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L’Ajuntament va bonificar l’any 2009 la compra de 6.400 targetes
de transport públic T10

Dimecres 27 de gener de 2010

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va bonificar l’any passat la compra de prop de
6.400 targetes d’autobús T10. Al voltant d’un miler de persones es van poder
beneficiar durant el 2009 d’aquest ajut municipal, que consisteix a bescanviar
gratuïtament, com a màxim un com al mes, un títol esgotat de 10 trajectes d’una o
dues zones per un de nou.

La bonificació dels títols de transport públic T10 és un tràmit que fins l’any 2008
s’adreçava exclusivament a les persones pensionistes majors de 60 anys i als
treballadors del centre especial de treball TEB empadronats a Castellar. L’any 2009,
el consistori va ampliar aquest ajut a d’altres col·lectius, en concret a les persones en
situació d’atur i a joves majors de 16 a 25 anys. Aquest fet va propiciar que l’any
passat es dupliquessin el nombre de targes bonificades, respecte el 2008.

Del total de targes bonificades l’any 2009, un 80% eren d’una sola zona i el 20%
restant de dues zones. Per col·lectius, unes 4.100 targes bonificades van ser
sol•licitades per persones grans, unes 2.000 es van concedir a persones joves
–majoritàriament estudiants– mentre que prop de 250 targetes es van lliurar a
persones en situació d’atur.

Per poder acollir-se a aquests ajuts, cal complir una sèrie de rèquisits. Les persones
joves d’entre 16 a 25 anys i les persones pensionistes per jubiliació o invalidesa i/o
viduïtat, majors de 60 anys, han d’estar empadronades a Castellar del Vallès i han
d’acreditar un nivell d’ingressos inferior a 798,77 euros al mes, és a dir, 1,5 vegades
l’ïndicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) de l’any 2010.

Pel que fa a les persones en situació d’atur, la unitat  familiar del sol·licitant no
podrà tenir més d’un habitatge en propietat i no podrà sobrepassar uns ingressos
econòmics que s’han calculat prenent com a referència l’Indicador Públic de Renda
d’Efectes Múltiples (IPREM) per a 2010. Segons els llindars establerts, la unitat
familiar no podrà superar els 644,34 euros mensuals si compta tan sols amb un
membre; els 1.095.37 euros mensuals si la unitat familiar està formada per dos
membres; i els 1.288,67 euros mensuals si la unitat familiar la formen tres o més
persones.  
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