
              SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020-21             Model 12

La sol·licitud no es tramitarà sinó està degudament emplenada i signada pel tutor/a.

La signatura del pare, mare o tutor, obligatòria, autoritza el menor perquè pugui utilitzar el servei.

DADES ALUMNE/A SOL·LICITANT:   

                    

Nom i cognoms: ________________________________________________________________________________________

DNI: ___________________ Nacionalitat: ______________________________ Núm. D’IDALU: ______________________

Adreça:  ___________________________________________________________________  Codi  Postal:
_________________

Urbanització: _________________________________________ Municipi: ____________________________________

Centre Escolar: _____________________________________________________ el curs 2020-21 farà: ________________ 

Parada a utilitzar_______________________________________________________________________________________

Línia:  __________________________________________  (Consulteu  la  parada  i  la  línia  que  us  correspon  a
www.ccbp.cat) 

DADES TUTORS:

Cognoms i nom mare o tutora: ___________________________________________________________________________

DNI/NIE: _____________________________ Telèfon: _______________________ Mòbil:____________________________

Adreça electrònica: _____________________________________________________________________________________

Cognoms i nom pare o tutor: ____________________________________________________________________________ 

DNI/NIE: _____________________________ Telèfon: _______________________ Mòbil: __________________________

Adreça electrònica _____________________________________________________________________________________

                    

Documentació que cal adjuntar obligatòriament:             

 Fotocòpia DNI de l'alumne/a transportat, del pare, la mare o tutor (alumnes de nova incorporació)

 Volant d'empadronament (alumnes ESO)

 Emplenar, signar i segellar per l’entitat bancària, l’imprès adjunt de Mandat de Càrrec per domiciliació
bancària (només alumnes que utilitzin el servei pagant) juntament amb la fotocòpia de la primera pàgina
del compte bancari amb núm. D’IBAN.

 Matrícula o certificat acreditatiu del centre escolar (alumnes de nova incorporació)

 Número d’IDALU que facilitarà el centre escolar (alumnes de nova incorporació)

Servei que es sol·licita:

 Servei de Transport Escolar dins del municipi  - Infantil i Primària (pagant)

 Servei de Transport Escolar entre municipis:

 ESO (mapa escolar LOMCE - gratuït)

  ESO (NO mapa escolar – pagant)

  BATXILLERAT (No obligatori - pagant)

http://www.ccbp.cat/


DADES ECONÒMIQUES:

 L’import Servei Transport Escolar és: Un alumne/a, 30€ mensuals.
                                     Dos germans/es, 25€ mensuals per alumne/a. 
                                     Tres germans/es, 20€ mensuals per alumne/a.

 El cobrament del servei es farà mitjançant rebut bancari que serà girat el primer dia hàbil de cada mes. Qualsevol
canvi haurà de ser notificat al Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) abans del dia 20 de cada mes.

 La devolució del rebut bancari ocasionarà unes despeses de 2.42€ per rebut retornat (Ordenança Fiscal OF2).

 Els  alumnes d’Ensenyament Secundari  Obligatori  (ESO) que no segueixin  el  mapa escolar  podran utilitzar  el
Servei, sempre que hi hagi places, pagant 30€ mensuals, encara que tinguin germans usuaris del servei.

 Els alumnes de Batxillerat (Ensenyament no Obligatori) podran utilitzar el servei, sempre que hi hagi places,
pagant 30€ mensuals encara que tinguin germans usuaris del servei.

 La no assistència al servei durant dues setmanes seguides sense causa justificada seà  motiu de baixa del servei.

 Es pot efectuar el  pagament del Servei mitjançant imprès de codi de barres. Aquest imprès es sol·licitarà a
l’oficina del Departament d’Ensenyament, carrer Andreu Nin, 1 del Vendrell.

 Si es causa “Baixa del servei” s’haurà de notificar per escrit i signar document de baixa de domiciliació bancària.

Autorització per a la utilització del servei:

La presentació  de la  sol·licitud de serveis  implica  l'autorització  al  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  a  sol·licitar
informació als ajuntaments sobre l'empadronament o convivència i les dades que puguem necessitar de l'alumne, i dels
centres escolars respectius.

Autoritzo a deixar el/la menor a la parada, en el cas que no hi hagi familiars esperant (només per a nens/nenes
majors de 10  anys).

Custodia compartida: sí  és el cas, comunicar-ho al  CCBP i adjuntar la sentència i el  calendari dels dies de la
custodia.

Declaració responsable:
La persona sol·licitant manifesta formalment que totes aquestes dades són certes. Així mateix, declara expressament
que no té deutes pendents amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, referents a la utilització de serveis dins l'àmbit
d'Ensenyament.  Així  mateix,  accepta  la  Normativa  per  la  qual  es  regula  aquest  servei  i  que  es  pot  trobar  a:
www.ccbp.cat a l’apartat d’Educació..

Signatures obligatòries:
Mare / Tutor 1:                                              Pare / Tutor 2:                 

NIF: ________________________________________
NIF: _________________________________________

    

INFORMACIÓ  ART  21.3  DE  LA  LLEI  39/2015  -  PROCEDIMENT:  Sol·licitud  de  Servei  de  Transport  Escolar  -   NORMATIVA:,  Criteris  del  Departament
d'Ensenyament de la GENCAT per a la utilització del servei de Transport Escolar, Ordenança fiscal OF2reguladora de la taxa per serveis de transport
col·lectiu escolar, aprovada pel Ple del CCBP 14/2018 de 14 de març -  UNITAT RESPONSABLE: Ensenyament.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: En virtut de la normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals
facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat ENSENYAMENT responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb seu social a Plaça del
Centre 5, CP 43700, del Vendrell (Tarragona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva sol·licitud i fer-ne un seguiment de la mateixa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així  com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del
tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al Consell Comarcal del Baix Penedès, Plaça
del Centre 5, CP 43700, El Vendrell (Tarragona). O bé per correu electrònic a educa@baixpenedes.cat 
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb
el Delegat de Protecció de Dades a tim@baixpenedes.cat 
43700 El Vendrell.

Plaça del Centre, 5 – 43700 El Vendrell

Tel. 977 157 171 – www.ccbp.cat – educa@baixpenedes.cat
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