
SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR TARIFAT DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP
CURS 2021-2022

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (Pare/mare, tutor/a o representant legal de l’alumne/a)

Cognoms i nom DNI / NIE

Adreça Núm. Pis Porta

Codi postal Municipi 

Telèfon fix Telèfon mòbil 

Correu electrònic

(1r) DADES DE L’ALUMNE/A 

Cognoms i nom DNI / NIE

Centre educatiu Nivell 

Data naixement (dd/mm/aaaa) Telèfon mòbil 

(2n) DADES DE L’ALUMNE/A

Cognoms i nom DNI / NIE

Centre educatiu Nivell 

Data naixement (dd/mm/aaaa) Telèfon mòbil 

(3r) DADES DE L’ALUMNE/A

Cognoms i nom DNI / NIE

Centre educatiu Nivell 

Data naixement (dd/mm/aaaa) Telèfon mòbil 

Termini de presentació de sol·licituds

Primer termini: El període ordinari de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de setembre de 2021.
Segon termini de caràcter extraordinari per als alumnes de nova matriculació: trenta dies naturals posteriors 
a la data de matriculació.

L’admissió d’un/a alumne/a resta condicionada a l’existència de places disponibles en el vehicle que realitzi la
ruta corresponent de transport d’alumnes d’ensenyament obligatori, els quals gaudiran de preferència malgrat
s’incorporin amb posterioritat al servei.
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 TARIFES

Quan es tracti d’alumnes sense germans que utilitzin el servei tarifat de transport, l’import/trimestre és de 88,00 € 

Tenint en compte els germans que utilitzin el servei tarifat de transport s’aplicarà la tarifa reduïda següent: 

2n/a. germà/germana:                  L’import/trimestre és de 58,67 €

A partir del 3r/a. germà/germana:  L’import/trimestre és de 29,33 €

En cas de no efectuar el pagament en cada termini s’entendrà que la persona usuària desisteix voluntàriament del
servei i, per la qual cosa s’accepta que l’ens comarcal no permeti l’ús del servei.

     Declaro que la unitat familiar està inclosa en un pla de treball amb servei socials bàsics i dono el consentiment 
a consultar l’expedient corresponent.

Als rebuts retornats se’ls aplicarà un càrrec de 5,00€ en concepte de despeses de devolució bancària i, a més a 
més, les despeses de devolució que l’entitat bancària hagi carregat al Consell Comarcal de l’Alt Camp.

PERÍODE DE PAGAMENT DELS REBUTS

1r. termini 1a quinzena de desembre 

2n. termini 1a quinzena de febrer

3r. termini 1a quinzena d’abril

Comunicacions i notificacions referents a la sol·licitud

El Consell Comarcal de l’Alt Camp practicarà les notificacions i altres comunicacions referents a aquesta
sol·licitud per mitjans electrònics de conformitat amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. En cas contrari ens ho
haurà de comunicar.

Baixa del servei

Els/Les  alumnes  que  causin  baixa  del  servei  de  transport  escolar  hauran  de  comunicar-ho  al  Consell
Comarcal de l’Alt Camp amb una antelació mínima de 15 dies naturals als venciments dels terminis de
pagament establerts.

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades
Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016

Responsable del tractament: Consell Comarcal de l’Alt Camp, C/ de Mossèn Martí, 3, 43800 Valls. Telèfon 977 608560.
https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp

Delegat de protecció de dades: C/ de Mossèn Martí, 3, 43800 Valls. Telèfon 977608560. https://www.seu-e.cat/web/ccaltcamp

Finalitat del tractament: La finalitat d’aquest tractament és la gestió del servei de transport escolar tarifat per al curs 2021-2022.

Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada informat i explícit i missió realitzada en interès públic. En compliment 
de les competències que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya atorga a aquest Consell Comarcal. 

Destinataris: Les dades podran ser cedides al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a les empreses contractistes del 
servei de transport escolar.

Drets: Podeu exercir els drets d'accés a les vostres dades personals, rectificació, supressió, oposició o limitació al tractament per escrit 
mitjançant la seu electrònica/tràmits i gestions www.seu-e.cat/web/ccaltcamp o presencialment a la Unitat de Registre del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.

Consulta o queixa: Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, el Consell Comarcal de l’Alt Camp 
posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades consell@altcamp.cat

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a través de la seva
web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar.

Nom i cognoms:

DNI:

Data:

                                             (signatura)
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