
       Núm. expedient                
 
Sol·licitud de transport escolar col·lectiu, ajut individual de desplaçament i menjador 
obligatori,  curs 2017 / 2018 
 
Nom del centre escolar:           
 
A) Dades del representant                                         

Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal    

   

NIF/ NIE / Passaport: Correu electrònic 
   

Domicili familiar  Telèfons mòbils (obligatori) 
   

Municipi Codi postal 

  

 B) Dades dels alumnes sol·licitants de l’ajut   
C)            
 
 

 Nom i cognoms de l’alumne/a                               IDALU Data naixement Curs 17/18 

1                                                                                  

 Nom i cognoms de l’alumne/a                               IDALU Data naixement Curs 17/18 

2    

 Nom i cognoms de l’alumne/a                               IDALU Data naixement Curs 17/18 

3    

 Nom i cognoms de l’alumne/a                               IDALU Data naixement Curs 17/18 

4     

 
C) Marqueu el tipus d’ajut/de servei que sol·liciteu   
         SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU OBLIGATORI 

(Marqueu amb una creu)   

                                                                             

DATA D’ALTA:                                        

 
  Per al meu fill/a l’ús del transport escolar:  MATI  TARDA    

        DESCRIPCIÓ RUTA (inici-final):                                  
.                     

                    
  NOM PARADA:                                                            

.                     
                    

  

      
  

AUTORITZO al/s meu/s fill/s a tornar sol/s a casa des de la parada indicada. 

 
      
  NO AUTORITZO al/s meu/s fill/s a tornar sol/s a casa i serà/seran recollit/s puntualment a la parada d’autobús indicada.  

Si en el  moment d’arribar el transport a la parada, no hi ha el pare, la mare o bé cap representant de la família, el/s nen/s 
continuarà/ continuaran amb el transport fins al final del recorregut i es posarà/posaran a disposició dels cossos de seguretat. 

  

 
 Autoritzo a cedir de les dades de contacte (nom, telèfon, correu electrònic...) dels representants legals de l’alumne que utilitzi el servei de 

transport, a l’empresa que realitza el servei i als acompanyants perquè en cas de què s’hagi de fer algun comunicat es disposi d’una 
persona de contacte. 

 L’utilització del servei de transport implica el cumpliment de la normativa del Consell Comarcal del Berguedà.   
          AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT OBLIGATORI                                                                       

(Marqueu amb una creu)   

                                                                             

DATA D’ALTA:                                           

.                                                

  

 
     Marqueu amb una creu:

  
    

    Quilòmetres des del domicili fins al centre escolar:                                                 
.                                              

  

          Quilòmetres des del domicili fins a la parada de transport escolar:                                                 
.                                              

  

      
         SERVEI DE MENJADOR OBLIGATORI                                                                               

(Marqueu amb una creu)   

                                                                             

DATA D’ALTA:                                           

.                                                

  

 
      
 Declaro que totes les dades que ha consignat en aquest imprès són absolutament certes. 

 Declaro que accepto les condicions que figuren en aquest imprès i en aquesta convocatòria per al curs 2017-2018. 

  
 Signatura del representant                                                                                                Segell i signatura centre d’ensenyament 

 
 
 
 
Les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb la normativa aplicable que 
disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició  a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del Berguedà. 

MODEL 1 



 
 

 
 

D O C U M E N T A C I Ó    O B L I G A T Ò R I A     A    P R E S E N T A R 
 

Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l’ajut, l’aportació de la següent documentació: 

 

 

TRANSPORT 
ESCOLAR 

COL·LECTIU 
OBLIGATORI 

MENJADOR 
OBLIGATORI 
(GRATUÏT) 

AJUT INDIVIDUAL  
DESPLAÇAMENT 

OBLIGATORI 

Imprès de sol·licitud signat. Imprès núm. 1. A la 
sol·licitud s’haurà de fer constar el nom dels 
alumnes per als quals es sol·licita el servei. 

X X X 

Foto mida carnet X   

Certificat del centre educatiu IDALU. El centre 
educatiu haurà d’anotar a la sol·licitud o bé 
certificar el codi identificatiu únic (IDALU) que el 
Departament d’Ensenyament assigna a cada 
alumne dins el Registre d’alumnes (RALC) de 
cadascun dels alumnes que hagin sol·licitat el 
servei. 

X X X 

Fotocòpia del NIF/NIE vigent de l’alumne i dels 
pares o tutors. En cas de que l’alumne no en 
disposi, caldrà adjuntar còpia del passaport o 
còpia del certificat de naixement, o bé, còpia de 
totes les pàgines emplenades del llibre de família. 

Si el/la menor no resideix amb els pares, fotocòpia 
de la resolució d’acolliment. 

X X X 

Volant de convivència actual del domicili on 
resideix l’alumne. El volant haurà de ser 
expedit per l’Ajuntament del  municipi on resideix 
l’alumne i haurà d’incloure tots els membres de 
la unitat familiar que conviuen en el mateix 
domicili.  

X X X 

Certificat de l’Ajuntament que acrediti la 
distància des del domicili fins al centre escolar o 
bé des del domicili fins a la parada pròxima de 
transport escolar col·lectiu en un sol sentit.   

  X 

 
 

 
 
 
 


