BASES REGULADORES PER ATORGAR AJUTS INDIVIDUALS DE
DESPLAÇAMENT A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENT OBLIGATORI I DE
SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE LA COMARCA DEL
RIPOLLÈS

I.- El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996) regula el
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat
d’educació obligatòria.
L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el
desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se
fora del seu municipi de residència en un centre proposat pel Departament
d’Ensenyament.
L’article 2.3 determina que, quan no sigui possible l’establiment del servei escolar
de transport en la modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en
la modalitat de transport públic regular de viatgers (en endavant, servei escolar de
transport col·lectiu), s’establiran ajuts individuals de desplaçament a les famílies.
La disposició addicional primera té en compte la possibilitat que, en determinades
circumstàncies, es puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon
cicle d’educació infantil fora del seu municipi de residència i a l’alumnat d’educació
obligatòria que hagi de desplaçar-se a centres docents del mateix municipi, però
distants del seu lloc de residència.

II.- En data 3 de febrer de 2014, el Consell de Govern del Consell Comarcal del
Ripollès va aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament,
relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de
transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria
d’ensenyament (en endavant, Conveni de delegació de competències). La clàusula
tercera d’aquest conveni regula el servei escolar de transport no obligatori.
El paràgraf primer estableix que el Consell Comarcal assumeix la competència de la
gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan les necessitats
d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o
que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu
lloc de residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a
centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència.
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El paràgraf tercer estableix que, per als casos de transport no obligatori (alumnat
d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu
municipi de residència, alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat fora
del seu municipi de residència i alumnat d’ensenyament postobligatori no
universitari) que utilitzen el servei escolar de transport gestionat pel Consell
Comarcal, el Departament d’Ensenyament fixarà, per a cada curs escolar, una
aportació diària obligatòria per alumne/a.
El paràgraf quart estableix que correspon al Consell Comarcal el possible
atorgament d’ajuts de desplaçament, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
i segons els criteris determinats pel Departament d’Ensenyament.

III.- El paràgraf primer de la clàusula primera del Conveni de delegació de
competències estableix que el Consell Comarcal del Ripollès assumeix, en el seu
àmbit territorial, la competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la
gestió dels ajuts individuals de desplaçament.

IV.- L’aprovació del Conveni de delegació de competències deixa sense efecte el
conveni entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal del Ripollès
signat en data 12 de setembre de 1996, mitjançant el qual es van delegar les
competències quant a la gestió dels serveis de transport escolar i per a la gestió dels
ajuts escolars de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
La regulació dels ajuts individuals de desplaçament no és idèntica en ambdós
convenis; destaca la introducció de la possibilitat d’atorgar ajuts de desplaçament a
l’alumnat de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en el seu municipi de
residència.

V.- El paràgraf segon de la clàusula setzena del Conveni de delegació de
competències estableix que, per a cada curs escolar, se signaran els corresponents
convenis per determinar la dotació econòmica que el Departament aportarà al
Consell Comarcal per finançar els serveis prestats en virtut de les competències
delegades.
Els successius convenis de finançament que s’han signat han incorporat, pel que fa a
l’alumnat de segon cicle d’educació infantil, dotació econòmica tant per al transport
obligatori com per al no obligatori i, en ambdós casos, estableixen també la
modalitat dels ajuts individuals de desplaçament. Per això es pot concloure que, en
aquest sentit, el tractament que es pot donar a l’alumnat de segon cicle d’educació
infantil és el mateix que al d’educació obligatòria.

VI.- Dels paràgrafs primer i tercer de la clàusula tercera del Conveni de delegació i
de la disposició addicional primera del Decret 161/1996, se’n deriva la possibilitat
d’atorgar ajuts individuals de desplaçament per al pagament de l’aportació diària
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obligatòria per alumne que fixi el Departament d’Ensenyament pel transport no
obligatori.

