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En __________________________________________________ amb DNI ______________________ 

Domicili____________________________________________  Població _________________________ 

Com a pare / mare / tutor de l’alumne/a __________________________________________________ 

Que cursarà _________ del nivell,       d’educació infantil        d d’educació primària           d’ESO 

Al centre ______________________________________  de (població)____________________________ 

 
SOL·LICITO: que el meu fill/a pugui fer ús del transport escolar        MATI                 TARDA 
 
 

 Cas que no utilitzi el transport escolar durant un període consecutiu superior a 18 dies sense causa 
justificada, l’alumne/a es donarà de baixa del servei per a la resta del curs escolar. 

 La reincorporació al servei de transport de l’alumnat amb dret a transport obligatori només es farà efectiva 
prèvia justificació escrita dels motius de la no utilització que van motivar la baixa. 

 Així mateix, en compliment del reglament de criteris d’ús del servei de transport i menjador escolar, vetllaré 
perquè la conducta de l’usuari s’ajusti a les normes de comportament de l’esmentat reglament. 

 

CONEIXEDOR: 

- que en els trajectes d’anada i tornada de transport escolar, els alumnes de P3 a 6è de primària no es 
poden deixar sols a les parades autoritzades havent de quedar sempre acompanyats per un 
familiar o persona designada, 

- que els alumnes que han d’utilitzar dos transports per arribar al seu centre escolar de referència seran 
custodiats pel transportista fins a l’arribada del vehicle d’enllaç, 

- que els alumnes han de ser recollits sempre per un familiar o persona designada a tal efecte, mesura 
d’obligat compliment pel transportista i pel Consell Comarcal i que, si no es compleix, obliga a interrompre 
la ruta fins a la resolució del conflicte, 

- que si passat un temps màxim d’espera establert a criteri del transportista o de l’acompanyant 
(aproximadament de 7 minuts per parada) sense que cap persona responsable hagi recollit 
l’alumne/a, aquest/a es posarà a disposició dels serveis municipals o de la policia local, sens 
perjudici que, donada la seva edat i amb la present autorització expressa, no sigui necessari de fer-ho.  

 
PER LA QUAL COSA,  (s’ha de marcar l’opció escollida, pels alumnes d’ESO no es obligatori aquest apartat)   
 

VULL I AUTORITZO que el meu fill/a sigui acompanyat i recollit per una de les següents 
persones designades per mi: 
 

1.-______________________________________________________________ 

2.-______________________________________________________________ 

3.-______________________________________________________________ 

 
VULL I AUTORITZO, sota la meva responsabilitat, al meu fill/a perquè pugui anar   i tornar 
sol a casa  des de la parada del transport escolar. 

 
 
 
 

 



 
 
 
MANIFESTO: 
 
Que en cas que el Consell Comarcal del Pallars Jussà, en la seva obligació de prevenir i evitar possibles 
incidents en el transport col·lectiu a causa de la neu, el mal temps o altres motius (talls de carretera, 
obres...) avanci l’horari de la tornada cap a casa 
 
(cal marcar l’opció escollida, per tal d’evitar confusions cal escriure el número de telèfon amb claredat i sol posar un 
número per alumne) 
 

SI AUTORITZO que el/la meu/va fill/a pugui marxar de l’escola amb el transport escolar. I Vull 
que em sigui notificat amb un SMS al número de TELÈFON MÒBIL  
 
Aquest número estarà disponible per garantir la meva responsabilitat i seguretat sobre  
l’alumne. 

 
 

NO AUTORITZO que el/la meu/va fill/a marxi de l’escola amb el transport escolar. I Vull que em 
sigui notificat amb un SMS al número de TELÈFON MÒBIL 
 
Aquest número estarà disponible per garantir la meva responsabilitat i seguretat sobre 
l’alumne, fent-me totalment responsable de la recollida de l’alumne a la sortida de 
l’escola. 
 

 
 
 
 
A________________________________ , ______ , de ______________ de 2020 
 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en el fitxer Transport i menjador escolar, creat 
pel CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ amb domicili a C/Soldevila, 18 25620 Tremp, de conformitat amb els termes establerts en la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de gestionar el transport i menjador escolar, i a ser cedides a la Generalitat de Catalunya, 
empreses de transport escolar i empreses de càtering. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la 
legislació vigent, dirigint un escrit a: Il·lm. President del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Signatura 
 


