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INSTRUCCIONS PER TRAMITAR EL RETORN DE LA PART PROPORCIONAL 

DE L’IMPORT DE PLACES VACANTS NO UTILITZAT, CURS 2019/2020.  

 

A causa del tancament dels centres educatius en motiu de la crisi sanitària del COVID-19 

moltes famílies no heu esgotat tot l’import que vau pagar per l’ús d’una plaça vacant ja que el 

servei de transport va quedar inactiu des del 13 de març. Aquells que durant el curs 2019/2020 

us vàrem assignar una plaça vacant en el servei de transport escolar i per la qual vàreu abonar 

l’import del preu públic establert (1,50€/dia pels 177 dies lectius que conformen un curs 

escolar ordinari, 265,50€/curs) i us hagi quedat un saldo al vostre favor, us informem que el 

Consell Comarcal del Bages iniciarà els tràmits pertinents a fi de fer-vos el retorn de la part 

proporcional de l’import satisfet i no utilitzat per a l’ús d’una plaça vacant de transport escolar. 

Aquest curs 2019/2020 ha sofert canvis importants degut a la crisi sanitària en motiu de la 

pandèmia del COVID-19, i això ha fet que, els dies lectius reals hagin estat 114 dies, els quals 

conforme el període d’aquest curs, que va des del 12.09.2019 fins el 13.03.2020. Per tant 

l’import màxim consumit pel curs haurà estat de 171€/curs. 

Perquè us puguem fer la devolució, les persones que vàreu abonar la totalitat de l’import per 

tot el curs, o bé un import superior al que realment heu utilitzat per la plaça vacant, 

necessitarem que entreu una instància genèrica a través de la web del Consell Comarcal, 

seguiu aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/ccbages/govern-obert-i-

transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica o bé presentant-la físicament al 

registre del Consell Comarcal del Bages a Manresa (C/Muralla Sant Domènec, 24). 

 

 

 

 

 

 

 

En el casos que no pugueu assegurar aquests dos requisits, si us plau, contacteu amb nosaltres 

al 93.693.03.93 o bé a l’adreça: educacio@ccbages.cat 

 

Àrea d’Educació i Cultura 

Consell Comarcal del Bages 

Important:  

- La persona que tramiti la instància ha de ser la mateixa que el/la sol.licitant 

(progenitora/progenitor o tutor/tutora) a la sol.licitud de plaça vacant que 

vàreu emplenar. 

- A la instància i heu de fer constar que voleu que se us retorni la part 

proporcional pagada però no utilitzada de la taxa de places vacants del 

transport escolar. 

- Anoteu a la instància el número de compte corrent on fer la devolució.  
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