AJUDES DE TRANSPORT PER AL CURS ESCOLAR 2017-2018
RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca
la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al
curs escolar 2017-2018

AJUDES DE TRANSPORT INDIVIDUAL: Alumnat d’ESO el domicili habitual del qual estiga ubicat a
més de 3 km del centre educatiu.
AJUDES DE TRANSPORT COL·LECTIU: Alumnat d’ESO usuari de la línia de Fontanars dels Alforins
o Ontinyent.
Hi ha dues formes de sol·licitar aquestes ajuda:
a) Demanant l’esborrany: Alumnat que en el curs 2016-2017 ja va sol·licitar l’ajuda de transport
escolar:
Des de l’1 de juny, els pares, mares o tutors de l’alumnat, podran sol·licitar en el centre educatiu on
estiga matriculat un esborrany de sol·licitud d’ajuda per al menjador escolar, on consten pregravades les
dades que ja obren en poder d’aquesta administració. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne/a
encara que formen part de la mateixa unitat familiar. 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
2017/2018. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa, i, amb la informació
facilitada, l’administració procedirà a consultar les dades de renda de la unitat familiar a l’Agència Estatal
Tributària i a baremar la sol·licitud.
En el cas d’alumnat pertanyent a una unitat familiar amb més d’un alumne/a sol·licitant, es procedirà
de la manera següent:
•

si l’esborrany dels alumnes és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades.

•

si les dades d’algun alumne/a no hi coincideixen, o en absència d’esborrany, s’haurà de presentar
una nova sol·licitud només per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació
acreditativa.

•

Si la disconformitat afecta a tots els membre de la unitat familiar, s'haurà de presentar una sol·licitud
nova seguint el procediment que s’indica en l’apartat b)

Tant la confirmació de l’esborrany com la presentació de l’annex I es realitzaran en el centre on estarà
matriculat durant el curs 2017/2018.
En el cas de que la disconformitat afecte a tots els membres de la unitat familiar s’haurà de presentar
nova sol·licitud seguint el procediment que s’indica en l’apartat següent.
b) Omplint una nova sol·licitud: Alumnat que en el curs 2016/2017 no va sol·licitar l’ajuda de
transport escolar.
La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I, emplenat i adjuntant la documentació
acreditativa que es requereix en aquesta convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el
curs 2017/2018. 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).
– La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a acreditar la composició
de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són preses en consideració per a la
concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud. La documentació, com ja s’ha indicat, haurà de ser
l’original o una còpia confrontada pel personal receptor.
En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el
curs 2017-2018 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 la sol.licitud: període de matriculació.
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