
SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 

Convocatòria curs 2020/2021 
NOM DE L’ESCOLA  MUNICIPI DE L’ESCOLA 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom i cognoms del pare/mare o tutor legal  DNI/NIE 

Adreça familiar  Població 

Dades de contacte a efectes de notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud (és obligatori) 
Correu electrònic  Telèfon mòbil 

 

DADES DE L’ALUMNAT PELS QUALS ES SOL·LICITA EL SERVEI: 

Nom i cognoms de l’alumne/a DNI/NIE 
Curs que 

farà el 
20-21

Data de 
matrícula 

(només per nous 
alumnes)

Nº D’IDALU 
(espai a omplir pel 

centre) * 

* Només cal que poseu l’idalu dels alumnes que demanin beca per primera vegada. 

MARQUEU EL SERVEI QUE SOL·LICITEU 

             Servei de transport escolar col·lectiu                                    (1) mireu el detall de parades de la ruta que us correspongui          

Nom de la parada(1) :__________________________________   Municipi de la parada:  _____________________________________

AUTORITZO al/s meu/s fills/s a tornar sol/s a casa des de la parada indicada. 

NO AUTORITZO al/s meu/s fill/s a tornar sol/s a casa i serà/seran recollit/s puntualment a la parada d’autobús indicada. Si en el moment 
d’arribar el transport a la parada, no hi ha el pare, mare o bé cap representant de la família, el/s nen/s continuarà/continuaran amb el 
transport fins al final del recorregut i es posarà/posaran a disposició dels cossos de seguretat. 

Totes les dades que aporteu en aquesta sol·licitud s’ajusten a la realitat i de resultar provat, mitjançant l’oportuna investigació, que no són veritat les circumstàncies declarades, podreu incórrer en responsabilitat de falsedat o ocultació. 
En cas que se’m atorgui l’ajut individual de desplaçament i/o de menjador sol·licitat, faig constar la meva acceptació d’acord amb l’establert a l’article 18 de l’Ordenança general reguladora de les subvencions del Consell Comarcal 
d’Osona i que tinc coneixement que l’import que s’atorgui es percebrà a través del compte corrent del centre docent del meu/va fill/a. 
El Consell Comarcal d’Osona està habilitat per comprovar d’ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades si compleixen les condicions necessàries per a la percepció de les ajudes 
demanades.

 [signatura del pare/mare o tutor legal] 

 _____________________________, _____ de____________________ de 202__ 

Responsable del tractament: Consell Comarcal d’Osona. 
Finalitat: registre i valoració de les sol·licituds, atorgament dels ajuts i informació a les persones sol·licitants. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 
Destinataris: En el cas d’ajuts concedits es comunicaran dades a l’Administració Tributària i a entitats bancàries amb finalitat d’abonament dels imports. Amb la finalitat d’atendre sol·licituds d’ajuts 
complementaris, es comunicaran també al Departament d’Educació i a l’ajuntament de residència del sol·licitant. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell 
Comarcal d’Osona. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.ccosona.cat 

Ompliu una sol·licitud per família. Cal que la retorneu degudament emplenada i signada al centre pel mitjà 
que us hagi estat habilitat pel centre, preferentment per mitjà telemàtic degut a la situació del COVID19.  

- El preu públic del servei de transport escolar no obligatori pel curs 2020-2021 és de 265,50 €/curs. En cas que un segon germà utilitzi el
servei s’aplicarà el preu públic de 177 €/curs i, a partir del tercer un preu públic de 88,50 €/curs. Els preus es fixen tenint en compte que l’ús
del servei comporta reserva de plaça per tot el curs escolar, tant si se’n fa un ús diari com esporàdic. El pagament del preu públic comporta la
reserva de plaça. Els rebuts es cobraran a les següents dates: primer trimestre (primera quinzena d’octubre), segon trimestre (primera
quinzena de febrer), tercer trimestre (primera quinzena d’abril). En cap cas el Consell Comarcal d’Osona contractarà més vehicles per a la
realització d’aquest servei.
- Que amb aquesta sol·licitud s’autoritza a fer el pagament del preu públic esmentat  a través del compte corrent següent:

DADES BANCÀRIES Número del compte corrent (IBAN 22 dígits)  ES

MODEL TAXA

http://www.ccosona.cat/
https://www.ccosona.cat/cercador-rutes-escolars
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