
 

 
 
 
 
 

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

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, 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 info@baixebre.cat. 

 

Sol·licitud per deixar de fer l’ús del servei de transport escolar, curs 2021/2022 
 
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            CURS  

               
                

 
COMUNICO que l’alumne esmentat NO utilitzarà el servei de transport escolar de forma 

 

  SISTEMÀTICA, durant tot el curs: 

  Tots els dies 

    Els _________________________________ (feu constar quin dia de la setmana i si és el 

trajecte de matí, migdia o tarda)  
 

  ESPORÀDICA, durant el període ________________________________________ 

 Tots els dies 

 Els _________________________________ (feu constar quin dia de la setmana i si és el 

trajecte de matí, migdia o tarda)  
 
 
 

 Autorització 
 

□ No autoritzo el/la meu/va fill/a a tornar sol/a a casa. Designo responsable de la recollida del/de la meu/va fill/a 

a la parada indicada al/la Sr./Sra.:________________________________________________   

□ Autoritzo el/la meu/va fill/a a tornar sol/a a casa des de la parada indicada, sota la meva responsabilitat.  

 
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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