
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS 

CURS ESCOLAR:  ............... /................ 

A) DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT SOL·LICITANT 

NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL              CODI CNAE                                             CIF 

 

REPRESENTANT (en el cas de persones jurídiques) 

COGNOMS                                                 NOM                                                   NIF  

 

DOMICILI (Carrer, plaça, número i porta)                                                                CP 

 

LOCALITAT                     PROVÍNCIA               TELÈFON                       CORREU  ELECTRÒNIC  

 

   B) DADES DELS VEHICLES. Presenteu l’annex 1 únicament si necessiteu més espai per relacionar tots els vehicles dedicats al servei. 

                                                        

MATRÍCULA/ES                DATA 1a MATRICULACIÓ                       MATRÍCULA/ES                            DATA 1a MATRICULACIÓ 

1 1  7  7 
2 2  8  8 
3 3  9  9 
4 4 10 10 
5 5 11 11 
6 6 12 12 
C) DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA AQUESTA SOL·LICITUD 
Marqueu la documentació que s’adjunta. És obligatòria, en tots els casos, la presentació de l’annex 2. 

☐Annex 1. Relació complementària de vehicles dedicats al servei, si s’escau. 

☐Annex 2. Descripció de cadascuna de les rutes per les que se sol·licita autorització. 

☐Declaració responsable exposant la justificació de la durada dels itineraris, en els casos en que aquests superin la durada màxima d’una       

hora, prevista per l’article 11 del R.D. 443/2001, de 27 d’abril, si s’escau. 

☐Altres. Indiqueu:   

D) DECLARACIÓ RESPONSABLE. El sol·licitant, amb la presentació d’aquesta sol·licitud, als efectes d’obtenir l’autorització 
municipal, prevista per l’article 16 de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, per prestar el servei de transport 
públic regular d’ús especial d’escolars i/o el servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari (en 
endavant: SERVEI) declara: 

1. Que l’empresa que represento es troba legalment constituïda, sense que existeixi en el moment de la declaració, cap circumstància que li 
impedeixi l’exercici de la seva activitat, i que disposa de capacitat per representar-la (supòsit aplicable a persones jurídiques). 

2. Que compleix amb els requisits exigits al RD 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors; a 
l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona; a la Llei 16/1987, de 30 de juliol, de l’Ordenació dels Transports Terrestres i 
al R.D. 1211/1990, de 28 de setembre, pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres.  

3. Que tots els vehicles indicats en aquesta sol·licitud i els seus annexos, compten amb la perceptiva targeta de transport  correctament 
visada, han superat favorablement la ITV i no està caducada, no superen l’antiguitat establerta pel R.D. 443/2001, de 27 d’abril, i 
compleixen amb les característiques tècniques establertes per l’esmentada norma, constant diligència a la targeta d’inspecció tècnica en 
aquest sentit. 

4. Que tots els vehicles indicats en aquesta sol·licitud i els seus annexos, compten l’assegurança obligatòria que estableix el Reial Decret 
Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de 
vehicles a motor. 

5. Que tots els desplaçaments del SERVEI sobre el que sol·licito l’autorització municipal es portaran a terme amb conductor/a i acompanyant, 
d’acord amb l’ assenyalat per l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona. 

6. Que tot el personal que portarà a terme el SERVEI comptarà amb el certificat negatiu vigent del Registre Central de Delinqüents Sexuals 
previst a la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’Enjudiciament Civil. 

7. Que tinc en el meu poder els esmentats certificats negatius del personal que prestarà el SERVEI, i en el cas de personal de nova 
incorporació, no es permetrà la seva participació en el SERVEI fins que els certificats em siguin lliurats. 

8. Que no es permetrà la participació en el SERVEI a cap persona que no hagi aportat el certificat, sigui o no personal propi. Per tant, 
l’exposat també s’aplicarà al personal  subcontractat, contractat per una empresa col·laboradora o en qualsevol altra circumstància. Així 
mateix, serà d’aplicació a altres persones que poguessin participar en el SERVEI de manera addicional al conductor i acompanyant. 

9. Que em comprometo a mantenir el compliment dels requisits declarats durant la vigència de l’activitat, així com a exercir l’activitat complint 
amb les normes i requisits establerts a la normativa vigent d’aplicació. 

10. Que sóc coneixedor/a que l’incompliment dels extrems aquí declarats podrà donar lloc a la revocació de l’autorització, sense perjudici de les 
sancions i/o responsabilitats que puguin resultar exigibles. 

 
Lloc, ................................... Data..........................   SIGNATURA       
                                                                                                             
               

 
                                            EL/LA SOL·LICITANT 
 

 
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les vostres dades 
personals seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Barcelona i només es podran cedir de conformitat amb l’esmentada LOPD. 
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació  oposició, contactant amb l’Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, CP 08002 Barcelona. També 
podeu obtenir informació i documentació a l’efecte al web: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

