Govern d’Andorra

Sol·licitud de carnet de transport escolar
 Pagament al comptat

 Pagament fraccionat

 Beca atorgada el curs anterior

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:

La renovació del transport escolar es pot tramitar via Internet
Foto

si es disposa del MIL i no cal la fotografia. Consulteu el dors
d'aquesta sol·licitud

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

Curs i nivell:

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

Curs i nivell:

3. Parades que sol·licita
 Nom de la parada del matí: ....................................................................................................................................................................................
 Nom de la parada de la tarda: ...............................................................................................................................................................................
Autoritzo les persones següents a recollir el meu/la meva fill/a de maternal a la parada de la tarda
Nom i cognoms: 						Núm. de passaport/DNI:
Nom i cognoms: 						Núm. de passaport/DNI:
Nom i cognoms: 						Núm. de passaport/DNI:

4. Declaració, data i signatura
Declaro que l'alumne/a 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 2017/2018

Aquest formulari es pot tramitar via Internet

Dades per a la digitalització

Documentació general que s'ha d'adjuntar
FF Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN (obligatori només pagament fraccionat i alumnes amb beca atorgada el curs anterior)
FF 1 fotografia de 3,5 x 4,5 mm

Informació important
• Les sol·licituds que es presentin al Servei de Tràmits després del 12 de maig del 2017 i les renovacions en línia després del 4 de juny del
2017 no es podran acollir al pagament supeditat a la resolució favorable de la beca de transport escolar.
• Es pot demanar pagament fraccionat fins el 31 de juliol del 2017.
• Només es pot demanar la renovació en línia si les dades introduïdes són les mateixes que el curs anterior (mateixa modalitat, centre escolar
i parada). Per això, l’usuari ha de verificar que les dades bolcades automàticament són les del curs anterior, i en cas de voler fer una modificació ha de fer-ho presencialment a través de la sol·licitud corresponent als Serveis de Tràmits.
• 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 recepcionades fins al 30 de juny
del 2017, 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.
• Per a les sol·licituds presencials i en línia entrades en les dates establertes en l’apartat 3, a i b (Bopa) els carnets es lliuraran, a partir del 16
d’agost del 2017, al Servei de Tràmits on s’hagi entrat la sol·licitud o al Servei de Tràmits que s’hagi seleccionat en la demanda en línia.
Per a les sol·licituds que es presentin després de les dates establertes en l’apartat 3, a i b (Bopa) i abans del 10 d’agost del 2017, els carnets
es lliuraran, a partir del 5 de setembre del 2017, al Servei de Tràmits on s’hagi entrat la sol·licitud. Per a les sol·licituds que es presentin
entre l’11 i el 25 d’agost del 2017, els carnets es lliuraran, a partir del 12 de setembre del 2017, al Servei de Tràmits on s’hagi entrat la
sol·licitud. Les sol·licituds que s’entrin a partir del 28 d’agost del 2017 es lliuraran passats els 15 dies hàbils de l’entrada de la sol·licitud
al Servei de Tràmits.
• 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.
• Els alumnes que tenien la beca de transport escolar el curs anterior i que no obtinguin la totalitat de la beca de transport escolar del curs
2017-2018 hauran d’abonar l’import del transport escolar de forma fraccionada en tres mesos consecutius i a partir del mes següent de ser
publicada la resolució al BOPA.

Com es pot tramitar la renovació del transport escolar via Internet
• Per escollir la modalitat de renovació en línia és indispensable disposar d’un usuari i una contrasenya (MIL, una identificació personal que
serveix per accedir a totes les plataformes en línia de l’Administració). En cas que encara no disposeu del vostre MIL, podeu obtenir-lo
adreçant-vos al Servei de Tràmits del Govern i als comuns de manera gratuïta.
• Una vegada disposeu del vostre MIL només cal que entreu al portal del ciutadà (https://www.e-tramits.ad) a través del botó Identifica’t.
• Recordar-vos que a través d’e-tràmits podeu fer els vostres tràmits i també el tràmit de transport dels vostres fills menors d’edat, n’hi ha
prou de saber el número de cens. Què heu de fer? Dins e-tràmits aneu a l’apartat Les meves dades i allà feu un clic sobre Dades de les
representacions.
• A l’espai Identificació introduïu el número de cens del vostre fill, que consta de 6 números i una lletra, premeu el botó Afegir representat
i ja està. Repetiu aquest procés per introduir les dades de tots els vostres fills menors d’edat.
• Com es fa la renovació del transport escolar? Un cop registrats els fills menors d’edat, aneu a l’apartat Pàgina d’inici i dins la llista de tràmits
disponibles seleccioneu el tràmit de renovació del transport. Un cop dins el tràmit de transport, seleccioneu el nom del fill a qui voleu fer
la renovació i veureu que les dades de l’any anterior de centre escolar i parades es carreguen de forma automàtica. Si les dades són correctes
(en línia només es pot fer la renovació si el centre escolar i les parades són les mateixes que l’any anterior) marqueu el quadre corresponent
a la modalitat de pagament escollida (en una sola quota o fraccionat en tres vegades) i introduïu el compte bancari (IBAN).
• Aquesta demanda de renovació en línia només servirà per al curs escolar 2017-2018, i s’utilitzarà la mateixa fotografia de l’alumne del
curs 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.

