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IMPRÈS SOL·LICITUD CARNET ESTUDIANT (DE 12 A 16 ANYS) 

 

Qui pot tenir aquest carnet 

Persones empadronades i que estiguin en la següent situació: 

• Persones d’edats compreses entre els 12 i els 16 anys.  

• Estar empadronat al municipi de Caldes d’Estrac 

 

Dades personals 

Nom i Cognoms: .......................................................................................... 

Data naixement:............................................................................................ 

DNI: ............................................................................................................... 

Telèfon: .......................................................................................................... 

Autoritzo el tractament d’aquestes dades per a la realització d’activitats informatives. 

 

Documentació necessària 

• Carnet Bus Any 2010 

• DNI o full d’empadronament 

 

Condicions d’ús d’aquest carnet 

 Dóna dret a viatges il·limitats en la línia d’autobús C-21 

 La seva caducitat és anual. La renovació es pot realitzar el mesos 
de gener i febrer de cada any. 

Signatura, 
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IMPRÈS SOL·LICITUD CARNET BUS PENSIONISTA 

Qui pot tenir aquest carnet 

Persones empadronades i que es trobin en la següent situació: 

• Persones que estiguin en situació de jubilació. 

• Aquelles persones que tinguin un grau de disminució igual o superior a 
un 33%, que s’ha d’acreditar mitjançant un certificat que facilita l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials.    

Dades personals 

Nom i Cognoms: ................................................................................. 

Data naixement: .................................................................................. 

DNI: ......................................... 

Telèfon: ................................... 

Autoritzo el tractament d’aquestes dades per a la realització d’activitats informatives. 

Documentació necessària 

• Fotografia color tipus DNI. 

• Fotocòpia del DNI. 

• Fotocòpia de notificació de pensió expedit per l’Institut Nacional de 
Seguretat Social. 

• Fotocòpia del certificat d’invalidesa expedit per l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials 

• 3 €, per despeses de confecció del carnet. 

Condicions d’ús d’aquest carnet 

 Dóna dret a viatges il·limitats en la línia  d’autobús C-21 

 La caducitat és anual. La renovació es pot realitzar el mesos de 
gener i febrer de cada any. 
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NORMATIVA DE LA TARGETA  DE TARIFACIÓ SOCIAL DEL TRANSPORT MUNICIPAL. 
 
1 Definició de la targeta 
 

1. La targeta de transport permet, durant la seva vigència, utilitzar de forma il·limitada i 
gratuïta els servei de transport públic urbà de Caldes d’Estrac. 
 

2. Aquest títol és rigorosament personal i intransferible, estant expressament prohibida la 
seva utilització per una persona diferent al titular. El títol contindrà el nom i cognoms del 
titular, així com el numero de DNI/NIE/passaport. 

3. Poden ser titulars d’aquesta targeta tots els nen i nenes de 13 ( a partir de l’1 de gener 
de l’any que es compleixin) fins 16 anys (fins el 31  de desembre de l’any que es 
compleixin) jubilats i aquelles persones que tinguin un grau de disminució igual o 
superior a un 33%, i que resideixin en el municipi de Caldes d’Estrac. 

4. La targeta té un cost d’emissió i gestió del títol de transport, que podrà ser repercutit a 
l’usuari. 

2 Utilització 

5. La targeta haurà d’anar acompanyada amb el DNI/NIE/passaport (o fotocopia) per a la 
seva acreditació. Cada cop que s’accedeixi a un servei de transport s’haurà de validar 
la targeta. 

6. El titular serà responsable de la seva conservació i correcta utilització, restant obligat a 
comunicar a l’Ajuntament, la seva pèrdua i/o subtracció de la targeta. 

3 Targeta deteriorades 

7. En cas de deteriorament de la targeta, l’usuari ho haurà de comunicar a l’Ajuntament, 
que l’hi enviarà al domicili un duplicat sempre i quan la targeta no estigues caducada. 

4 Pèrdua o robatori 

8. En cas de pèrdua o robatori de la targeta, el titular podrà sol·licitar com a màxim dues 
reedicions de la mateixa en el transcurs del període de la seva va validesa. La reedició 
de la targeta es farà contra el pagament dels costos establerts d’emissió i gestió. La 
data de caducitat serà la de la targeta inicial. 

5 Ús irregular 

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

 


