
SOL·LICITUD ALTA TRANSPORT ESCOLAR  

Curs actual:               TSI:

Nom alumne/a:

Cognom 1 alumne/a:

Cognom 2 alumne/a:

Data de naixement (dd/mm/aaaa):

Sexe:   c Home     

           c Dona

Nom del sol·licitant:

Cognom 1:                                                      Cognom 2:

NIF del sol·licitant:                                                   Telèfon fix:

SMS informatius:   c Sí    c No         Telèfon amb servei SMS:

Correu electrònic:

Grau de discapacitat reconegut      c SI     c NO      Grau

Transport adaptat (necessitat cadira de rodes)   c SI     c NO Indiqueu mides cadira de rodes: 
 Alçada CR:                          Longitud CR:                         Amplada CR:

Equipaments addicionals   c SI    c NO        Indiqueu tipus equipament:  c Alçador     c Caminador     c Cinturó especial      c Crossa    c Arnès

Es pot moure sense elements d’ajuda?  c SI  c NO        Pot estar sol en moments puntuals?  c SI c NO

Pot pujar escales?   c SI c NO       Pot mantenir la posició de sedestació? c SI c NO

Necessita anar estirat? c SI  c NO        

Aspectes conductuals a tenir en compte 

Altres temes de salut a tenir en compte 

Altres dades per la concreció del servei (*consultar informació a www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/)

Centre educatiu Ruta

Curs pel qual es matrícula   Parada

Autorització per deixar sol a la parada             

c SI     c NO    Altres persones autoritzades a recollir l’alumne: Nom:                                                          DNI: 

Declaració del representant legal de l’alumne 

Sr/a:        Com a:  

Data:        Signatura:

Dades per l’abonament del Preu Públic (*OMPLIR NOMÉS ELS RESIDENTS AL MATEIX TERME MUNICIPAL ON ESTÀ UBLICAT EL CENTRE EDUCATIU)

Empleneu l’apartat següent si l’alumne/a requereix necessitats especials i/o mobilitat reduïda  

Té algun germà usuari el curs anterior?                        c Sí c No 

Alumne/a amb necessitats especials d’escolarització? c Sí c No

Usuari/a el curs anterior? c Sí   c No 

Tipus via:             Adreça:                                                                                                        

Codi postal:                                    Núm:                   Pis:  

Municipi:

Barri/Urbanització:

Pare/mare Tutor/a legal c Sí c No 

Família nombrosa/
monoparental c Sí  c No 

Núm. de títol: 

c Autorizo l’enviament de notificacions electròniques del Consell Comarcal per a tot allò que faci referència als actes adminsitratius del servei de transport escolar a 
l’adreça electrònica i/o al telèfon (a través d’SMS) indicats

c  Autoritzo que amb càrrec al compte, i fins a nou avís, atenguin la domiciliació del pagament del preu públic del servei de trasnport escolar a l’entitat de crèdit ressenyada. 
En cas de no fer-ho en el termini establert, se’m podrà exigir aquest pagament per la via de recaptació. Així mateix, autoritzo la cessió de dades a favor de l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona per a la gestió tributària i recaptatòria del preu públic que porta causa en la present sol·licitud de servei   
  

c Declaro que les dades facilitades en aquesta sol·licitud són certes i que em comprometo a comunicar al Consell Comarcal qualsevol canvi que es produeixi amb relació 
a aquestes.Declaro que sóc coneixedor/a de la informació d’aquesta sol·licitud i de la normativa del transport escolar per a aquest curs i que l’accepto

Carrer Miquel Ricomà, 46
08401 Granollers
Tel. 93 8600700  Fax 93 8790444
tresoreria@vallesoriental.cat
CIF P- 5800010 -J

Dades de l’alumne/a

Dades de la persona usuaria del servei

Número de compte - IBAN

Tresoreria



INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE TRASNPORT ESCOLAR DEL VALLÈS ORIENTAL I LA SOL·LICITUD DEL SERVEI

Instruccions per formalitzar la sol·licitud: Emplenar les dades amb lletra MAJÚSCULA. S’ha adjuntar fotografia i cal el segell del banc en el cas d’alumnes 
de primària i secundària residents als mateix municipi del centre educatius

Procediment per accedir al servei
Tots els usuaris que tinguin interès en el servei de transport obligatori i no obligatori hauran de formalitzar la corresponent sol·licitud/compromís de 
demanda del servei amb les dades de la persona usuària i signada pel seu representant legal adreçada al registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de la normativa per a la utilització del servei. No es fa reserva de places d’un curs per l’altre. El Consell 
Comarcal resoldrà durant la tercera setmana del mes de juliol abans la relació de serveis atorgats i denegats d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Transport Escolar i comunicarà la confirmació de la plaça amb el detall de la ruta, horaris i parades així com del preu públic en el cas del transport no 
obligatori. 