VII.- Del que s’ha exposat se’n dedueix la finalitat múltiple dels ajuts individuals de
desplaçament:
1. Garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de
segon cicle d’educació infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de
residència.
2. Facilitar el servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatòria i de
segon cicle d’educació infantil que s’hagi de desplaçar a centres docents ubicats en
el seu municipi de residència però distants del seu domicili.
3. Reduir/subvencionar l’aportació diària obligatòria per alumne que fixi el
Departament d’Ensenyament per al transport no obligatori.
La necessitat de determinar la quantia dels ajuts i els requisits per accedir-hi en
funció de la seva finalitat comporta haver d’aprovar unes noves bases reguladores
per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament.
Per tot això, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el Reglament de subvencions del Consell Comarcal aprovat
el dia 8 de març de 2005 i publicat al BOPG núm. 109, de 8 de juny de 2005 i els
articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’aproven aquestes bases
reguladores.

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts individuals de
desplaçament a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació
infantil escolaritzat, durant el curs corresponent a cada convocatòria, en centres
ordinaris o d’educació especial, públics o concertats, de la comarca del Ripollès
proposats pel Departament d’Ensenyament.

Article 2. Sol·licitants
Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors, tutores o representants legals
dels alumnes als quals es fa referència a l’article 1.
En el cas d’alumnes amb pares/mares separats o divorciats amb règim de custòdia
compartida, ambdós podran sol·licitar l’ajut pels dies lectius que, segons la
corresponent sentència o document equivalent, tinguin la custòdia efectiva. Si això
no es detalla, es considerarà que correspon la meitat dels dies a cadascú.
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Article 3. Alumnat beneficiari
Pot ser beneficiari dels ajuts individuals de desplaçament a què fa referència
l’article 1, l’alumnat que tot seguit es detalla:
3.1. Alumnat que no disposa del servei escolar de transport col·lectiu
a) Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que ha
d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.
b) Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que, tot i
estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de
l’àmbit de sòl urbà en què està ubicat el centre escolar i a una distància
superior o igual a 3 quilòmetres de l’escola.
3.2. Alumnat que té el seu domicili a més de 3 quilòmetres de la parada més
propera del servei escolar de transport col·lectiu o del transport públic
a) Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que ha
d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.
b) Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que, tot i
estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de
l’àmbit de sòl urbà en què està ubicat el centre escolar i a una distància
superior o igual a 3 quilòmetres de l’escola.
3.3. Alumnat que utilitzi, de manera continuada i no gratuïta, el servei escolar
de transport col·lectiu o el transport públic
a) Alumnat beneficiari, per al mateix curs, d’un ajut de menjador del Consell
Comarcal.
b) Alumnat que compleix les condicions que li permetrien ser beneficiari, per al
mateix curs, d’un ajut de menjador del Consell Comarcal.
c) A proposta del Consorci de Benestar Social del Ripollès:
Alumnat que es troba en una situació econòmica molt desfavorida o bé alumnat
que precisi l'ajut per atendre necessitats especials de l'alumne/a o dels seus
pares/mares.
d) A proposta del/a inspector/a de zona:
Assignació per part de la Comissió de Garanties a una escola diferent de la
sol·licitada per la família

Article 4. Obligatorietat de no tenir deutes pendents
D’acord amb el que determinen l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i l’article 4.2.i) del Reglament de subvencions del
Consell Comarcal, són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts que els
sol·licitants i els beneficiaris estiguin al corrent en el compliment de les seves
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obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no siguin deutors del Consell
Comarcal.
Sense perjudici de la possibilitat de compensació de deutes, no caldrà acreditar, per
la naturalesa social de l’ajut i l’especificitat dels beneficiaris o per tractar-se
d’alumnat que té reconegut legalment el dret a la gratuïtat del servei escolar de
transport, el compliment de les obligacions previstes al paràgraf anterior en el
supòsits següents:
a) Alumnat a què fa referència l’article 3.3.
b) Alumnat d’educació obligatòria a què fa referència l’article 3.1. a).

