
 
 

BASES GENERALS REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS DE 
DESPLAÇAMENT PER A ALUMNES D’ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
TRANSPORTATS EN VEHICLES COL·LECTIUS DURANT EL CURS ESCOLAR  
 
 
1. Objecte 
 

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui el 
Consell Comarcal del Bages a través de l’àrea d’Educació destinades a finançar 
activitats que tingui com a objectiu el desplaçament d’alumnes d’educació obligatòria 
escolaritzats en centres escolars públics  d’educació infantil, primària i secundària 
obligatòria (ESO) i d’educació especial de la comarca del Bages que es porti a terme 
en vehicles col·lectius públics.  
 
 

2. Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat el transport col·lectiu d’alumnat.  
 
Es considera que la prestació d’un servei col·lectiu és precisament un instrument que 
col·labora a facilitar el transport d’un conjunt d’alumnes que resideixen en un mateix 
nucli o indret (poden ser diversos punts en un itinerari) i que tenen dificultats similars 
per desplaçar-se fins al seu centre educatiu. 
 
 

3. Període d’execució 
 

El període d’execució s’establirà a la convocatoria anual d’atorgament d’ajuts de 
desplaçament per a alumnes d’ensenyaments obligatoris transportats col·lectivament. 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el curs escolar. 
 
 

4. Requisits dels beneficiaris/àries 
 
4.1. Beneficiaris 
 
Es podran acollir a aquests ajuts, sempre que no estiguin afectats per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS),  les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs), els 
Consells Escolars, les Associacions de Veïns (AAVV) o els Ajuntaments que prestin un 
servei de transport escolar col·lectiu adreçat a els/les alumnes d’educació obligatòria 
escolaritzats en centres escolars públics  d’educació infantil, primària i secundària 



obligatòria i d’educació especial de la comarca del Bages que, escolaritzats d’acord 
amb l’adscripció del mapa escolar, hagin de desplaçar-se a centres educatius del 
mateix municipi però distants del seu lloc de residència, en el sentit que aquesta 
distància generi una dificultat de transport i que alhora no disposin de cap altre tipus de 
transport públic que pugui ajustar-se a les seves necessitats, i que no siguin 
beneficiaris d’un ajut individual de desplaçament o d’un transport escolar gratuït. 
 
4.2 Requisits 
 
Seran requisits indispensables: 
 
1)  Que el servei de transport es porti a terme en vehicles col·lectius públics. 
 
2)  Que la gestió i contractació d’aquest transport col·lectiu es porti a terme per part de 
les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs), dels Consells Escolars, de les 
Associacions de Veïns (AAVV) o dels Ajuntaments. 
  
3)  Que el trajecte que porta a terme el vehicle col·lectiu sigui superior a 1 km. 
 
 

5. Documentació a aportar 
 

Serà l’òrgan contractant del transport col·lectiu qui  haurà de presentar la sol·licitud 
corresponent al registre telemàtic del Consell Comarcal del Bages. 
 
Al model de sol·licitud de subvenció  (Annex 1 i 2) que recull una memòria de 
l’activitat a realitzar per la qual se demana la subvenció indicant les dades relatives a 
la contractació del transport sol·licitat: preu per viatge, relació de les parades de 
l’itinerari, croquis de la ruta, horaris, nombre total d’alumnes transportats, etc. caldrà 
adjuntar la documentació següent: 
 
1) La relació dels alumnes usuaris del servei de transport indicant el nom i els dos 

cognoms, adreça i municipi, centre d’escolarització i el curs de matriculació.  Serà 
requisit indispensable per a l’acceptació i tramitació de qualsevol sol·licitud que 
aquesta relació estigui conformada pel Consell Escolar del centre educatiu de 
matriculació. 
 

2) Certificat del centre educatiu amb el número d’identificació de cadascun dels 
alumnes relacionats anteriorment (IDALU). 

 
3) Còpia del contracte del servei de transport objecte de la subvenció. 

