Sol.licitud de carnet pel Bus Comunal Jove (BCJ)
Alta

Modificació

Renovació

Duplicat

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:

NIA:

Nom i cognoms pare/mare/tutor:

NIA:

Data de naixement:

Adreça:
Edifici:

Escala:

Bloc.:

Pis:

Porta:

Telèfons:

2. Tipus d'abonament que sol·licita (només podeu escollir una de les dues opcions)
Abonament anyal (50 per any natural + 3 amb dipòsit)

Abonament semestral (30 per semestral + 3 amb dipòsit)

3. Data i signatura
Andorra la Vella,

de

Signatura de la persona que sol·licita:
(En cas de ser un menor, la signatura haurà de ser del pare, de la mare o del tutor)

Documentació general que s'ha d'adjuntar
Alta o renovació
Una fotografia (35 mm x 45 mm) recent, en color i amb el fons blanc. (obligatori)
Duplicat
Denúncia de pèrdua o robatori expedit pel Servei de Policia d'Andorra

del

.

Legislació aplicable
Reglament regulador de l'ús del servei del Bus Comunal per als infants i joves residents a la parròquia d'Andorra la Vella
Article 1
1. Amb la denominació de Bus Comunal Jove (BCJ), s'estableix un carnet d'abonament anyal per a la utilització del Bus Comunal, sense límit
d'horaris ni de viatges, per a tots els infants i joves residents a la parròquia d'Andorra la Vella, menors de 18 anys, i per a tots els joves menors de 25
anys residents a la parròquia i que estiguin matriculats en un centre educatiu homologat.
2. El preu de l'abonament s'estableix per un import de 50 per any natural.
3. Aquest preu pot ser modificat en l'Ordinació de preus públics aprovada pel Comú conjuntament amb el pressupost general. La primera
revisió, en tot cas, s'efectuarà amb l'aprovació del preus públics en el pressupost previst per al 2015.
4. La pèrdua de residència a la parròquia d'Andorra la Vella comporta la no renovació del carnet del BCJ.
5. El carnet BCJ té una durada de tres anys. Per a la seva renovació s'ha d'omplir el formulari establert pel comú (Annex).

Article 2
Atesa la situació familiar, el Comú pot rebaixar, i fins i tot exonerar, el preu del carnet BCJ a l'usuari que ho sol·liciti, d'acord amb els criteris
establerts pel Reglament de prestacions socials del propi Comú.

Article 3
1. Per sol·licitar el carnet BCJ s'ha d'omplir degudament la sol·licitud corresponent (Annex) i presentar-la al servei de Finestreta Única del Comú
d'Andorra la Vella. És preceptiu estar inscrit al cens de població de la parròquia d'Andorra la Vella.
2. Una vegada verificada la sol·licitud, el Comú d'Andorra la Vella lluira el carnet corresponent en el termini màxim de 4 dies hàbils.
3. Es fixa el preu de 3 com a dipòsit per carnet BCJ. El mateix preu es fixa per lliurar qualsevol duplicat del carnet. Aquest import és retornat a la
persona interessada en retornar el carnet BCJ.
4. Es faculta el Servei de Finestreta Única del Comú per donar compliment a la tramitació i el lliurament dels carnets als usuaris corresponents, que
n´ha d'informar setmanalment a la Junta de Govern.

Article 4
1. El carnet BCJ és personal i intransferible i s'ha de presentar al conductor cada vegada que es vol accedir al bus. També s'ha de presentar, si així ho
requereix, la persona representant de la companyia d'autobusos o l'autoritat competent comunal. A aquest efecte, els agents de circulació comunals
en servei s'entenen autoritzats per efectuar el requeriment.
2. El carnet dóna dret al seu titular a utilitzar el Bus Comunal d'acord amb els horaris i recorreguts establerts pel comú i sense límit de viatges.
Tanmateix, els menors de 12 anys han d'anar obligatòriament acompanyats d'un responsable major d'edat que, per accedir al bus, ha d'abonar el
preu del trajecte d'acord amb la tarifa de preus establerta per Comú.

Article 5
Queda prohibida qualsevol manipulació del carnet. La modificació de les dades del carnet que no es faci pel procediment correcte del Servei de
Finestreta Única del Comú, es considera com una manipulació i ús incorrecte del carnet. Aixó comporta la retirada immediata del carnet sense dret
a recuperar el dipòsit de 3 i la prohibició d'obtenir-ne un altre per un termini de tres mesos.
En cas de reincidència en un període d'un any, la prohibició s'estableix per un termini d'un any.

Article 6
1. En cas de pèrdua del carnet BCJ, s'ha de demanar un duplicat omplint degudament la sol·licitud de duplicat corresponent (Annex) i lliurar-la
al servei de Finestreta Única del Comú d'Andorra la Vella.
2. Els usuaris que sol·licitin un duplicat del carnet han d'adjuntar amb la sol·licitud una denúncia de pèrdua o robatori efectuada davant el Servei de
Policia.

Article 7
1. El recorregut, parades i horaris de les tres línies del Bus Comunal són les establertes pel Comú d'Andorra la Vella. El Comú els pot modificar
en qualsevol moment, de manera excepcional o permanent, per qualsevol motiu justificat que estimi procedent.
2. El conductor del bus comunal pot decidir no admetre més usuaris a l'interior del bus per raons de seguretat, per situacions climàtiques excepcionals
o per altres circumstàncies, o pel nombre de places.

Article 8
1. Els usuaris del carnet BCJ s'obliguen a mantenir un comportament respectuós envers el conductor i altres del servei i a respectar les normes de
convivència i d'ús de transport públic per garantir el normal funcionament i la seguretat del servei del Bus Comunal.
2. Els pares o tutors són responsables del comportament i de qualsevol desperfecte ocasionat al bus comunal per part dels menors de 18 anys.

Article 9
1. L'incompliment d'alló establert en aquest reglament per part de l'usuari, a més del previst a l'article 5 precedent, pot donar lloc a la retirada
definitiva del Carnet BCJ.
2. La Junta de Govern és competent per resoldre qualsevol incidència o expedient a què doni lloc l'incompliment d'aquest reglament.

Disposició Addicional
Per a tot allò no regulat en aquest reglament en matèria de transport públic així com en matèria de seguretat i normes de convivència, és d'aplicació
l.a legislació vigent en les respectives matèries i les normes que la desenvolupen.

Disposició transitòria
S'estableix un període únic per a l'any 2013, per a l'ús del Bus Comunal i l'atorgament del carnet BCJ, comprés entre l' 1 de setembre i el 31 de desembre,
pel preu únic de 15 per quatre mesos. Les subsegüents càrregues s'efectuaran directament a l'oficina de la companyia concessionària del servei de Bus
Comunal.

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

