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TRANSPORT ESCOLAR CURS 2019-20
RESOLUCIÓ DE 7 DE JUNY DE 2019 (DOGV 8570)

FORMA PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
Els usuaris de l’aplicació WEB FAMÍLIA podran descarregar i imprimir l’esborrany de sol·licitud des d’aquesta aplicació.
Els pares, mares o tutors/es NO usuaris de la WEB FAMÍLIA podran sol·licitar en el centre un esborrany per a cada alumne/a
encara que formen part de la mateixa unitat familiar on consten pregravades les dades que ja obren en poder d’aquesta
administració.

Alumnat que en
el curs 2018/2019
ja va sol·licitar el
transport

Alumnat que en
el curs 2018/2019
NO va sol·licitar
l’ajuda per al
transport

Si els sol·licitants de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre
on estaran matriculats durant el curs 2019/2020. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.
Si l’esborrany dels alumnes és correcte s’efectuarà la
confirmació de les dades. Si les dades d’algun alumne/a no
són conformes, es procedirà a imprimir i assenyalar la
circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, i es
En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb presentarà en el centre educatiu juntament amb la
documentació justificativa.
més d’un alumne/a sol·licitant:
En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en
l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud només
per a aquest alumne, omplint l’annex I i adjuntant la
documentació acreditativa.
La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenant i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix
en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2019/2020. Les sol·licituds hauran d’anar
acompanyades de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol-licitants (pares, tutors o semblant).
- Llibre de familia i fotocòpia de totes les pàgines.
- Documentació necessària per a acreditar les circumstàncies sociofamiliars específiques.
En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2019-2020 en un únic
centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estan escolaritzats en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: ALUMNES DEL CENTRE: ESBORRANY FINS EL 21 DE JUNY
ALUMNES CENTRES ADSCRITS, ALUMNES QUE SOL·LICITEN PER PRIMERA VEGADA EL TRANSPORT I ALUMNES
DE NOU INGRÉS: ENTREGAR AMB EL SOBRE DE MATRÍCULA