 
4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 
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6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds, d’acord amb la convocatòria única, es 
determinarà dins el període lectiu establert  per al curs escolar. 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se, mitjançant el model normalitzat, que serà 
signat pel representant legal de l’entitat contractant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com qualsevol altre informació,  es podran 
trobar a la pàgina web del Consell Comarcal del Bages: www.ccbages.cat. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar al Registre telemàtic del Consell Comarcal del Bages.  
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 
de les normes que la regulen. 

 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari o a la beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del 
dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes 
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 
 
 

8. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvenciones, al Diari Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 

En relació a les dades facilitades a la sol·licitud respecte a la distància, horaris, 
itinerari i nombre d’alumnes a transportar, els serveis tècnics del Consell Comarcal 
definiran, d’acord amb els criteris de la taula d’explotació comarcal dels serveis de 

http://www.ccbages.cat/


transport escolar, un cost/curs per a cada servei sol·licitat (màxim 2 expedicions/dia  i 
179 dies lectius). 
 
L’atorgament de l’ajut es farà a l’ens contractant.  
 
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària 

 
El pressupost màxim que s’hi destinarà cada curs i l’aplicació pressupostària on anirà 
a càrrec quedarà fixat en la convocatòria anual. 

 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
    

L’import  de l’ajut serà com a màxim el 60% del cost total per curs del servei de 
transport. En cap cas, l’import subvencionat no superarà el preu  determinat pels 
serveis tècnics del Consell Comarcal, d’acord amb les dades relatives a la 
contractació que figurin a la sol·licitud i al contracte del servei, i sempre referides a 
alumnes d’ensenyament obligatori.  
 
En el supòsit de no tenir suficients recursos per atendre totes les sol·licituds, es 
rebaixarà el percentatge de l’ajut fins a cobrir el conjunt de les demandes presentades  
que s’ajustin al criteri d’aquesta convocatòria. 
 
En qualsevol cas, l’import de l’ajut serà proporcional als dies reals de prestació del 
mateix, amb el límit màxim fixats a la base número 9.  
 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en els presents bases serà l’Àrea d’Educació del Consell 
Comarcal del Bages. 

 
Considerant les potestats atribuïdes a la presidència del Consell Comarcal d’acord amb 
l’article 13 del text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, 
i per l’article 83 del Reglament Orgànic Comarcal vigent,  serà l’òrgan  competent del 
Consell Comarcal del Bages que resoldrà, en funció de les sol·licituds rebudes i  d’acord 
amb els recursos econòmics disponibles, l’atorgament dels ajuts i la quantia dels 
mateixos. 

 
 
13. Termini de resolució i notificació 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució 
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.  
 
 

14. Acceptació de la subvenció 
 
Una vegada s’hagi comunicat als sol·licitants l’acord de concessió, aquests hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la 
concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes 
a partir de la recepció de l’indicat acord. 

 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels beneficiaris i de les beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de 
les especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu 
incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació 
de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els perceptors i les perceptores de subvencions concedides pel Consell 

Comarcal s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat 
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 
com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.  
 

2. Els beneficiaris i les beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
3. Els beneficiaris i les beneficiàries d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a 

les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció 
General del Consell Comarcal, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida.  

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari o beneficiària, si bé,  l’import de l’ajut serà el determinat per la base 
número 11. 

 
5. Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de donar publicitat de les 

subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò 



establert a la Llei 19/2013. 
 

6. Els documents que qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des 
de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
 

16. Despeses subvencionables 
 

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

- Les factures de l’empresa contractada per a la prestació del servei de transport 
col·lectiu amb el llindar econòmic que es determini. 
 

- Les factures del servei de monitoratge per a l’acompanyament dels infants durant el 
desplaçament que implica el servei de transport.  
 

L’IVA no serà subvencionable quan l’òrgan contractant pugui repercutir-lo. 
 
 
17. Forma de pagament 
 

Es faran pagaments a compte de l’import de l’adjudicació i aquests seran proporcionals 
als dies lectius de cada mes vençut prèvia presentació dels justificants dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent. 
 
