
SOL·LICITUD / RENÚNCIA DEL TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU. CURS 2021-2022.

DNI/NIE

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

SOL·LICITANT ( pare  mare tutor/a legal   )

NOM I COGNOMS 

ADREÇA 

TELÈFONS DE CONTACTE

ALUMNE:

DNI/NIENOM I COGNOMS 

ADREÇA 

TELÈFONS DE CONTACTE

SOL·LICITO:

Que l'alumne esmentat anteriorment pugui fer ús del transport escolar en la ruta que surt del municipi 
de     fins al centre escolar:

ANADA I TORNADA 

ANADA

TORNADA

En cas que no utilitzi el transport escolar, sense causa justificada, l'alumne es donarà de baixa del 
servei per a la resta del curs escolar. La reincorporació al servei es farà efectiva després de la 
justificació prèvia per escrit dels motius que van motivar la baixa.

RENUNCIO que l'alumne esmentat faci ús del transport escolar.

AUTORITZO, sota la meva responsabilitat, a l'alumne esmentat a baixar a la parada establerta 
sense la necessitat de ser recollit per cap responsable.

NO AUTORITZO a l'alumne esmentat a baixar a la parada establerta sense la necessitat de ser 
recollit per cap responsable. 
Designo responsables de la seva recollida a: 

CURS ESCOLAR

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

PARADA DE PUJADA 

PARADA DE BAIXADA

CODI POSTAL

CODI POSTAL

eduar
Line



En el cas que l’alumne estigui autoritzat a baixar a la parada establerta sense necessitat de ser recollit per cap 

responsable, els pares o tutors són responsables de la protecció de l’alumne menor pel trajecte fins a casa des 

del moment en que baixa a la parada establerta. 

En el cas que l’alumne no estigui autoritzat a tornar sol a casa, si en el moment d’arribar el transport a la 

parada, no hi ha cap de les persones autoritzades, el nen/a continuarà amb l’autobús fins al final del recorregut i 

es posarà a disposició dels cossos de seguretat.

Caldrà que es comuniqui de forma anticipada qualsevol canvi en el règim de persones autoritzades per a la 

recollida.

Ni el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ni l’empresa de transport acceptaran cap eventual responsabilitat 

derivada de conductes que contradiguin les anteriors indicacions.

Per a qualsevol incidència relacionada amb el/la meu/meva fill/a, els telèfons de contacte són els següents: 

1. Que totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.

2. Que tinc l’obligació de comunicar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell qualsevol variació que pogués
produir-se.

3. Que em comprometo a aportar qualsevol document i que estic assabentat/da que l’aportació de dades o
documents falsejats o inexactes podrà ser motiu per cancel·lar o deixar sense efecte la meva sol·licitud
sense perjudici que es puguin emprendre les accions legals procedents.

4. D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les
seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per
gestionar el servei de transport escolar. Les seves no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la
activitat procedirem a la seva destrucció. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

5. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels
seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a al Delegat de Protecció de Dades a la següent
adreça: Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Avinguda Prat de la Riba nº 1, 25230 Mollerussa (Lleida).

6. Que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell sigui dipositari de les meves dades i les utilitzi per la finalitat
d’aquesta sol·licitud. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell , de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.

7. Que aquestes dades podran ser cedides a tercers únicament per a la gestió dels recursos socials,
educatius i/o sanitaris necessaris per a la gestió integral del seu cas, per ordre judicial i en compliment de
la legislació vigent.

, de de 2021

(signatura del pare/mare/tutor legal)

DECLARO:

(signatura del responsable de recollida, si s'escau)
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