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Xarxa Bus

Dijous i divendres 10-14 h i 15-20 h

Servei Municipal de Transport Social
Platja d’Aro · Castell d’Aro · S’Agaró

Oferta de 13 places (una per persones amb mobilitat
reduïda)

Objectiu
Millora de la qualitat de vida dels ciutadans unint
els tres nuclis urbans del municipi mitjançant una
alternativa de transport públic, de caràcter gratuït.

Els menors de 14 anys ha de viatjar acompanyats d’un
adult

Adreçat a persones amb dificultat de mobilitat, sense
vehicle propi o amb manca de recursos econòmics per
utilitzar altres sistemes de transport públic o privat.
Es pretén facilitar l’accés tant als recursos que ofereix
l’Ajuntament (activitats, gestions administratives i serveis
municipals) com a d’altres d’àmbit general (mercat
setmanal, visites mèdiques, entitats bancàries, etc.).
Itinerari
El servei té un itinerari definit amb diverses parades
als tres nuclis del municipi.
Castell d’Aro: Oficina d’Atenció Ciutadana
S’Agaró: Correus
Platja d’Aro: Ajuntament, Centre Cívic Vicenç Bou,
Mercat, Serveis Socials, Policia Local, Servei Municipal
de Distribució d’Aliments i CAP

Cal acreditar la condició de beneficiari amb el carnet
d’usuari (personal i intransferible)
Beneficiaris
Cal sol·licitar el carnet a Serveis Socials
Empadronats al municipi amb una d’aquestes
circumstàncies:
•
•
•
•
•

Jubilats a partir de 65 anys *
Pensionistes menors de 65 anys *
Grau de discapacitat mínima del 33% *
Famílies monoparentals i/o nombroses *
Adults *
* (ingressos inferiors a 605’10 euros/mensuals o 8.471’40 euros/anuals)

• Estudiants
(ingressos inferiors a 1.500 euros/mensuals de la unitat familiar)

• Persones amb necessitat del servei amb informe
previ dels Serveis Socials

