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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PLACES VACANTS AL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES  

 
 
Article 1. Naturalesa 
 
De conformitat amb els articles 15 a 19 i  l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s’estableix el preu 
públic per a la utilització de les places vacants al servei de transport escolar gestionat pel Consell 
Comarcal del Bages. 
 
 
Article 2. Objecte 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança corresponen a les places vacants al servei de 
transport escolar. Es consideren places vacants del servei de transport escolar col·lectiu aquelles 
que es produeixen en no ser assignades totes les disponibles en un vehicle dels contractats pel 
Consell Comarcal per a la prestació del transport escolar a la comarca. 
 
 
Article 3. Criteri i procediment d’assignació d’una plaça vacant 
 
S'oferiran les places vacants que puguin ocasionar-se una vegada assignades les sol•licituds 
aprovades d'alumnes preceptius, o bé, d'alumnes d'ensenyaments obligatoris escolaritzats en el 
mateix municipi de residència i amb l'ajuntament dels quals s'hagi formalitzat conveni de 
col•laboració. No obstant això, les noves sol•licituds aprovades d'aquests alumnes tindran prioritat 
en l'ús del servei tot i l'atorgament, amb anterioritat, de places vacants. Per aquest motiu, la 
variació en el nombre de places vacants disponibles podrà comportar la pèrdua de la plaça 
assignada i el seu pas als primers llocs de la llista d'espera.  
 
Els alumnes que optin per una plaça vacant hauran de sol•licitar el servei presentant un model de 
sol•licitud al registre del Consell Comarcal a partir del primer dia del mes de juliol anterior a l'inici 
del curs escolar.  
 
En cas que es produís una demanda de places vacants superior a l’oferta, s’aplicaran per ordre 
els següents criteris per tal d’assignar les places disponibles. Criteris per l’assignació de places 
vacants: 
 
1r.- Alumnes que ja han estat usuaris del servei de places vacants en el curs anterior i que 
sol•liciten renovació del servei pel mateix centre educatiu. 
 
2n.- Alumnes que s’hagin de desplaçar forçosament fora del seu municipi, per inexistència d’oferta 
formativa, per cursar estudis preuniversitaris.  
 
3n.- Informe de serveis socials que justifiqui la necessitat del servei i la manca de recursos propis. 
 
4t.- Tenir un germà o germana escolaritzat al mateix centre educatiu on es fa la sol•licitud de la 
plaça vacant.  
 



 

 

5è.- Major distància des del domicili de la persona usuària al centre escolar en detriment a una 
distància menor. 
 
6è.- I en cas d’empat en tots els criteris d’accés anteriors, tindran prioritat les sol•licituds 
presentades amb anterioritat al registre d’entrada del Consell Comarcal. 
 
Els i les usuàries que no hagin obtingut plaça passaran a una llista d’espera per cobrir, per ordre, 
les possibles baixes que es puguin produir durant el curs escolar. 
 
Per formalitzar el dret d'ús del servei els serà expedit un carnet de transport escolar per part del 
Consell Comarcal per al curs corresponent. L'expedició del carnet implica la presentació de la sol 
licitud, la seva aprovació i el pagament del preu públic aprovat.” 
 
Article 4. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, tots aquells alumnes 
d’ensenyaments obligatoris o post-obligatoris que sol·licitin la utilització del transport escolar que 
gestiona el Consell Comarcal i  no gaudeixen de la gratuïtat del servei ni d’un servei de transport 
col·lectiu subvencionat. 
 
 
Article 5. Quantia 
 
L’import del preu públic, independentment de la freqüència d’utilització del servei, es calcularà en 
base als dies lectius compresos entre la data d’inici de l’ús del servei de transport i la finalització 
del curs escolar d’acord amb les tarifes següents: 
 

- Primer germà: 1,5 Euros/dia 
- Segon germà: 1 Euro/dia 
- Tercer germà i següents: 0,5 Euros/dia 

 
 
Article 6. Meritació i forma de pagament  
 
L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què el Consell autoritza l’alumne a la 
utilització de la plaça de transport escolar i aquest en fa ús. 
 
El pagament de la quota resultant d’aplicar el preu públic s’ingressarà directament al número de 
compte del Consell Comarcal del Bages i es fraccionarà, com a màxim, en tres imports coincidint 
amb les dates de l’inici dels trimestres escolars.  
 
En cas de retirada del dret d’ús per part del Consell Comarcal, o bé, en cas que la família 
comuniqui la baixa del servei, el Consell Comarcal abonarà a l’alumne/a afectat/da els dies 
d’utilització que restin fins a la finalització del curs d’acord amb l’import pagat. 
 
 
Article 7. Exempcions i bonificacions  
 
En l’aplicació d’aquesta tarifa no s’admetrà cap tipus d’exempció o bonificació a excepció de les 
recollides en el punt 4 en relació a la quantia d’acord amb el nombre de germans. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a 
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança de preu públic, aprovada provisionalment pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió celebrada el .............. i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en vigor 
al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
 

 