Terminis per a la presentació de sol·licituds: 
Les sol·licituds d’alta/compromís de demanda del servei de transport escolar obligatori i no obligatori es presentaran en les dates següents: 

- Fins al 27 de juny de 2018: alumnat d’educació infantil, educació primària i alumnat de primer curs de l’ESO que renovi o sigui alta nova del servei. 
- Fins al 29 de juny de 2018: alumnat de segon, tercer i quart curs de l’ESO que renovi o sigui alta nova del servei. 

Per a l’alumnat d’ESO pendent de l’avaluació de setembre es preveu es puguin tramitar les altes fins al dia 8 de setembre. Les sol·licituds presentades fora 
del termini establert seran ateses un cop s’hagi presentat l’original de la documentació en el Registre general del Consell Comarcal, i només se’n garantirà 
la tramitació si hi ha places disponibles en les rutes. 

Els usuaris només podran fer us del servei un cop el Consell Comarcal comuniqui la confirmació de la confirmada. 

Preus públics del transport escolar no obligatori
Si en el municipi de residència hi ha oferta educativa del nivell i hi ha una ruta de transport escolar es pot sol·licitar una plaça presentant la sol·licitud, abonant 
el preu públic corresponent i fent ús d’alguna de les parades establertes. 

El preu públic del servei serà recaptat pel Consell Comarcal en el número de compte que la família faciliti en dos cobraments iguals al mes de novembre 
2018 i al mes de febrer de 2019. 

El preu públic que han d’abonar les famílies per al proper curs 2018/2019 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del 27 de febrer 
de 2012,serà el següent: 

- Escola el Turo, Bigues i Riells: Preu públic 230,40 €
- Escola el Farell, Caldes de Montbui: Preu públic 230,40 €
- Escola Can Parera, Montornès del Vallès: Preu públic 271,61 € 
- Escola Marinada, Montornès del Vallès: Preu públic 271,61 €
- Escola Joan Casas, Sant Antoni de Vilamajor: Preu públic 230,40 €
- Escola Torre Roja, Sant Pere de Vilamajor: Preu públic 249,53 € 
- Escola Ronçana, Santa Eulàlia de Ronçana: Preu públic 230,40 €
- Institut La Roca, La Roca del Vallès: Preu públic 271,61 €
- Institut Lliça d’Amunt i Institut Hipàtia d’Alexandria, Lliça d’Amunt: Preu públic 271,61 €
- Institut La Vall del Tenes, Santa Eulàlia de Ronçana: Preu públic 230,40 €
- Institut Marta Mata i Vinyes Velles, Montornès del Vallès: Preu públic 271,61 €
- Institut Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor: Preu públic 323,10 €
- Institut Baix Montseny, Institut Sant Celoni: Preu públic 271,61 €
- Transport escolar alumnes PostObligatoris: Preu públic 323.84 €

En el cas d’impagament de la quota del servei sense haver comunicat la baixa, mitjançant el document oficial corresponent, l’import del rebut serà reclamat 
per via executiva des de l’Oficina de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, amb els efectes o recàrrecs que pugui comportar

Declaració i Autorització dels representants legals del menor

c Declaro que les dades que conté aquesta sol·licitud son certes i complertes i que la documentació annexada és autèntica.

c Autoritzo a donar-me d’alta en el padró del preu públic per al prestació del servei de transport que té com a finalitat la gestió del servei de transport 
escolar d’acord amb el Reglament del Consell Comarcal. 

c Autoritzo a efectuar les consultes necessàries a l’efecte de comprovar que es compleixen les condiciones requerides per a l’accés al Servei de Transport 
Escolar i a revisar-les fins l’extinció del servei.

c Autoritzo el Consell Comarcal del Vallès Oriental a consultar les dades del DNI/NIE, de família nombrosa o monoparental i del grau de discapacitat en els 
registres electrònics administratius corresponents.

c No autoritzo el Consell Comarcal del Vallès Oriental a consultar les dades que he exposat i, per tant, adjunto còpia dels documents acreditatius les dades 
del DNI/NIE, de família nombrosa o monoparental i del grau de discapacitat en els registres electrònics administratius corresponents.

Documents que acompanyen la sol·licitud

c Resolució de Serveis Terrritorials en el cas d’alumens amb NEE

c La resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat en el cas d’alumnes amb NEE
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