L’import restant de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop, posteriorment a la 
finalització del termini de pagament. 

 
 
18. Termini de pagament 
 

El termini de la justificació de les subvencions atorgades es fixarà en la convocatòria 
anual dels ajuts. 
 
Per a la justificació de la despesa és requisit indispensable la presentació, al Registre 
telemàtic del Consell Comarcal del Bages, de: 
 

 
1. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS)  juntament 
amb les factures i la justificació del pagament  o un certificat d’obligacions 
reconegudes, en el cas de les administracions públiques. Aquests documents hauran 
de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà, amb claredat,  
l’activitat a què es refereixen.  

 
2. L’ens contractant del servei de transport, justificarà fefaentment davant el Consell 
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Comarcal del Bages utilitzant el model normalitzat aprovat a tal efecte (Annex 3)  
l’aplicació de la quantitat atorgada a la finalitat per a la qual es va concedir, amb el 
vist-i-plau del Consell Escolar del centre.   

 
Aquesta justificació és imprescindible per al cobrament de la totalitat de la subvenció 
atorgada. 

 
  
19. Deficiències en la justificació 
 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat o interessada la necessitat de subsanar les 
anomalies detectades en un termini màxim improrrogables de deu dies hàbils, a comptar 
de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari o a la beneficiària per tal que la 
presenti en el termini màxim improrrogables de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la 
subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat 
el seu pagament.  
 
 

20. Mesures de garantia 
 

Els beneficiaris i les beneficiàries queden exonerats de la presentació de garanties del 
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus 
beneficiaris i beneficiàries. 
 

 
21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari o de la 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
que no es perjudiquin els interessos de tercers i es donin algun dels supòsits següents: 
 

1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determina la 
concessió de la subvenció. 
 

2. Quan el beneficiari o la beneficiària hagi obtingut per la mateixa actuació altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que 
sumats als dels Consell Comarcal superin el cost total de l’activitat 
subvencionada.  

 



3. Quan el beneficiari o la beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat 
de l’import exigit a les presents bases. 
 
 

22. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
 

23. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, 
amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, els beneficiaris, la quantitat 
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats 
i els participants en cada activitat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de 
Subvenciones.  

 
 
24. Mesures de difusió del finançament públic 
 

Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració del Consell 
Comarcal en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals.  

 
 
25. Causes de reintegrament 
 

Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor o la perceptora estarà 
obligat a reintegrar l’excés. 
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari o la beneficiària que hagi 
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris i de les beneficiàries de la totalitat o 
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part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment 
del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del 
reintegrament.  
 
 

26.  Obligats al reintegrament 
 

Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’ens 
contractant que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al 
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els 
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin.   

 
 
27. Infraccions i sancions 
 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, 
en el Títol IV del RLGS.  

 
 
28. Règim jurídic supletori 
 

Tot el que no preveuen expressament aquestes bases, serà resolt per la gerència del 
Consell Comarcal del Bages i  seran d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
seu Reglament de desenvolupament, les Bases d’Execució del Pressupost General per 
al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, i demés legislació concordant.  

 
 
Disposicions addicionals  
 
Disposició addicional primera 
 
Podrà sol·licitar-se ajut per a aquells/es alumnes que tenen una dificultat de desplaçament 
per escolaritzar-se al centre docent que els correspon segons el mapa escolar i  opten per 
matricular-se en un centre més proper i/o més accessible des del seu municipi. Aquests ajuts 
s’atendran en funció de la disponibilitat econòmica, un cop s’hagi fet l’adjudicació general 
d’ajuts en aplicació dels criteris d’atorgament que estableix la present convocatòria. 
 
 
Disposició addicional segona 
 
Les disposicions d’aquestes bases queden subjectes a la signatura de l’addenda del 
conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Bages per a la delegació de competències pel que fa a la gestió del servei 
de transport escolar, la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament de cada curs escolar. 


