
 

          
Sol·licitud de bonificació del servei de transport escolar, curs 2020-2021 

 

 
Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Ebre 

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades 
personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer automatitzat, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n’és responsable. Vostè pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre, per correu postal a C. Barcelona, 152, 43500 
de Tortosa o al correu electrònic ccbe@baixebre.cat.   
    

Dades del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a sol·licitant 
 
Nom          Primer Cognom     Segon Cognom                DNI/NIE 
      
 
Domicili familiar         Codi Postal              Població 
              
      
Telèfon 1         Telèfon 2    Adreça correu electrònic 
           
 
 

Dades de l’alumne/a sol·licitant  
 
Nom          Primer Cognom     Segon Cognom                DNI/NIE 
      
 
 
Centre educatiu          Municipi            Codi IDALU* 

               
                
*IDALU: 

codi identificador únic que s’assigna a cada alumne/a. En cas de no conèixe’l, la família l’ha de demanar al centre educatiu   
            
Curs que realitzarà l’alumne/a el curs 2020-2021 

Educació Infantil (EI)     P3 □   P4 □    P5 □        Batxillerat (BAT)    1r □   2n □   

Educació Primària (EP)  1r □  2n □  3r □  4t □  5è □  6è  □      Cicles Formatius (CF)    GMitjà □   GSuperior □ 

Educació Secundària (ESO)   1r □   2n □  3r □  4t □     Educació Especial (EE) □ 

 

Per fer ús del transport del transport en qualitat d’”usuari sense dret a la gratuïtat”, i d’acord amb l’ordenança de 

transport escolar vigent, SOL·LICITO: 

□ Bonificació per freqüència d’ús – 30% (Freqüència d’ús: l’usuari viatja en 1 sentit tots els dies del curs escolar) 

□ Bonificació per capacitat econòmica. En aquest cas, caldrà aportar: Volant de convivència o empadronament, 

expedit per l’ajuntament corresponent i declaració de renda de l’exercici 2019 de tots els membres computables 

de la unitat familiar o la documentació acreditativa dels ingressos familiars de 2019 corresponents.  

 

Autoritzo la domiciliació bancària dels rebuts trimestrals que siguin presentats pel Consell Comarcal del Baix 

Ebre, d’acord amb les tarifes aplicables segons l’ordenança del transport escolar, des d’ara i fins a nou avís, amb 

càrrec en el número de compte: 

 

Titular del número de compte__________________________________________DNI/NIF_________________ 

IBAN  

E S                            

 

La persona sotasignat DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  

1. Que les dades facilitades en aquesta sol·licitud són certes i que es compromet a comunicar al Consell Comarcal del Baix Ebre qualsevol canvi 
que es produeixi amb relació a les mateixes.  

2. Que es coneixedor/a de la informació d’aquesta sol·licitud i del Reglament del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre (BOPT 
núm. 182 de 6 d’agost de 2013) i que l’accepta.  

 

       Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne/a sol·licitant 

 

 

Tortosa,    de _________________ de ____         
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