
SOLI-TRAN-AJUT 

 
SOL·LICITUD DE TRANSPORT ESCOLAR I/O AJUT DE DESPLAÇAMENT  

CURS 2022/2023 
 

Dades del sol·licitant 
 

Nom i cognom del pare/mare o tutor legal:                       
 

DNI/NIE:         Telèfon fix:           Telèfon mòbil:       
 

Adreça:                   Codi Postal:    Distància: (1)  
 

Població:                   a/e.:      @       
   

(1) Omplir en cas d’optar a l’ajut de desplaçament (distància de casa a la parada de transport escolar igual o superior a 3kms).  
 
 

Dades bancàries (només els sol·licitants de transport no obligatori i/o d’ajut de desplaçament) 
 

Titular del compte:  DNI/NIE  
 

Núm. IBAN ES                       Codi BIC       X X X 

 

Dades de l’alumne 
 

Nom i cognoms:    DNI/NIE:      

FOTO 
Alumnes 

de1r ESO 
a 4t ESO 

                                      

Centre escolar :  Data naix:   
   

                         

Codi IDALU:    Curs que farà el 2022/23:    
(el podeu sol·licitar al centre)                                  

                                  

  
 Transport escolar obligatori (alumnes escolaritzats fora del seu municipi i segons el mapa escolar).Cal adjuntar 

fotografia de carnet en el cas dels alumnes de secundària                         Número d’expedient:  
 

(a omplir pel Consell Comarcal)  

 

    

  
 Transport escolar no obligatori (alumnes d'Educació obligatori escolaritzats dins del seu terme municipal).Cal omplir 

apartat de dades bancàries .                                                                        Número d’expedient:  
 
 (a omplir pel Consell Comarcal) 

 

    

  
 

Ajut de desplaçament (marcar si la distància de casa a la parada de transport escolar és igual o superior a 3km).Cal 

omplir apartat de dades bancàries. El pagament d'aquest ajut es farà directament a la família. 

                                                                                                                      Número d’expedient:  
 
                                                                                                                                                                                                                                                  (a omplir pel Consell Comarcal)                                    

 

  
  

 

Autorització (només alumnes de 3r de primària a 4t ESO que utilitzen transport escolar) 
 

  
 AUTORITZO el/la meu/meva fill/a a tornar sol/a a casa des de la parada indicada 

    

   NO AUTORITZO e/la meu/meva fill/a a tornar sol/a a casa. Serà recollit/da puntualment a la parada indicada. 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 o al centre escolar (només en els centres que ho permeten).    

   

Per als alumnes de P3,P4,P5, 1r i 2n aquesta autorització no serà vàlida. Caldrà que hi hagi sempre l'adult encarregat de recollir-los (pare/mare, tutor/a, 
o persona autoritzada). 

 

Declaració jurada del sol·licitant 
El sotasignat declara que totes  les dades que consten en aquest formulari són certes i veraces, extensives a totes les manifestacions que hi consten. M'obligo a comunicar al 

Servei d'Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa qualsevol canvi de circumstàncies personals descrites. 

Autoritzo al Consell Comarcal de la Garrotxa i al Departament d'Educació a obtenir les dades necessàries de l'Administració que correspongui i verificar les dades consignades 
en aquesta sol·licitud, d'acord amb les bases per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts per a obtenir, percebre i mantenir l'ajut. 
Els beneficiaris estan obligats a facilitar la informació i la documentació que, si s'escau, requereixin el Consell Comarcal o el Departament d'Educació, la intervenció General de 
la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents. 
Que conec i accepto la normativa d'utilització del servei de transport escolar. 

 

Protecció de dades 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Identitat: Consell Comarcal de la Garrotxa – P6700007E Adreça postal: Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT (Girona) Telèfon: 972 274 900 Adreça electrònica: ccgarrotxa@garrotxa.cat Delegat de 
protecció de Dades (DPD): dpd@garrotxa.cat FINALITAT DEL TRACTAMENT: Finalitat: Les dades recollides seran tractades amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud d’ajuda de transport escolar. Terminis de conservació: Els 

previstos per la legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats. LEGITIMACIÓ: El tractament es basa en la normativa que regula les competències del Consell en aquesta matèria. Les dades sol·licitades són les necessàries 

per a la correcta tramitació de la sol·licitud. DESTINATARIS: Les dades seran comunicades a la Generalitat de Catalunya i a la Base Nacional de Subvencions, podent ésser comunicats a altres tercers quan existeixi obligació legal. DRETS: Com 

a persona interessada te dret a: -Obtenir confirmació si el Consell està tractant les seves dades personals. – Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, 

entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que es varen recollir. – Sol·licitar en determinats supòsits: La limitació del tractament de les seves dades, essent conservats per el Consell per a l’exercici o la defensa de 

reclamacions i a la oposició al tractament de les dades, on, el Consell deixarà de tractar les dades, llevat que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Inclòs el tractament de les seves dades per a 

decisions individuals automatitzades. Els drets esmentats podran exercir-se mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal de la Garrotxa – Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 Olot (Girona) o a través de la Seu Electrònica (www.seu.cat/garrotxa). 

