
               

AJUDES DE TRANSPORT  CURS 202  2  /202  3  
ALUMNES  QUE ES  MATRICULEN EN:

 ESO  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS : SECRETARIA DEL CENTRE

TERMINIS DE PRESENTACIÓ: 
PERÍODE ORDINARI:

Per a alumnat que ja va sol·licitar ajuda en el curs 2021-2022.
Els  pares  podran  descarregar  l’esborrany  de  sol·licitud
d’ajuda (a través de l’aplicació ITACA WEB FAMÍLIA) o
sol·licitar-ho  al  centre  educatiu  si  no  són  usuaris  de
l’aplicació. Si estan conformes amb les dades facilitades, tan
sols  hauran  de  confirmar  aquest  esborrany,  signant-ho  i
presentant-ho  en  el  centre,  sense  necessitat  d’aportar
documentació justificativa.
Si  el/la  alumne/a  no  va  sol·licitar  ajuda  en  el  curs  2021-
2022,  presentarà  l’Annex  I,  emplenat,  adjuntant  la
documentació corresponent.

DE 8 JUNY A 22 JULIOL DE 2022

(Descarregar ESBORRANY de sol·licitud 
d’ajuda o sol·licitar-lo en el centre)

Per a alumnat sol·licitant que continue en el mateix centre. DE 8 JUNY A 22 JULIOL DE 2022

Per a alumnat sol·licitant que canvie de centro educatiu. DE 19 JULIOL A 22 JULIOL DE 2022

PERÍODE EXTRAORDINARI:
Per  a  alumnat  que  per  circumstàncies  sobrevingudes,
formalitze matrícula fora del període habilitat per a això.

10 DIES HÀBILS comptats a partir 
de la data de matriculació.

NORMATIVA I SOL·LICITUD (Annex I)
Convocatòria ajudes transport escolar per al curs 2022/2023
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5200.pdf

REQUISITOS PER A SER BENEFICIARI

 Que el domicili habitual, degudament acreditat, es trobe a una distància (SEGUINT EL
TRAJECTE ACCESSIBLE I SEGUR DE MENOR DISTÀNCIA), de 3 km o mes del
centre educatiu que li corresponga per a la seua escolarització. (Certificat de distància
emés per l’ajuntament fent constar la distància existent entre el domicili habitual del/de
l’alumne/a i el centre educatiu). 

DOCUMENTACIÓ: (A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD)

“ACREDITACIÓ DOCUMENTAL DEL DOMICILI”

 Certificat  d’Empadronament,  acompanyat  dels  últims  rebuts  de  llum  i  aigua  de
l’habitatge el titular/s del qual siguen els pares/tutors de l’alumne/a, amb un consum que
acredite l’ús habitual de l’habitatge. Aquests rebuts hauran de ser de fa poc, amb una
antiguitat màxima de 4 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/07/pdf/2022_5200.pdf

