BAREM A APLICAR EN EL PROGRAMA DE VACANCES SOCIALS - 2020
A) SITUACIÓ ECONÒMICA.- Puntuació màxima 40 punts.
Es considerarà els ingressos mensuals del sol·licitant i cònjuge acompanyant. No
es computarà a l'efecte del càlcul de la puntuació, els ingressos del familiar a càrrec
amb discapacitat.
Si la sol·licitud presentada correspon a un matrimoni o parella de fet, per al càlcul
de la puntuació es dividirà la totalitat dels ingressos per 2.
La puntuació màxima que s'ha estimat per a aquesta variable és de 40 punts.
A) Trams d'ingressos mensuals en euros

Puntuació

Fins a 680,00. .......................................................................................................40
De 680,01 a 980................................................................................................... 35
De 980,01 a 1.280 ................................................................................................30
D'1.280,01 a 1.480............................................................................................... 25
D'1.480,01 a 1.680............................................................................................... 20
D'1.680,01 a 1.880............................................................................................... 15
D'1.880,01 a 2.000 ...............................................................................................10
A partir de 2.000,01............................................................................................... 5
B) EDAT.- Puntuació màxima 20 punts
En aquesta variable es valora l'edat del sol·licitant, en coherència amb els
principis que informen i justifiquen l'assistència a les persones majors.
La valoració de dos punts per cada 2 anys en què se superen els 60 anys
d'edat. La referència per a la valoració serà l'edat del sol·licitant al dia 31 de desembre
de l'any que es presenta la sol·licitud (2019).
Quan la sol·licitud comprenga al matrimoni o parella de fet, a l'efecte de
determinar l'edat, s'obtindrà la mitjana aritmètica dels anys complits per cadascun dels
cònjuges, constituint la xifra que resulte, arredonida per excés, l'edat a considerar en la
valoració.
No es tindrà en consideració per a la valoració, l'edat de familiar a càrrec
amb discapacitat en aquest apartat.
El topall màxim d'aquesta puntuació serà de 20 punts.
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C) NO HAVER GAUDIT DE PLAÇA EN EL PROGRAMA EN ANYS ANTERIORS.
Puntuació màxima 40 punts.
Amb aquesta variable es pretén afavorir que accedisquen al Programa nous
sol·licitants.
Barem a aplicar:
Que no hagen gaudit de viatge en els exercicis des de 2016 i següents: 40 punts
Que no hagen gaudit de viatge en els exercicis des de 2017 i següents: 35 punts
Que no hagen gaudit de viatge en els exercicis des de 2018 i següents: 25 punts
Que no hagen gaudit de viatge en l'exercici des de 2019:
5 punts
Els que si hagen gaudit de viajge l' últim any (2019)
0 punts
UNIÓ DE SOL·LICITUDS
Per a la unió de sol·licituds, es tindrà en compte que ambdues reunisquen els requisits
exigits, les dades han de ser correctes, han de ser de la mateixa província, no hi haja
una tercera o més unions ni unions en cadena. Les condicions quant a puntuació
segons el barem de cada expedient han de ser les mateixes, en cas de diferència en la
puntuació no quedaran en el mateix estat i per tant no hi haurà unió.
València, 14 de desembre de 2019

Per a l'any 2020 han resultat beneficiaris els sol·licitants que, havent presentat la
sol·licitud omplida correctament, dins del termini establit en registre oficial i complint els
requisits, han obtingut la següent puntuació:
En la provincia de València a partir de 84 punts
En la provincia d'Alacant a partir de 85 punts
En la provincia de Castelló a partir de 85 punts
Els sol·licitants que hagen quedat en RESERVA/LLESTA D'ESPERA, podran a partir de
la data indicada, des de gener fins a últims de l'any 2020, acudir a les agències
corresponents per a comprovar si hi ha places que vagen quedant vacants i poder fer
reserva de les mateixes.
IMPORTANT:
Quan, encara estant en reserva/llesta d'espera, els usuaris GAUDEIXEN DE
VIATGE, a l'any següent la prioritat tornarà a ser 0.

A TINDRE EN COMPTE
EN LA SOL·LICITUD LES DADES HAN D'ESTAR COMPLETS, CORRECTES I
SIGNAT TOT DEGUDAMENT (totes dues cares de la sol·licitud i segons
s'especifica en la mateixa) i complir tots els requisits. En cas contrari QUEDARAN
LES SOL·LICITUDS INCOMPLETES I/O mancant DOCUMENTACIÓ i/o
EXCLOSES i NO PODRAN PARTICIPAR