Si en l’exercici dels seus drets no ha sigut degudament atès, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – Adreça: C/Rosselló, 214, Esc. A 1r 1ª – 08008 Barcelona – Seu electrònica: seu.apd.cat 

 

Signatura del sol·licitant 
 
 
 
 
 
 

 

 ,  de  de 20  
 
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat 
 

 

 

 



 
Indiqueu, amb una creu, la parada on voleu pujar i baixar, del centre que us correspon i quin ús en 

fareu: 
 
 

 IE GREDA  ESCOLA CASTANYER  ESCOLA BISAROQUES 

Les Tries    Pl.1 d’octubre (la Canya)    Parròquia de Batet   

Triturats    La Roureda    El Freixa   

La Canya -fleca    Llocalou    Can Vergés   

La Roureda    Hostal Nou    Ca la Guapa   

Hostal Nou    Begudà      
El Pla    El Pla    ESCOLA PLA DE DALT 

Llocalou       El Volcanet   

Santa Margarita    ESCOLA LA BÒBILA  Morrot   

Consum    Pisos Vilarrasa    Sant Roc   

Sant Joan les Fonts    Bosc de Tosca    Ambulatori   

Sant Jaume de Llierca       Plaça Catalunya   

Rotonda Peracaula    ESCOLA VERNTALLAT    

   Cal Deu    ESCOLA ST.CRISTÒFOL 

IE. SALVADOR VILARRASA  Cal Viguetà    Sant Aniol   

Sant Ferriol    Joanetes    Sant Esteve de Llèmena   

Molí d'en Llorenç    La Pinya    Les Encies   

Dosquers    El Mallol-trencant    Pocafarina   

Maià de Montcal    Sant Esteve     

Guixera    Bellaire    ESCOLA JOAN MARAGALL 

Beuda    Veïnat Nou    Ca la Guapa   

Lligordà    Can Barris    Can Xel   

Trencant Maià    Trencant Vidrà    Santa Margarida   

Can Patorra    Can Trona    Puig de Mar   

Queixàs    El Rourell      
Veïnat de Bruguers    Sant Privat    ESCOLA MONTCÓS   

   Puigpardines-trencant    Oix   

   Les Olletes    Oliva Giberta   

INS MONTSACOPA    Hostalets    El Parador   

El Sallent       Can Perich   

Sant Martí       Can Bundància   

Santa Pau    INS LA GARROTXA  Can Tiraburres   

Puig de Mar    Riudaura      
Can Xel    Beuda – trencant      
Els Arcs    Besalú    INS BOSC DE LA COMA 

El Freixa    Maià de Montcal    Joanetes   

Can Vergés    Dosquers    Sant Esteve   

La Canya -fleca    Molí d'en Llorenç    Can Trona   

La Roureda    Veïnat de Bruguers    El Rourell   

Llocalou    Argelaguer    Can Barris   

Hostal Nou    Tortellà    Hostalets d'en Bas   

Ca l'Enric    Sales de Llierca    Les Preses   

El Pla    Sant Jaume de Llierca    Bosc de Tosca   

Mieres    Montagut- poble    Mallol trencant   

El Torn    Montagut- la Cometa    Sant Privat   

Castellfollit – poble    Oix    Veïnat Nou   

Begudà    Can Bosch    La Pinya   

St. Cosme    Can Perich    Cudella   

Sant Joan Les Fonts    Castellfollit poble    Trencant Vidrà   

Ca la Guapa    Parador-Castellfollit    Les Olletes   

Rotonda Peracaula    Can Bundancia    Puigpardines-trencant   
 

  

 
 

Observacions: 
 

 

 

El preu del transport no obligatori per al curs 2022-2023 serà de 132 euros/matins i 132 euros/tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per curs. El cobrament es 

fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària. Tots els alumnes han d’utilitzar la parada que han concretat a l’inici del curs mitjançant aquesta sol·licitud. No es podrà canviar de parada 

durant el curs, excepte en aquells casos degudament justificats i autoritzats pel Consell Comarcal i que s’hagin comunicat  a la direcció del centre. En cap cas no es farà el canvi de parada sense haver 

fet la sol·licitud corresponent. 

En cas que l’alumne no tingui la intenció d’utilitzar el servei de transport en els dos viatges diaris, anada i tornada, haurà de comunicar-ho al centre  mitjançant l’imprès elaborat pel Consell Comarcal i 
que se li facilitarà des de la secretaria de l’escola. Quan la família l’hagi emplenat, el lliurarà a l’acompanyant, el qual el trametrà al centre juntament amb els fulls de registre d’assistències. Els alumnes 
de transport no obligatori, hauran de comprometre’s a utilitzar el servei de transport escolar sol·licitat com a mínim 5 viatges a la setmana, sempre que el fet de no usar-lo s'hagi justificat degudament. 
Si no es compleix aquesta condició el Consell Comarcal de la Garrotxa els podrà donar de baixa. La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca de la Garrotxa està recollida 
en el reglament de transport escolar, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa en data 8 de maig de 2008 i que es pot consultar al web www.garrotxa.cat.  
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 Anada     Tornada 


