Bonificació aturats

20 de novembre de 2019

Informació de bonificacions per a persones en situació d’atur
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Definició de la targeta bonificada per a persones en situació d’atur
 Per facilitar l’accés al transport públic de les persones en situació d’atur s’estableix un
descompte del 78 % en el títol de transport mensual (T-MES) que l’ATM disposa.

Requisits
Podrà optar a aquest ajut la persona treballadora en situació d’atur que compleixi un dels
següents requisits:
1. Percebre un subsidi o ajut per desocupació del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI = 900,00€ pel 2019).
En aquest cas, els certificats vàlids són els següents:
 Certificat del SEPE en format digital;
 Certificat del SEPE “prestación/subsidio”;
 Certificat del SEPE “subsidio por desempleo”;
 Certificat del SEPE “renta activa de inserción”;
 Certificat del SEPE “prestación econòmica extraordinària”;
 Certificat del SEPE de “prestación contributiva por desempleo”;
 Certificat del SEPE de “subsidio extraordinario de desempleo (SED)”;
2. O bé, complir els tres requisits següents:
2.1. Percebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o no rebre’n cap.
2.2. Està inscrit com a demandant d’ocupació un mínim de 12 mesos en els darrers 2
anys.
2.3. I trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel SOC, el qual requereixi de
mobilitat freqüent.
En aquest cas, el certificat vàlid és el del SOC segellat original.
3. O bé, en cas de no percebre cap ajuda però rebre ajudes per part dels serveis socials
dels ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Girona.
En aquest cas, cal el certificat dels serveis socials de l’ajuntament que correspongui.

Certificats no vàlids
De la Generalitat:
 Certificats de la Generalitat de Catalunya dins del programa de la Renda Garantida de
Ciutadania (RGC);
Del SEPE:
 Quan els certificats vàlids no tinguin especificat la quantitat que cobren mensualment;
 Quan els “períodos reconocidos” o la data dels certificats vàlids ja estiguin vençuts.
Del SOC:
 Els que no portin un segell de l’oficina del Treball i data d’emissió del certificat;
 Del Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO);
 D’inscripció al SOC.
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Protocol a seguir
Per poder adquirir els títols de transport amb els descomptes aplicats, les persones
beneficiàries hauran d’obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleixen els
requisits anteriorment esmentats. El certificat ha de ser original (no s’admeten fotocòpies), i
no han d’haver transcorregut 30 dies o més des de la data d’emissió.
Aquests certificats es podran aconseguir de la següent manera:


En cas que les persones beneficiàries percebin un subsidi o ajut per desocupació, el
certificat s’ha de treure ha través del portal web del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE). Amb aquest document podeu adquirir una targeta T-Mes bonificada d’1 zona,
del lloc de residència;



En el cas de les persones treballadores en situació d’atur que es troben en un procés
actiu de cerca de feina tutoritzat pel SOC, serà el personal de l’Oficina de Treball qui,
un cop comprovat que compleixen els requisits (tant de participació en polítiques actives
d’ocupació com de caràcter econòmic), els hi oferirà la possibilitat d’acollir-se a aquest ajut
i expedirà el certificat per tal que puguin obtenir la targeta de transport. Amb aquest
document podeu adquirir una targeta T-Mes bonificada del nombre de zones necessàries
per a cobrir el desplaçament que es detalli al certificat (d’1 a 3 zones);



En cas de no percebre cap ajuda però rebre ajudes per part dels serveis socials dels
ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATMG, la persona interessada en situació d’atur
s’ha d’adreçar al seu ajuntament per obtenir el certificat vàlid. Amb aquest document dels
serveis socials podeu adquirir una targeta T-Mes bonificada d’1 zona, del lloc de
residència.
Els ajuntaments integrats a l’ATMG són els següents:
Aiguaviva
Palol de Revardit
Amer
Porqueres
Arbúcies
Quart
Banyoles
Riudarenes
Bescanó
Riudellots de la Selva
Brunyola
Salt
Camós
Sant Andreu Salou
Campllong
Sant Aniol de Finestres
Canet d’Adri
Sant Gregori
Cassà de la Selva
Sant Hilari Sacalm
Cervià de Ter
Sant Joan de Mollet
Colomers
Sant Jordi Desvalls
Cornellà de Terri
Sant Julià de Ramis
Flaçà
Sant Martí de Llémena
Fontcoberta
Sant Martí Vell
Fornells de la Selva
Santa Coloma de Farners
Girona
Sarrià de Ter
Juià
Serinyà
La Cellera de Ter
Vidreres
Llagostera
Vilablareix
Llambilles
Viladasens
Maçanet de la Selva
Vilobí d’Onyar
Madremanya
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Per adquirir l’abonament amb descompte