Article 5. Quantia dels ajuts
5.0. Nomenclatura
Q: Quantia total de l’ajut.
QP: Quantia total de l’ajut per ús de transport públic.
QV: Quantia total de l’ajut per ús de vehicle particular. Només s'aplica quan no és
possible la utilització de transport públic ni el servei de transport escolar col·lectiu.
E: Expedicions utilitzades.
B: Preu del bitllet simple.
V: Viatges realitzats, amb un màxim diari de 2 (anada i tornada).
K: Distància mínima en quilòmetres del domicili de l’alumne/a a l’àmbit de sòl urbà
en el què està ubicat el centre escolar.
K’: Distància mínima en quilòmetres del domicili de l’alumne/a a la parada més
propera del servei escolar de transport o del transport públic.
I: Import, en euros, per quilòmetre de desplaçament exempt de l’IRPF.
N: Nombre d’alumnes que viuen al mateix domicili, fins a un màxim de 3. Si la
coincidència horària és parcial, només s’aplicarà aquest divisor quan es doni la
coincidència.
D: Aportació mínima diària bàsica fixada pel Departament per al transport no
obligatori.
P: Preu públic mensual fixat pel Consell Comarcal per a la utilització no gratuïta
del servei escolar de transport.
M: Mesos d’utilització del servei escolar de transport.

5.1. Càlcul de l’ajut
La quantia total màxima de l’ajut és, segons la tipologia d’alumnat beneficiari
descrit a l’article 3, la que es detalla a continuació:
Article 3.1 a)................................Q=QP+QV=(E*B)+((V*K*2*I)/N)
Article 3.1 b)................................Q=QP+QV=(E*B)+((V*K*I)/N)
Article 3.2 a)................................Q=QV=(V*K’*2*I)/N
Article 3.2 b)................................Q=QV=(V*K’*I)/N
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Article 3.3 a) i b)..........................Q=0,5((M*P)+(E*B)) (*)
Article 3.3 e).................................Q=(M*P)+(E*B)
(*) En cas d’alumnat beneficiari d’un ajut de menjador superior o igual al 75% del
cost o que compleixi els requisits per ser-ne, Q=0,8((M*P)+(E*B))
El nombre de viatges (V) i d’expedicions (E) es calcularan en funció dels dies
d’assistència a l’escola, acreditats mitjançant el corresponent certificat expedit per la
direcció o la secretaria del centre educatiu.

5.2. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts previstos a l’article 5.1 per als diferents tipus d’alumnat a què fa referència
l’article 3 són compatibles, quan pertoqui i sense superar el cost del servei, en els
casos següents:
-

-

-

Quan l’alumnat esmentat en l’article 3.1.a) utilitzi el transport públic,
si es compleixen els requisits, també tindrà dret a l’ajut que correspon
a l’alumnat a què fa referència l’article 3.2.a).
Quan l’alumnat esmentat en l’article 3.1.b) utilitzi el transport públic,
si es compleixen els requisits, també tindrà dret als ajuts que
corresponen a l’alumnat a què fa referència articles 3.2.b) i 3.3.
Quan l’alumnat esmentat de l’article 3.2.b) utilitzi el servei escolar de
transport col·lectiu o el servei públic, si es compleixen els requisits,
també tindrà dret a l’ajut que correspon a l’alumnat a què fa referència
l’article 3.3.

5.3. Disponibilitat pressupostària
En el cas que el cost total dels ajuts, calculats d’acord amb l’article 5.1, superi la
dotació econòmica prevista pel Departament d’Ensenyament per aquest concepte,
l’assignació dels recursos disponibles es realitzarà, fins esgotar la dotació, d’acord
amb l’ordre següent:
-Primer: Alumnat d’educació obligatòria descrit als articles 3.1.a) i 3.2.a).
-Segon: Alumnat de segon cicle d’educació infantil descrit als articles 3.1.a) i 3.2.a).
-Tercer: Alumnat descrit a l’article 3.3.c).
-Quart: Alumnat descrit als articles 3.3.a) i 3.3.b) beneficiari d’ajuts superiors o
iguals al 75% del cost o que compleixi els requisits per ser-ne.
-Cinquè: Alumnat descrit als articles 3.3a) i 3.3.b) beneficiari d’ajuts inferiors al
75% del cost o que compleixi els requisits per ser-ne.
-Sisè: Alumnat d’educació obligatòria descrit als articles 3.1.b) i 3.2.b).
-Setè: Alumnat de segon cicle d’educació infantil descrit als articles 3.1.b) i 3.2.b).
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En el supòsit que un dels grups només pugui atendre’s parcialment, l’assignació es
realitzarà, fins esgotar la dotació, en favor dels alumnes als que els corresponguin els
ajuts d’una quantia més elevada o hagin obtingut una puntuació més elevada.

