
                                                                                                                                                                                                                                               
 

Les dades de caràcter personal s’inclouran en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb la normativa aplicable que 

disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Es podrà exercir els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició  a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del Berguedà. 
 

                                                   

Model 4 B 

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (pare, mare o tutor/a legal) 

NOM :               COGNOMS :                                                                                                   

NIF/NIE:                                                   TELEFÒNS:                                                                                   
 

DADES DE L’ALUMNE/A 

NOM :                                 COGNOMS:                                                                                                     
 

CENTRE ESCOLAR ON ESTUDIARÀ EL CURS  2012 - 2013 

NOM DEL CENTRE ESCOLAR:                                                                       CURS QUE ESTUDIARÀ 2013 – 2014:                                        

 

PARADA ON AGAFARÀ EL BUS  

NOM PARADA :                                                                                                                                             
 

ABONAMENT L’IMPORT (marqueu amb una creu)  
 

   264 euros per a l’alumne/a per a tot el curs escolar. Import trimestral: tres pagaments de 88 €.  
 
 

  En cas de dos germans: el segon germà 176 euros per a tot el curs escolar, sempre que cursi de P3 a 4t d’ESO.    

Import per trimestres: primer trimestre 59 €, segon trimestre 59 € i tercer trimestre 58 €. 
 

  Nom germà/germana                                                                   Centre escolar                                                                                         
 
 

   En cas de tres o més germans: a partir del tercer germà 88 euros per a tot el curs escolar, sempre que cursi de P3 a 4t d’ESO. 

Import per trimestres: primer trimestre 30 €, segon trimestre 29 € i tercer trimestre 29 €. 
 

  Nom germà/germana                                                                   Centre escolar          

Nom germà/germana                                                                   Centre escolar          

Nom germà/germana                                                                   Centre escolar          
 

  NOTA: A efectes de comptabilitzar els germans: no comptabilitzaran aquells que gaudeixin de servei de transport col·lectiu obligatori.  
 

FORMA DE PAGAMENT 

 L’import del transport s’haurà de pagar per avançat, mitjançant un únic pagament o bé per trimestres: 

                 Import únic (màxim el dia 4 de setembre de 2013) 

                  Import trimestral. Dates màximes de pagament: 1r pagament 4 de setembre de 2013, 2n pagament 20 de desembre de 2013  
                  i 3r pagament 20 de març de 2014 

 Si no s’ha realitzat el pagament, l’alumne no podrà utilitzar el transport escolar.     

 Cal abonar l’import al compte de La Caixa número 2100-0015-64-0200477464 (poseu a la referència el nom i els cognoms de l’alumne/a)   
a nom del Consell Comarcal del Berguedà.  Cal aportar justificant d’ingrés. 

 

DATA INSCRIPCIÓ 
 
 

 
SIGNATURA:  PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL 

 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ DE PAGAMENT DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA AL TRANSPORT ESCOLAR 
NO OBLIGATORI CURS 2013 - 2014 

 

 