Un cop ja disposeu d’un certificat vàlid per adquirir aquesta bonificació, la persona
interessada ha d’omplir el formulari que tenim penjat al web de l’ATM:
http://www.atmgirona.cat/publicacions/formularis
=>
sol·licitud
de
targetes
personalitzades, o que us donaran al Centre d’Atenció al Client de l’ATM (CAC), a la
taquilla 7 de l’estació d’autobusos de Girona, en la que s’emetrà la targeta en el moment,
un cop comprovat que tota la documentació és correcta;



Si no us podeu personar al CAC de l’ATM, podeu presentar còpia de tota la informació
requerida (DNI/NIE/Passaport, formulari i certificat corresponen, que demostra que
compleix amb els requisits per obtenir aquest ajut) de manera diferida:
o Per correu electrònic, a infoatm@atmgirona.cat. La sol·licitud es pot presentar amb o
sense signatura electrònica. En cas que es presenti sense signar, l’administració pot
requerir a la persona sol·licitant la verificació de les dades informades,
o Presentar-ho en persona a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Edifici de la Generalitat
a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002, Girona);
o A través del vostre Ajuntament, sempre que sigui un dels municipis integrats indicats
anteriorment, que ens ho podrà fer arribar a través de l’EACAT.
La targeta la rebreu en uns dies sense activar ni carregar. La podeu rebre:
1. a casa per correu ordinari,
2. a través de l’ajuntament on la vàreu sol·licitar prèviament,
3. la podeu passar a recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Edifici de la Generalitat
a Girona,
Un cop disposeu de la targeta ja personalitzada, us heu de dirigir al CAC de l’estació
d’autobusos de Girona (taquilla número 7) per activar-la i carregar-la i fer l’abonament
corresponent.



La validesa del certificat és de 90 dies a partir de la data d’emissió del certificat, termini
durant el qual podeu adquirir un màxim de 3 títols de transport sense que hàgiu de lliurar
un nou certificat en la 2a i 3a compra;



El preu bonificat de la T-Mes equivaldrà sempre al preu de la T-10 d’1 zona.



La targeta emesa serà sempre d’1 zona del lloc de residència. També podrà ser d’1, 2 o 3
zones, només en el cas que estigueu en procés de cerca activa tutoritzada a través
del SOC que us obligui a desplaçar-vos fora de la zona de residència.

Per a més informació
Per a més informació:




A través del web www.atmgirona.cat
Per correu electrònic: infoatm@atmgirona.cat
Tel. gratuït: 900 828 409
Horari d’atenció telefònica: de dill. a div. de 09.00 a 14.00 h.

ANNEXOS: Certificats vàlids


Certificat del SOC segellat:
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Certificat del SEPE “prestación/subsidio”:
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Certificat del SEPE “subsidio por desempleo”:

Pàgina 8 de 12



Certificat del SEPE “renta activa de inserción”:
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Certificat del SEPE “prestación econòmica extraordinària”:
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Certificat del SEPE en format digital:
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Certificat dels serveis dels ajuntaments:

[LOGO DE L’ENTITAT]

CERTIFICAT D’ACCÉS A LA TARGETA BONIFICADA PER A PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [càrrec i entitat], que presta
serveis socials per delegació de l’Ajuntament de xxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICA
1. Que, el/la sr./sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx amb DNI/NIE/PASSAPORT
xxxxxxxxxxxxxxxxxx i domicili en aquest municipi, compleix les tres condicions
aprovades per accedir a la targeta de transport per a persones en situació d’atur
que són:
1.1. El beneficiari/a es troba en situació d’atur.
1.2. El beneficiari/a no percep cap subsidi/prestació per part de l’Estat.
1.3. El beneficiari/a rep algun ajut per part dels serveis socials del seu ajuntament.

[Signatura]

[Data emissió del certificat]
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