
SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2020/2021

Dades del centre educatiu (*consultar informació de les rutes a http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/)

Centre educatiu 
Nomenclatura de la ruta     Parada 

 Servei escolar de transport obligatori
Alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència

 Servei escolar de transport no obligatori
Alumnes residents en el mateix municipi de l’escola

Dades de l’alumne/a

DNI/NIF/NIE: Nom: Primer cognom: Segon cognom:

Tipus via: Adreça: Núm.: Pis: Porta:

Codi postal: Municipi: Barri / Urbanització:

Alumne/a amb discapacitat:  Sí       No
    
Grau de discapacitat: 

Data de naixement
(dd/mm/aaaa):

Codi IDALU (el podeu sol·licitar al centre):

Escolliu estudi:
 infantil
 primària
 secundària obligatòria
 educació especial
 educació post-obligatòria

té algun germà fent ús del transport:
 Sí     No   

Escolliu curs:
 P3  P4  P5
 1PRI  2PRI  3PRI  4PRI  5PRI  6PRI
 1ESO  2ESO  3ESO  4ESO
 1BATX  2BATX

Dades de la persona sol·licitant       Pare       Mare       Representant legal     

DNI/NIF/NIE: Nom: Primer cognom: Segon cognom:

Tipus via: Adreça: Núm.: Pis: Porta:

Codi postal: Municipi: Barri / Urbanització:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Correu electrònic:

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
      Per SMS
      Per correu electrònic
      Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

           He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques

TRACEUS és una plataforma web que permet conèixer en temps real l'estat de les rutes i enviar alertes i
notificacions al pare/mare/representant legal. Podeu trobar més informació d’aquesta plataforma al web del Consell
Comarcal referent al transport escolar
La persona sotasignat sol·licita accés al TRACEUS.

 Sí (adreça de correu electrònic) 
 No

http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/enotum/F0265FB28B5B43A1910C80BC16B2AAAD.asp
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/ensenyament/documentacio/traceus__by_nunsys-1.pdf
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/ensenyament/documentacio/traceus__by_nunsys-1.pdf


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

- Mitjançant la signatura d'aquesta sol·licitud on consta l’ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del
deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La
sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació
addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

-  Autoritzo  amb càrrec  al  compte,  i  fins  a  nou  avís,  atenguin  la  domiciliació  del  pagament  del  preu  públic  del  servei  de  transport  escolar  a
l’entitat de crèdit ressenyada més avall. 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 sol·licitud.

- En 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.

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

 No
 Sí. Quina?:  Alçador  Caminador  Cinturó especial  Peto
 Cadira de rodes - Alçada:  Longitud:  Amplada: 

Autorització per deixar sol a la parada

 AUTORITZO el meu/ la meva fill/a a tornar sol/a a casa des de la parada atorgada.
 NO AUTORITZO el meu/la meva fill/a a tornar sol/a a casa. Serà recollit/da puntualment a la parada atorgada per:

Si en el moment d’arribar el transport a la parada, no hi ha el pare, la mare o persona autoritzada, el/la nen/a continuarà amb l’autobús fins al
final del recorregut i es posarà a disposició dels cossos de seguretat.

Declaració de la mare/ el pare o el representant legal de l’alumne

1.  com a mare/pare o representat legal de l’alumne que figura en aquesta sol·licitud,
declaro que les dades que s’inclouen 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.
2. La persona sotasignat autoritza al Consell Comarcal del Vallès Oriental a consultar i obtenir les dades següents:
a) Volant de residència (Padró municipal d’habitants)
b) DNI/NIF/NIE vigent (Direcció General de la Policia)
Si us voleu oposar a l’autorització de les lletres a i b precedents, podeu marcar la casella que apareix a continuació,
però en aquest cas haureu d’aportar la documentació acreditativa necessària.

 M’oposo a la consulta de les dades a dalt esmentades pel següent motiu

Pel que fa al grau de discapacitat autoritzo la consulta i obtenció de les dades relatives al grau de discapacitat:
 Sí, el Consell Comarcal consultarà el grau de discapacitat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 No, en aquest cas aporto la documentació acreditativa del grau de discapacitat

Signatura de la mare/del pare o del representant legal de l’alumne/a sol·licitant

,  de  de 



Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del
tractament

Consell Comarcal del Vallès Oriental. C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00
ccvo@vallesoriental.cat; www.vallesoriental.cat

Delegat de protecció
de dades

dpd@vallesoriental.cat

Denominació de
l’activitat de
tractament

Transport escolar

Finalitat del
tractament

La gestió del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental als centres ordinaris
o d’educació especial de la comarca del Vallès Oriental, públics o privats concertats, proposats pel
Departament d’Ensenyament d’acord amb la delegació de competències atorgada per la Generalitat
de Catalunya.

Legitimació Consentiment de l’interessat/da i missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics.
Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos al Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

Destinataris La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Consell Comarcal del Vallès Oriental a
compartir les dades amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al/s centre/s
educatiu/s on estigui/n matriculat/s, facilitar les dades que siguin precises per la gestió del transport
escolar a les empreses que prestin el servei de transport escolar i al servei d’acompanyaments de
transport escolar, facilitar les dades que siguin necessàries per l’abonament del preu públic a l’entitat
bancària i l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat
en el Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu electrònica
www.vallesoriental.cat.

Informació addicional Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DEL VALLÈS ORIENTAL I LA SOL.LICITUD DEL
SERVEI

Informació addicional
Pàgina web: www.vallesoriental.cat http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/

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 2020 i al mes de febrer de 2021. El preu públic que han d’abonar les famílies
per al proper curs 2020/2021 publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), del 30 de juliol de 2018,
serà el següent:

- Escola el Farell, Caldes de Montbui, ruta POPC04 i POPC06: Preu públic 230, 40 €
- Escola Can Parera i Escola Marinada de Montornès del Vallès, ruta POPC12: Preu públic 271,61 €.
- Escola Joan Casas, Sant Antoni de Vilamajor, ruta POPC19: Preu públic 230, 40 €
- Escola Torre Roja, Sant Pere de Vilamajor, ruta POPC21 i POPC22: Preu públic 249,53 €.
- Escola Ronçana, Santa Eulàlia de Ronçana, ruta POPC24: Preu públic 230, 40 €
- Institut La Roca, La Roca del Vallès, ruta SOPC01: Preu públic 271,61 €.
- Institut Lliça d’Amunt i Institut Hipàtia d’Alexandria, Lliça d’Amunt, ruta SOPC02: Preu públic 271,61 €.
- Institut La Vall del Tenes, Santa Eulàlia de Ronçana, ruta SOPC06: Preu públic 230,40€.
- Institut Marta Mata i Vinyes Velles, Montornès del Vallès, ruta SOPC09: Preu públic 271,61 €.
- Institut Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, ruta SOPC10: Preu públic 323,10 €
- Institut Baix Montseny, Institut Sant Celoni, ruta SOPC11: Preu públic 271,61 €

Transport escolar alumnes post-obligatoris. Preu públic: 323,84€ Primer germà o germana / 216,48€ per al segon germà
o germana/ 109,12€ tercer germà o germana

mailto:ccvo@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat
mailto:dpd@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-escolar/
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