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PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR URBÀ NO 
OBLIGATORI DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS. 
 
 
D’acord amb allò que determina l’article 3.1 de l’Ordenança Fiscal General de preus públics 
d’aquesta Entitat, i emès l’informe acreditatiu de cobrir-se com a mínim els costos del servei o 
de l’activitat a prestar, de conformitat amb allò que determina l’article 44 del RDL 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
s’estableixen i fixen els preus següents:  
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
  
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.  
  
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).  
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.  
  
III.- La clàusula tercera del Conveni de delegació de competències regula el servei escolar de 
transport no obligatori.  
  
El paràgraf tercer estableix que pels 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.  
  
IV.- Els criteris del Departament d’Ensenyament per la proposta de finançament dels serveis 
de transport i menjador escolar preveuen l’import unitari que ha de recaptar el Consell 
Comarcal pel servei escolar de transport no obligatori.  
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L’import queda establert entre un mínim d’1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne/a i dia 
de transport, que el Consell Comarcal aplicarà en funció del cost del servei i del finançament 
que li sigui assignat pel Departament d’Ensenyament. En el cas del cobrament mínim, al segon 
germà se li assignarà un import d’1 euro per dia i a partir del tercer germà, 0,5 euros per dia. 
Per a altres imports, dins de l’interval indicat, es faran les reduccions per germans de manera 
proporcional.  
  
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.  
  
Aquests convenis contemplen una dotació econòmica específica per destinar al transport no 
obligatori.  
  
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 pel pagament de l’aportació diària obligatòria per alumne que fixi 
el Departament d’Ensenyament pel transport no obligatori.   
  
VII.- El Consell Comarcal lliura, de manera gratuïta, un carnet  a l’alumnat que l’acredita com 
usuari del servei escolar de transport. En el supòsit de necessitat d’expedició d’un duplicat del 
carnet, l’alumne/a haurà de pagar el corresponent preu.    
 
  
Article 2n. Fet imposable  
  
El fet imposable dels preus públics és la prestació del servei de transport escolar urbà no 
obligatori de la comarca del Ripollès i l’expedició de duplicats del carnet de transport escolar.  
 
  
Article 3r. Obligació al pagament  
  
Estan obligats al pagament dels preus públics els pares, mares, tutors o representants legals 
de l’alumnat usuari dels servei escolar de transport urbà no obligatori i de l’alumnat que 
sol·liciti un duplicat del carnet de transport escolar.  
  
  
Article 4t. Quanties dels preus públics.  
  
Article 4.1. Per usuaris del transport urbà no obligatori  
 
Article 4.1.1. Preus ordinaris  
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Els preus públics -IVA inclòs- són els següents:  
  

Tipus d’ús del servei  Preu unitari 

general  

Preu unitari per 
dos germans  
  

Preu unitari 
per tres  
germans o 

més  

Habitual: anada i tornada  30,00 €/mes  25,00 €/mes  20,00 

€/mes  

Habitual: anada o tornada  15,00 €/mes  12,50 €/mes  10,00 

€/mes  

Esporàdic (talonari  20 viatges)  30,00 €  30,00 €  30,00 €  

  

 

Article 4.1.2. Preus bonificats  

  

Es podran sol·licitar ajuts per a la utilització habitual d’aquest servei. La concessió o no de l’ajut 
i la seva quantia dependrà de l’acompliment dels requisits previstos en les corresponents bases 
reguladores.  
 
En funció dels ajuts concedits, els preus públics –IVA inclòs- són els següents:  
  

a) Amb ajuts del 50%:  

  

Tipus d’ús del servei  Preu unitari 

general  

Preu unitari per 
dos germans   

 Preu unitari per tres 
germans o més  

Habitual: anada i tornada  15,00 €/mes  12,50 €/mes  10,00 €/mes  

Habitual: anada o tornada  7,50 €/mes   6,25 €/mes  5,00 €/mes  

  

  

 b) Amb ajuts del 80%:  

  

Tipus d’ús del servei  Preu unitari general  Preu unitari per dos 
germans  
  

Preu unitari 
per tres  
germans o més  

Habitual: anada i tornada  6,00 €/mes  5,00 €/mes  4,00 €/mes  

Habitual: anada o tornada  3,00 €/mes    2,50 €/mes  2,00 €/mes  
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c) Amb ajuts del 100%  

  

Tipus d’ús del servei  Preu unitari 

general  

Preu unitari per 
dos germans  
  

Preu unitari per tres  
germans o més  

Habitual  0,00 €/mes  0,00 €/mes  0,00 €/mes  

  

  

Article 4.2. Per l’expedició de duplicats del carnet de transport escolar  

  

El preu públic -IVA inclòs- és de 3,00 €  
  

  

Article 5è. Pagament dels preus públics  

  

Article 5.1. Per a l’ús habitual del servei  

  

El cobrament s’efectuarà, per endavant, el primer dia de cada mes, mitjançant domiciliació 
bancària.  
  

La manca d’utilització del servei no donarà dret a cap descompte.  
  

Les baixes o altes del servei tindran efectes a partir del primer dia del mes següent al de la 
comunicació al Consell Comarcal.  
  

 

Article 5.2. Per a l’ús esporàdic del servei  

  

El pagament s’efectuarà, en metàl·lic, a la tresoreria del Consell Comarcal, en el moment de 
lliurar-se el corresponent talonari.  
  

 

Article 5.3. Per a l’expedició de duplicats del carnet escolar de transport  

  

El pagament s’efectuarà, en metàl·lic, a la tresoreria del Consell Comarcal, en el moment de 
la sol·licitud de l’expedició del duplicat.  
 

 

Article 6è. Normes d’aplicació supletòria  

  

En tot allò que no estigui aquí previst regirà l’Ordenança General de preus públics d’aquest 
Consell, el que disposi el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora del règim jurídic de 
les taxes i preus públics, i demés normativa legal al respecte.  
 

  

Disposició final  

  

Aquests preus públics són vigents, pel que fa a l’ús del servei de transport urbà no obligatori 
des del curs escolar 2014-2015.  
  

Pel que fa referència a l’expedició de duplicats de carnets de transport escolar, seran vigents 
a partir de l’inici del curs 2015 – 2016.   


