
 

 

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, mitjançant el 

present escrit us informem que les dades personals que ens pugueu facilitar per formalitzar la vostra sol·licitud d’ajuts de transport escolar estaran ubicades en 
un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Mataró. Així mateix, us comuniquem que podeu exercir els drets d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició a 

Baixada de les Figueretes, 1, 08301, Mataró (Barcelona), amb una fotocòpia del DNI o bé mitjançant el correu electrònic a l’adreça: 

ensenyament@ajmataro.cat  
 
 

Ensenyament 
Baixada de les Figueretes 1, 2ª planta , 08301 –Mataró 

Tel. 937 582 331 – Fax 937 582 495 

ensenyament@ajmataro.cat 
 

 
 

 

Ajuntament de Mataró 

SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR 
 

DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms (pare/mare, tutor/a legal) DNI 

            

Adreça del domicili, CP, població 

      

Telèfon del domicili Mòbil 

             

DADES DE L’ALUMNE/A 

Nom i cognoms               Escolaritzat durant el curs actual al nivell      Nom de l’escola 

                                                                                               

SOL·LICITA L’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR CORRESPONENT A (marqueu amb una X) 

T-12 T-50/30  T-70/30  

    

I es compromet a l’assistència regular de l’alumne/a al centre escolar. 

 

 
AUTORITZACIÓ DE DADES TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL 
La/es persona/es signant/s d’aquest document, autoritza/en l’Ajuntament de Mataró a sol·licitar de l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de l’Organisme de Gestió Tributària els certificats d’estar al corrent de 

pagament a efectes de la concessió d’ajuts. 

 
Nom i cognoms de la mare o tutora NIF 

             

Nom i cognoms del pare o tutor NIF 

             

 
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes esmentats, i en aplicació del que disposa la Disposició Addicional Quarta de la Llei 40/1998, de 9 de 

desembre, que manté la seva vigència després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el text refós d la Llei de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, i l’article 95.1.k) de la Llei 58/2003, General Tributària, que permeten, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de les 

dades tributàries que requereixin les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions. 

 

Signatura de la mare/tutora                                                              Signatura del pare/tutor 

 

 

 

 

Mataró, a      de       de 20      
 

 



Per poder sol·licitar aquests ajuts de transport caldrà que les famílies aportin la documentació següent: 

- En el cas de la T-12: comprovant de pagament. 

- En el cas de la T-50/30 o de la T-70/30: original de la targeta consumida.  

- Sol·licitud de l’ajut de transport escolar per a l’alumnat.  

- Autorització de dades tributàries i de Seguretat Social.  

- Fotocòpia del DNI o NIE de pare/mare i/o tutor/a 

- Fotocòpia de les dades bancàries on la persona interessada vol que es realitzi la transferència de l’import corresponent 

a l’ajut. 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement o la rectificació necessària 

en el termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la 

sol·licitud. 

 

La presentació d’una sol·licitud d’ajut comporta el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases. 

 


