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La tarifa anual per al transport escolar col•lectiu no obligatori, d’aplicació a usuaris durant 

tot el curs escolar és de 270€ alumne/curs.  

 

Així mateix, es preveuen tarifes reduïdes per al segon, tercer i següents germans. En aquest 

cas, la tarifa anual per al transport escolar col•lectiu no obligatori, d’aplicació a usuaris durant tot el 

curs escolar, quan es tracti del SEGON GERMÀ usuari del servei serà de 180€ alumne/curs i quan 

es tracti del TERCER I SEGÜENTS GERMANS usuaris del servei serà de 90€ alumne/curs. 

 

Els usuaris del servei que compleixin els requisits per acollir-se a alguna de les tarifes 

reduïdes hauran de presentar el full normalitzat de sol•licitud de tarifa reduïda de preu 

públic. Aquestes sol•licituds han de presentar-se abans del 31 d’octubre de 2012 per tal que 

siguin d’aplicació al primer pagament i següents, abans del 28 de febrer de 2013 per tal que siguin 

d’aplicació al segon i tercer pagaments i abans del 31 de maig de 2013 per tal que siguin 

d’aplicació al tercer pagament.  

 

Si una família decideix tramitar la baixa del servei, tot i haver-ne cursat la sol•licitud 

corresponent, ho podrà fer sense abonar cap import, sempre i quan aquesta baixa es comuniqui 

abans del primer dia de curs escolar, tal i com es desprèn de les Disposicions de Gestió del servei 

de transport escolar col•lectiu no obligatori del Vallès Occidental per al curs 2012-2013. 

 

PODREU TROBAR EL FULL D'INSTÀNCIA DE BAIXA I DE TARIFA REDUÏDA A LA WEB DEL 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL. 

Tant l’instancia de Baixa com la de tarifa reduïda han de ser lliurades al Consell Comarcal 

del Vallès Occidental ja sigui a través del seu enviament postal, lliurament presencial a 

Ctra. N-150, km.15 – 08227 Terrassa o bé per correu electrònic a ensenyament@ccvoc.cat 


