Imprimir formulari

Sol·licitud de Títol de Transport per a Escolars
Sol·licitant
Nom i cognoms:
DNI o NIF:

Adreça:

Població:

Codi postal:

Telèfon:

Correu-e

Autorització: pare / mare / tutor/a legal
En/na

amb DNI :

Com a pare
mare
tutor/a
autoritza al meu/va fill/a les dades del qual figuren a
la sol·licitud a utilitzar la Targeta de Títol de Transport per a Escolars per al curs
Signatura

3761.02 – OIAC – Ajuntament de Lloret de Mar - Sol·licitud bonificació transport escolar

Lloret de Mar, a

de/ d’

de

Declara
Que ha llegit, ha entès i es compromet a complir les condicions d’ús descrites a la part posterior
d’aquesta sol·licitud.
Que el/la sotasignat/ada respon personalment de la veracitat de les dades manifestades i dona la
seva aprovació perquè Ajuntament de Lloret de Mar efectuï les comprovacions pertinents a les
administracions públiques que es considerin oportunes. El/la sotasignat/ada accepta i és conscient
que, en cas de comprovar-se la falsedat de les dades exposades, perdrà qualsevol dret al servei.
I adjunta la documentació següent
Foto mida carnet (només per a títols nous o duplicats)
Denúncia efectuada davant instàncies policials per pèrdua o sostracció del Títol de Transport per
a Escolars (només si el títol ha estat robat)
Demana que, d’acord amb les normes establertes per l’Ajuntament de Lloret de Mar, li sigui facilitat un
Títol de Transport per a Escolars per a trajectes amb autobús urbà
Duplicat de Títol de Transport per a Escolars per a trajectes amb autobús urbà
Renovació del Títol

Il·lustríssim Sr. Alcalde President
de l’Ajuntament de Lloret de Mar
Plaça de la Vila 1, 17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00 – Fax 972 36 01 15
correu-e: oiac@lloret.org – web: www.lloret.org
.

Lloret de Mar,

Signatura

de/ d’

de

Condicions d’ús de la targeta Títol de transport per a escolars
1.

Definició de la targeta Títol de transport per a escolars

1.1. La targeta Títol de Transport per a escolars és una targeta de transport que permet utilitzar el servei de transport públic dins
de la zona tarifària del municipi en el vigent període escolar.

2. El Títol de Transport per a escolars és rigorosament personal i intransferible, i se’n prohibeix expressament la utilització a
qualsevol persona que no en sigui titular. El Títol inclou la fotografia, el nom i els cognoms del/la titular.
1.2. Poden ser titulars d’aquesta targeta tots els nens i les nenes menors de 18 anys que estiguin escolaritzats a Lloret de Mar.
1.3. La targeta Títol de transport per a escolars té un cost d’emissió i de renovació que repercutirà en la persona usuària i es

realitzarà amb el cost que marquen les ordenances fiscals de l’any
2.

Utilització

2.1. La targeta Títol de transport per a escolars ha d’anar acompanyada del DNI/NIE/passaport (o fotocòpia) per a la seva
acreditació.
2.2. Cada cop que s’accedeixi a un servei de transport s’ha de validar la targeta.
2.3. El titular és responsable de la conservació i correcta utilització de la targeta, i està obligat a comunicar a l’Ajuntament de Lloret
de Mar o entitat en què delegui, la seva pèrdua o sostracció.
2.4. El pare, mare o tutor assumeix la responsabilitat dels menors que viatgin sols. Es recomana que vagin acompanyats per una
persona major d’edat en cadascun dels viatges.
3.

Targetes deteriorades

3.1. En el cas que la targeta funcioni malament i sigui rebutjada per les màquines validadores, se’n pot fer el bescanvi

corresponent a l‘OIAC. La reedició de la targeta no té cap cost per a la persona usuària i la caducitat és la inicial (mes de
setembre).
3.2. Si la targeta es trenca per haver-ne fet un ús indegut, se’n pot sol·licitar un duplicat. La reedició de la targeta es porta a
terme mitjançant el pagament dels costos d’emissió establerts i la caducitat per totes elles és la inicial.
4.

Pèrdua o sostracció

4.1. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta es pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos
establerts d’emissió i gestió.
4.2. En cas que la petició de duplicat estigui acompanyada d’una denúncia policial, la reedició de la targeta serà sense cost

per a l’usuari.
4.3. En cas de pèrdua, sostracció o renovació, aquesta sol·licitud serà vàlida com a document provisional acompanyada de la

identificació del sol·licitant, fins l'entrega del document definitiu.
5.

Ús irregular

5.1. La utilització fraudulenta de la targeta comporta la seva anul·lació immediata i la seva retirada per part de qualsevol empleat de
l’empresa de transport públic, sens perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin derivar i de la inhabilitació per a
reedicions futures.

Clàusula de protecció de dades
En compliment del que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei 15/1999 de protecció de dades, us informem que autoritzeu
l’Ajuntament de Lloret de Mar, com a responsable del fitxer de dades títol de transport, perquè faci el tractament, la cessió a
l’empresa titular de la concessió de transport públic, i la incorporació al fitxer, de les dades de caràcter personal facilitades a
través d’aquest formulari, com també de les dades derivades de la utilització del títol..
Garantiu que sou el/la titular de la pàtria potestat o bé exerciu la tutela del menor sol·licitant del Títol de Transport per a
Escolars. En cas que faciliteu dades personals d’una tercera persona, cal que li ho comuniqueu prèviament i que sol·liciteu el
seu consentiment als punts que consten en aquest document.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició ha de dirigir-se a l’Oficina d’Informació i Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

.