Article 6. Pagament dels ajuts
En el cas dels ajuts previstos per a l’alumnat de l’article 3.3, que fa ús del servei
escolar de transport col·lectiu, l’ajut es descomptarà directament del preu públic a
pagar per l’ús del servei.
En la resta de casos, l’ajut el cobrarà el/la sol·licitant, per trimestres vençuts, un cop
comprovat el certificat d’assistència a què fa referència l’article 5.1

Article 7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
7.1. Termini de presentació
Per a les matriculacions ordinàries, el termini per sol·licitar l’ajut es determinarà, per
cada curs, en la convocatòria corresponent. Per a les matriculacions realitzades fora
del període ordinari, el termini finalitzarà l’últim dia lectiu del curs.

7.2. Lloc de presentació
Les sol·licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal o al centre escolar
en què l’alumne/a tingui la reserva de plaça del curs per al qual es fa la sol·licitud.
També es podran presentar per correu ordinari o via telemàtica al Consell Comarcal.

Article 8. Documentació per formalitzar la sol·licitud
8.1. Model normalitzat
Les sol·licituds s'hauran de formalitzar en l’imprès de sol·licitud (annex 1) que
estarà a l’abast de les persones interessades als centres educatius, al Consell
Comarcal i a la pàgina web www.ccripolles.cat.

8.2. Documentació
8.2.1. L’alumnat a què fan referència els articles 3.1 i 3.2 haurà de presentar la
documentació següent:
a) Certificat municipal de convivència de l’alumne/a amb la resta de membres
de la unitat familiar.
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b) Certificat municipal que acrediti, segons el cas, la distància en quilòmetres
del domicili de l’alumne/a a l`àmbit del sòl urbà en què està ubicat el centre
escolar o a la parada més propera del servei escolar de transport o del
transport públic.
8.2.2. L’alumnat a què fa referència l’apartat b) de l’article 3.3, haurà de presentar
la documentació que es detalla a l’annex 2.
8.2.3. L’alumnat a què fan referència els apartats a) i c) de l’article 3.3 no haurà
d'aportar documentació.

8.3. Vigència de les dades
Pel que fa als documents previstos a l’apartat 1 d’aquest article, no caldrà que
s’aportin si les dades que hi consten no han variat respecte de les que consten en els
darrers documents aportats per concórrer a la mateixa convocatòria de cursos
anteriors.
En aquest cas, caldrà emplenar la declaració responsable de vigència de les dades de
l’imprès de la sol·licitud. No es podrà exercir aquesta opció si els documents s’han
presentat fa més de 5 anys.

Article 9. Concessió dels ajuts
Les sol·licituds d’ajut, feta la valoració prèvia d’acord amb aquestes bases, seran
resoltes per la Presidència del Consell Comarcal.

Article 10. Fraus en la sol·licitud
La falsedat o ocultació de dades podrà comportar la denegació o la revocació de
l’ajut i la impossibilitat per part de la persona sol·licitant i de l’alumne/a
beneficiari/ària d'accedir-hi durant un període de 3 anys.
Són causes de revocació total o parcial de l’ajut, que poden donar lloc al
reintegrament de les quantitats percebudes indegudament amb els interessos
corresponents, les previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el Reglament de subvencions del Consell Comarcal del Ripollès
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 109, de 8 de juny de
2005.

Article 11. Vigència
Aquestes bases seran vigents un cop publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de
la província de Girona.
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