Govern d’Andorra

Sol·licitud d’alta al bus lliure
1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms de l'alumne/a:						

Núm. de cens:

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

Foto

2. Dades dels estudis
Curs actual 20.......... - 20.......... Centre escolar:						

Curs i nivell:

Curs següent 20.......... - 20.......... Centre escolar:						

Curs i nivell:

3. Tipus de quota que sol·licita (només podeu escollir una de les dos opcions)
Als alumnes que tenien un ajut a l'estudi de transport escolar el curs anterior i que el tornen a demanar, se'ls marcarà automàticament
la quota trimestral atès que, en cas de denegació de la beca, passaran a pagar la quota fraccionada a partir del curs següent. A més, en
aquest cas, hauran d'abonar l'import de l'abonament del bus lliure de forma fraccionada en tres mesos consecutius i a partir del mes
següent de ser publicada la resolució al BOPA.
 Quota anual
• Un pagament l’any.
• S’ha de fer el pagament en el moment de donar-se d’alta, en entrar aquesta sol·licitud.
 Quota fraccionada (només s'acceptarà en les sol·licituds entrades abans del 31 de juliol del 2019)
• S’ha de pagar la primera fracció en el moment de donar-se d’alta en entrar aquesta sol·licitud.
• Tres pagaments l’any: el primer, en entrar la sol·licitud; el segon, el mes de setembre del 2019; i el tercer, el desembre del 2019.

4. Declaració, data i signatura
Declaro que l'alumne disposa de l'assegurança extraescolar durant l'any escolar per al qual sol·licita el carnet.
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Lloc i data:
Signatura (En cas de ser menor, la signatura haurà de ser del pare, de la mare o del tutor):

Nota important: Aquesta document no és una sol·licitud de beca de transport. Si desitja cursar una nova sol·licitud o renovació d’ajut de transport, cal obligatòriament omplir el formulari de sol·licitud d’ajuts a l’estudi pel curs 2019/2020

Documentació general que s'ha d'adjuntar
FF Fotocòpia de la targeta on consti el número de compte IBAN (obligatori en tots els casos)
FF 1 fotografia de 3,5 x 4,5 mm

Informació important
• Els alumnes de segona ensenyança, batxillerat i formació professional que vulguin gaudir de l’abonament de bus lliure han de donar-se d’alta entrant una
Sol·licitud d’alta al bus lliure (J3T007) al Servei de Tràmits. Aquesta sol·licitud l’hauran d’entrar una única vegada i els servirà per estar donats d’alta durant
tot el període que estiguin estudiant fins a batxillerat, formació professional o deixin els estudis.
• Els alumnes han de conservar la mateixa targeta d’abonament durant tots els anys d’estudis de segona ensenyança, batxillerat o formació professional.
• Si un alumne ja no desitja gaudir de l’abonament, s’ha de donar de baixa del servei entrant una Sol·licitud de baixa o de retorn de l’import del transport
escolar o bus lliure (J3T003) al Servei de Tràmits. Si un alumne ha acabat els estudis i no és al cens escolar, se’l donarà de baixa automàticament.
• Si un alumne desitja tenir una targeta nova per canviar la fotografia perquè ha quedat antiga, ha d’entrar una Sol·licitud de modificació o duplicat de transport escolar o bus lliure (J3T005) al Servei de Tràmits, anar a buscar la targeta nova 15 dies després de l'entrada de la sol·licitud i retornar la targeta vella en
el moment de fer el canvi. Si la nova targeta arriba abans, l’alumne rebrà un SMS al número de mòbil facilitat a la sol·licitud.
• No es lliuraran targetes provisionals per a les Sol·licituds d’alta al bus lliure encara que hagi començat el curs escolar. Per això, l’usuari obtindrà directament
la targeta definitiva, segons les dates establertes en l'edicte corresponent del transport escolar a partir de 15 dies hàbils de l’entrada de la sol·licitud al Servei
de Tràmits. Per recollir la targeta definitiva, l’usuari haurà de presentar-se al Servei de Tràmits on va entrar la sol·licitud d’alta. Si la targeta arriba abans
d’aquesta data, l’alumne rebrà un SMS d’avís del Servei de Transport Escolar al número de mòbil que hagi facilitat a la sol·licitud.
• Si a un alumne no li funciona la targeta, s’ha de dirigir directament al Servei de Transport Escolar. Allà revisaran la targeta, i li diran quins són els passos
següents que ha de fer.
• Els alumnes que entren la Sol·licitud d’alta al bus lliure (J3T007) podran demanar el pagament fraccionat fins el 31 de juliol del 2019 i han marcar la quota
desitjada per als propers cursos escolars (anual o fraccionada).
• Els alumnes que presentin les sol·licituds després del 10 de maig del 2019 no es podran acollir a la resolució favorable de la beca de transport escolar del
curs escolar anterior.

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
Edictes dels preus i terminis dels carnets de transport escolar i de l'abonament del bus lliure publicats al BOPA anualment.

