
Govern d’Andorra

1. Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms de l'alumne:    Núm. de cens:

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

Adreça electrònica:  Tel. fix/mòbil:

Voleu informació via SMS/correu electrònic relacionada amb el transport escolar? (canvis, anul·lacions de parades...):    Sí       No 

2. Dades dels estudis 

Centre escolar 2011-2012:                 Curs:                             Nivell:

Centre escolar 2012-2013:                 Curs:                             Nivell:

3. Tipus de carnet que sol·licita (només podeu escollir una de les dues opcions)

  Transport escolar             

   Nom de la parada del matí: ....................................................................................................................................................................................         

   Nom de la parada de la tarda: ................................................................................................................................................................................  

Autoritzo el/la senyor/a: ................................................................................................................a recollir el meu/ la meva fill/a de maternal a la parada de la tarda.  

  Bus lliure (només per alumnes de segona ensenyança i batxillerat) :    Nou  Renovació    

4. Fitxa de signatura i fotografia

Signatura:

 (En cas de ser un menor, la signatura haurà de ser 
 del pare, de la mare o del tutor)

Documentació general que s'ha d'adjuntar

Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN (obligatori només pagament fraccionat i alumnes amb beca atorgada curs 2011-2012) 
Fotocòpia de l'assegurança escolar per als alumnes de transport escolar o còpia de l'assegurança extraescolar per als alumnes de bus lliure (obli- 
gatori)
Una fotografia (35 mm x 45 mm) recent, en color i amb el fons blanc. (obligatori) 
Declaració jurada de pagar el transport escolar en cas de denegació de la beca de transport escolar per al curs escolar 2012-2013   (J3T004) (per als alum-
nes que tenien una beca atorgada el curs 2011-2012)

Sol·licitud de carnet de transport escolar o bus lliure
 Pagament al comptat        Pagament fraccionat      Beca atorgada curs anterior

Nota important: Aquesta sol·licitud s'ha d'entregar al Servei de Tràmits del Govern o al Servei de Tràmits del comú de la vostra parròquia abans del dia 31 de 
maig del 2012. A les sol·licituds que es presentin després del 31 de maig se'ls aplicarà els segons preus, estipulats al BOPA.
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Informació important

Les sol·licituds que es presentin després del 31 de maig no es podran acollir als pagaments fraccionats ni al pagament supeditat a la resolució favorable de •	
la beca de transport escolar del curs 2012-2013.
Són beneficiaris del Servei de Transport Escolar únicament  i exclusivament els alumnes nacionals o estrangers residents legalment que hagin adquirit el •	
carnet de transport escolar, sempre que el centre escolar al qual pertanyin sigui públic i estigui situat al Principat.
Els alumnes que sol·liciten el carnet de transport escolar han d'estar inscrits al comú de la seva parròquia. Si no són andorrans, a més, han d'estar inscrits •	
al Servei d'Immigració.
Els alumnes de segona ensenyança que sol·licitin una parada a menys d'un quilòmetre del centre escolar no tenen dret al transport escolar tradicional, com •	
a opció poden sol·licitar l'abonament del bus lliure.
Els alumnes de batxillerat que resideixin fora de la zona A poden sol·licitar, si ho desitgen, el transport escolar tradicional.•	
El Servei de Transport Escolar valorarà les demandes globals de les parades oficials del transport escolar i acceptarà les més adequades en funció de la •	
demanda, del centre escolar, dels recorreguts, de la distància entre les parades i del nombre d'alumnes per parada. Les parades oficials de transport escolar 
que no s'acceptin es comunicaran als usuaris per cercar-ne altres d'alternatives.
La data límit de recollida dels carnets del transport escolar o de l’abonament del bus lliure és durant els primers 10 dies hàbils del curs escolar. A partir •	
d’aquesta data, els carnets de transport escolar que no s'hagin recollit poden ser utilitzats per a noves demandes de transport escolar i, per tant, es perd la 
plaça sol·licitada. Els carnets de l’abonament del bus lliure que no s’hagin recollit en aquesta data, s'anul·laran.
Els horaris del matí del transport escolar especificats al carnet corresponen a la parada d’inici de la ruta que ha d’efectuar el vehicle.•	
En cas de sol·licitar una renovació de l'abonament del bus lliure, l'alumne ha de conservar l'abonament del curs anterior, que automàticament és reactivarà •	
el dia 1 de setembre de cada any. 
Els carnets no renovats es desactivaran definitivament el dia 15 de setembre de cada any. •	

Legislació aplicable

Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993, publicada al BOPA núm. 51, any 5, del 28 de setembre de 1993•	
Decret del 25 de juliol del 2007, d'aprovació del Reglament regulador del transport escolar, publicat al BOPA, núm. 62, any 19, de l'1 d'agost del 2007•	
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 Profes-•	
sional, publicat al BOPA, núm. 87, any 18, del 29 de novembre del 2006
Edictes del preus dels carnets de transport escolar i de l'abonament del bus lliure, publicats al BOPA anualment•	
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