
 

TEC 

 segueix al darrere   

SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI 

CURS 2018-2019 

 

NOM del CENTRE on cursa els estudis Institut de Vallbona d'Anoia 

 

Dades de l’alumne/a 

Nom i Cognoms       

RALC/IDALU       DNI       

adreça       

Població        codi postal       

data de naixement       mòbil       

correu electrònic      

Ruta       parada       

 

Com a Pare / Mare / Tutor / Tutora dic: 

Amb el meu nom        amb DNI       

amb correu electrònic       

deixo constància que sóc coneixedor/a que el Reglament de Transport Escolar de l’Anoia està disponible a la pàgina 

web del Consell Comarcal de l’Anoia (www.anoia.cat) i que, en aquesta sol·licitud, s’adjunta un extracte d’aquest. 

 
Accepto rebre comunicació electrònica per posar-se en contacte amb mi  

 

La  família es compromet a recollir l’alumne/a a la parada: 

al matí  a la tarda  

 

Data d’avui       Signatura 

 

 

 

Data i Referència 

(per emplenar pel CCA) 

      

 

Nota: una còpia pel centre, una còpia a la família i, els originals, avançats per correu electrònic al Consell 

Comarcal de l’Anoia abans del dia 16 de juliol de 2018 

Podeu consultar les parades, rutes i el Reglament de Transport Escolar de l’Anoia a www.anoia.cat 

Avís Legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades 

facilitades podran ser registrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser usada per a la 

tramitació de l’expedient associat a aquesta petició i cedida a altres administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari 

pel compliment de les seves finalitats. Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Consell Comarcal de l’Anoia. 



 

TEC 

 

Notificació Electrònica 

El consentiment per a rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest 
procediment. 

(Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) 

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’administració pública i la 
ciutadania. Per tal de poder realitzar la notificació electrònica es requereix l’autorització de la persona interessada. Aquesta 
autorització la podeu fer el mateix moment de la sol·licitud i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de 
telèfon mòbil. 

Quan el Consell Comarcal de l’Anoia hagi resolt la vostra sol·licitud/instància rebreu un correu electrònic a l’adreça que heu donat 
en el moment de la sol·licitud. En aquest correu electrònic hi trobareu l’adreça d’internet (URL) de l’espai de notificacions 
electròniques del Consell Comarcal de l’Anoia, on podreu accedir a la notificació, seleccionant un d’aquests dos sistemes: 

1. Si disposeu d’un certificat digital (DNI electrònic, certificat Idcat...) podeu utilitzar-lo per identificar-vos i visualitzar la notificació. 

2. Amb clau d’accés. El sistema us enviarà, a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil que heu facilitat en la sol·licitud, una clau 
d’accés, que haureu d’introduir en l’espai de notificacions electròniques del web per tal d’accedir al contingut de la notificació. 

La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit s’entendrà 
com a efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, a.28). 

 

Reglament del Transport Escolar de l’Anoia (extracte) 

Article 3.- Procediment de sol·licitud del servei i sistemes per cobrir la demanda  

Transport escolar Col·lectiu Obligatori (TCO) 

Al Decret 161/1996, de 14 de maig, amb el qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de 

l’alumnat en l’educació obligatòria trobem que, en l’article 1, ens diu que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el 

desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria quan concorri la circumstància següent: 

a) Que els alumnes hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació 

especial proposat pel Departament d’Ensenyament. 

La sol·licitud inclou l’autorització expressa perquè l’acompanyant de transport deixi l’alumne a la parada designada en 

absència del pare/mare, tutor/a o qualsevol altre familiar. Si es dona aquesta situació i l’autorització no està degudament 

signada, l’alumne es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat o bé es retornarà al centre (sempre que aquest estigui 

obert). 

El centre recollirà els fulls de sol·licitud i la documentació que calgui adjuntar i els farà arribar al Consell Comarcal abans del 

termini que aquest estableixi. 

Els centres faran arribar al Consell Comarcal la relació d’alumnes usuaris del servei i aquest darrer facilitarà les llistes a l’empresa 

concessionària responsable del transport escolar, per poder efectuar el seguiment diari de les assistències. 

Les places disponibles de cada ruta seran les que quedin lliures un cop comptabilitzades les sol·licituds de transport obligatori. 

La disposició d’un transport escolar col·lectiu sobre la base del dret a la gratuïtat implica per al Consell Comarcal només 

l’obligació d’establir una expedició d’anada i una altra de tornada. 

Article 13.- Protocol d’aplicació de sancions en els casos d’incompliments 

L’acompanyant o la persona que denunciï la infracció notificarà al servei de Transport Escolar de l’Anoia (TEA) i a la direcció del 

centre el nom de l’alumne/a que incompleixi la normativa i hagi provocat la incidència, amb una informe sobre l’incident. 

La direcció del centre a instància pròpia i/o coordinadament amb el servei de TEA, determinarà la sanció a imposar i la notificarà a 

l’alumne/a i als seus pares/mares/tutors o representants legals. 

La  direcció del Centre notificarà per escrit als pares el nombre de dies durant els quals l’alumne no podrà utilitzar el transport i en 

donarà còpia al servei de TEA i/o al Consell Comarcal de l’Anoia. 

Cal procurar la immediatesa en l’aplicació de la sanció, per tal de garantir l’efecte i reforçar l’autoritat i responsabilitat de 

l’acompanyant dins l’autocar. 

 


