AJUDA DE L’AJUNTAMENT DE BENIDORM PER AL TRANSPORT UNIVERSITARI
D’ABEU
CURS 2019/2020
PRESENTACIÓ El motiu de l’ajuda municipal de transport universitari és reduir les despeses familiars per
la utilització continuada del servici d’autobusos de l’Associació Benidormera d’Estudiants
Universitaris (ABEU) durant el curs 2019/2020 i afavorir el transport col·lectiu
d’estudiants.
DESCRIPCIÓ

DIRIGIT A

REQUISITS

TERMINI

- L’import de l’ajuda és proporcional a la despesa de transport universitari desemborsat
per l’interessat/da durant el curs 2019/2020, no sobrepassant la prestació en cap cas el
50% de la despesa acreditada.
- L’ajuda que siga concedida en la convocatòria present és compatible amb qualsevol
tipus d’ajuda que reben els beneficiaris per al mateix fi. No obstant això, en cap cas
l’import de les ajudes concedides, inclosa l’atorgada per aquest Ajuntament, podrà ser
superior a l´import del transport universitari.
Els estudiants universitaris que siguen membres de l’ABEU i que utilitzen amb regularitat
el servici ordinari de transport de l’associació.
- Estar empadronat/da a Benidorm abans de l’1 de juny de 2019 i no haver causat baixa
en el Padró Municipal a la data de presentació de sol·licituds.
- Haver utilitzat el servici ordinari d’autobusos de l’ABEU i trobar-se al corrent de les
quotes a satisfer.
- Presentar correctament dins el termini la sol·licitud i documentació de l’ajuda.
Les sol·licituds han de presentar-se del 22 de juny al 24 de juliol de 2020, tots dos
inclosos.

ES SOL·LICITA TELEMÀTICAMENT a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benidorm:
sede.benidorm.org.
Una vegada s'envie el formulari ha d'obtindre un resguard amb un número de registre
d'entrada que ha de mantindre com a comprovant de la presentació de la sol·licitud.
No cal tindre certificat digital.
DOCUMENTACIÓ - Formulari telemàtic omplit.
- Comprovants originals de tots els pagaments satisfets en concepte de transport
universitari ordinari durant el curs 2019/2020.
- Fotocòpia del codi del compte bancari en què es vol percebre l’ajuda on figure el titular
i l’IBAN (Si no en fóra titular el sol·licitant, ha d’aportar fotocòpia del NIF del titular).
QUANTÍA DE
L’AJUDA

En el tràmit telemàtic, la documentació ha d’adjuntar-se en format pdf.
Serà proporcional a la despesa real de transport universitari.
Es prendrà com a referència l'últim dia de servici ordinari abans de la suspensió de
l'activitat educativa presencial amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

MÉS
Tel. 96 681 54 71 (De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.)
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS - S’informarà de la data de publicació de les resolucions per un dels mitjans següents,
per orde de preferència: sms, correu electrònic o via postal.
- Per a informar-se de la resolució es podrà consultar el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament
o la secció d’Educació de la web municipal: www.benidorm.org
- El sol·licitant ha de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

