
AJUDES TRANSPORT ESCOLAR INDIVIDUAL 2020-2021 

Nom del tràmit 

Sol·licitud d'ajudes individuals per al servei de transport escolar dels centres públics de 

titularitat de la Generalitat per al curs 2020-2021. 

Objecte del tràmit 

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2020-2021, 

destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil 

de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació 

Especial, en centres públics dependents de la Generalitat. 

 

• Qui pot sol·licitar-ho? 

Interessats/Sol·licitants 

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l'alumnat. 

Requeriments 

ALUMNAT QUE POT PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DE TRANSPORT 

ESCOLAR 

 Serà beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució l'alumnat que complisca els 

requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 

de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que aprova 

les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport 

escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu 

autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents: 

 

● Alumnat de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació 

Secundària Obligatòria escolaritzat en centres de titularitat de la Generalitat. 

● Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d'Educació Especial de 

titularitat de la Generalitat. 

 

EDITACIÓ DE RESIDENTS EN NUCLIS DE POBLACIÓ / NUCLIS DISSEMINATS 

Es tindran en compte per a ser persones beneficiàries del servei de transport escolar, tant 

en la modalitat de transport escolar col·lectiu com en les ajudes individuals per al 

transport, a l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació 

Secundària Obligatòria, el domicili de la qual estigui situat en nuclis de població o nuclis 

disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanyi aquest nucli, sempre 



que es tracti de nuclis de població amb una identitat històrica i cultural fàcilment 

recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es trobin 

separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no 

urbanitzable, i que aquest nucli no compti amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta 

consideració les urbanitzacions o nuclis de població de característiques similars. 

Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se mitjançant la presentació de l'Annex III de 

la convocatòria signat pel secretari/a de l'ajuntament al qual pertanyi el nucli de població. 

 ACREDITACIÓ DE DISTÀNCIA IGUAL O SUPERIOR A 3 KM. 

Referent al càlcul de la distància existent entre el domicili de l'alumnat sol·licitant del 

transport escolar i el centro en el que es troba matriculat, es tindrà en compte que la 

distància existent entre el domicili i el centre serà aquella corresponent a la trajectòria de 

menor distància, seguint el trajecte més accessible i segur, entre el domicili de l'alumne o 

alumna sol·licitant i el centre educatiu en el qual es trobi escolaritzat/a. 

Aquesta distància vindrà fixada, per part dels responsables dels centres educatius, a través 

de l'eina desenvolupada a aquest efecte per la Conselleria competent en matèria 

d'educació. 

Només en el cas que això no fos possible, se certificarà per l'Ajuntament corresponent a 

petició de les direccions dels centres, o bé per mitjà d'un certificat individual lliurat a les 

persones interessades. 

 

• Quan s'ha de sol·licitar? 

Termini de presentació 

Terminis ordinaris: 

En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l'endemà de la 

publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8849, de 3 de juliol de 2020, fins a la 

finalització del període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, 

o durant el període de formalització de la matrícula, en cas que canvie de centre 

educatiu. 

 

Termini de presentació extraordinari: 

En el cas de l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies 

sobrevingudes, d'acord amb el que preveu el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, 

pel qual es regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que 

imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat de la Comunitat Valenciana, podran presentar la sol·licitud 

d'ajuda, segons l'annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de 

matriculació. L'alumnat haurà de reunir els requisits generals d'aquesta convocatòria. 

 



 

• On s'ha d'anar? 

Presencial 

La forma de presentació serà la següent: 

 

a) Alumnat que en el curs 2019-2020 ja va sol·licitar l'ajuda individualitzada de 

transport escolar: 

Usuaris de Web Família. Descarregar esborrany, imprimir i presentar del 

document a Secretaria del centre 

.Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'aplicació informàtica 

ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, podran 

accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany 

de sol·licitud d'ajuda, on constaran pregrabades les dades que obren en poder d'aquesta 

administració. 

 

a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació 

informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta 

Resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de 

sol·licitud d'ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregrabades les dades 

que obren en poder d'aquesta administració. 

 

b) Alumnat que en el curs 2019-2020 no va sol·licitar l'ajuda individualitzada de 

transport escolar: 

La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'annex I, emplenat, i adjuntant la 

documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport 

escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2020-2021. 

 

• Què s'ha de presentar? 

El model serà únic per a les convocatòries d'ajudes per al menjador escolar i per al 

transport, i en aquest s'indicaran les diferents ajudes que són sol·licitades per a cada 

alumne/a. 

 

En cas que l'alumnat forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 

2020/2021, en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estiguera escolaritzat 

en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per a cada centre. 

Impresos associats 

[ANNEX I] SOL·LICITUD MENJADOR I TRANSPORT CURS 2020-2021 

[ANNEX III] CERTIFICAT 

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18598_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18774_BI.pdf

