Govern d’Andorra

Sol·licitud de carnet de transport escolar
 Pagament al comptat

 Pagament fraccionat

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms de l'alumne/a:						

NIA:

Nom i cognoms del pare/la mare/el tutor:
Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:
Dades per a la digitalització

Foto

Autoritzo el Servei de Transport Escolar a donar el meu telèfon mòbil a l’empresa d’acompanyament del transport escolar, perquè pugui contactar amb mi, a través de la creació d’un grup de WhatsApp, per comunicar-me qualsevol informació d’interès en el recorregut de l’autobús.
		

 Si

 No

Aclariment: aquesta autorització és vàlida perquè l’empresa s’adreci a l’usuari però NO perquè l’usuari notifiqui cap necessitat a
l’empresa. En aquest cas de necessitat per part de l’usuari aquest s’ha d’adreçar al Servei de Transport Escolar.

2. Dades dels estudis
Curs escolar: 2022 - 2023 Centre escolar:					

Curs i nivell:

3. Parades que sol·licita
 Nom de la parada del matí: ....................................................................................................................................................................................
 Nom de la parada de la tarda: ...............................................................................................................................................................................
Autoritzo les persones següents a recollir el meu/la meva fill/a de maternal a la parada de la tarda (si és el pare, la mare o el tutor no cal
omplir-ho)
Nom i cognoms: 						Núm. de passaport/DNI:
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Nom i cognoms: 						Núm. de passaport/DNI:
Altres (ludoteca, llar d'infants, ...)

Nota important: Aquest document no és una sol·licitud de beca de transport. Si desitgeu cursar una nova sol·licitud o una renovació de l’ajut de transport, cal
obligatòriament omplir el formulari de sol·licitud d’ajuts a l’estudi pel curs 2022/2023.

4. Declaració, data i signatura
Declaro que l’alumne/a disposa de l’assegurança extraescolar de responsabilitat civil durant el curs escolar per al qual sol·licito el carnet.
Lloc i data:
Signatura (en cas de ser menor, la signatura haurà de ser del pare, de la mare o del tutor)

Documentació general que s'ha d'adjuntar
F Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN
F 1 fotografia de 3,5 x 4,5 mm (en color i fons blanc)

Informació important
• Es pot demanar el pagament fraccionat fins al 29 de juliol del 2022, tenint en compte els preus publicats en els apartats a i b de l’edicte
de preus del curs 2022-2023.
• Els alumnes de segona ensenyança que sol·licitin una parada a menys d’un quilòmetre del centre escolar no tenen dret al transport escolar
tradicional; com a opció poden sol·licitar el bus jove.
• Els alumnes d’estudis postobligatoris de batxillerat o de formació professional el lloc de residència dels quals sigui fora de les línies de
transport públic poden sol·licitar, si ho desitgen, el transport escolar tradicional.
• El Servei de Transport Escolar valorarà les demandes globals de les parades oficials del transport escolar recepcionades al Servei de Tràmits
fins al divendres 1 de juliol del 2022, i acceptarà les més adequades en funció de la demanda, del centre escolar, dels recorreguts, de la
distància entre les parades i del nombre d’alumnes per parada. Les parades oficials de transport escolar que no s’acceptin es comunicaran
als usuaris per cercar-ne altres d’alternatives.
• Per a les sol·licituds entrades fins al divendres 1 de juliol del 2022, els carnets es lliuraran, a partir del dimarts 16 d’agost del 2022, al
Servei de Tràmits en què s’hagi entrat la demanda.
• Per a les sol·licituds entrades entre el dilluns 4 de juliol fins al divendres 5 d’agost del 2022, els carnets es lliuraran, a partir del dijous
1 de setembre del 2022, al Servei de Tràmits en què s’hagi entrat la demanda.
• Per a les sol·licituds que s’entrin entre el dilluns 8 i el divendres 19 d’agost del 2022, els carnets es lliuraran, a partir del divendres 9 de
setembre del 2022, al Servei de Tràmits en què s’hagi entrat la demanda.
• Les sol·licituds que s’entrin a partir del dilluns 22 d’agost del 2022 es lliuraran com a molt tard passats quinze dies naturals de l’entrada
de la sol·licitud al Servei de Tràmits.
• Els horaris del matí del transport escolar especificats al carnet corresponen a la parada d’inici de la ruta que ha d’efectuar el vehicle.
• Els usuaris que sol·licitin una beca de transport escolar després del divendres 1 de juliol del 2022 no podran acollir-se al pagament supeditat a la resolució favorable de la beca del transport escolar del curs 2022-2023.
• Els alumnes que tenien la beca de transport escolar el curs anterior i que no obtinguin la totalitat de la beca de transport escolar del curs
2022-2023 hauran d’abonar l’import del transport escolar de forma fraccionada en tres mesos consecutius i a partir del mes següent de ser
publicada la resolució al BOPA.

Legislació aplicable
• Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993.
• Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
• Decret del 22 de novembre del 2006 que regula el fitxer de dades personals del Registre de Transport Escolar del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
• Decret del 25 de juliol del 2007 d’aprovació del Reglament regulador del transport escolar.
• Decret del 6 d’abril del 2016 de modificació dels articles 23 i 39 del Reglament regulador del servei del transport escolar.
• Edicte dels preus i terminis del carnet de transport escolar publicat al BOPA anualment.

