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INSTRUCCIONS DE PLACES VACANTS D’ESTUDIANTS AL SERVEI ESCOLAR DE 
TRANSPORT GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
 
Les places vacants d’estudiants són transport no obligatori d’alumnat d’ensenyaments 
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 en 
conveni amb els Ajuntaments ni subvencionat, i tot l’alumnat d’ensenyaments post-
obligatoris.  
 
A l’Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la utilització de les places vacants 
d’estudiants al servei escolar de transport gestionat pel Consell Comarcal del Bages 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 03/06/2019, estableix els imports 
independentment de la freqüència d’utilització del servei: 

 
 Import preu públic diari 

1r Germà/ana 1,50 € 

2n Germà/ana 1,00 € 

3r Germà/ana 0,50 € 

 
En relació als dies lectius per al curs 2022-2023 determinats pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya corresponen els següents: 

 
 Dies lectius curs 2022-2023 

Estudis d’educació infantil i primària 180 dies 

Estudis de secundària i post-obligatori 176 dies 

 
El seu pagament es pot fer per curs complet o fraccionat semestral o trimestralment i la 

temporalitat dels pagaments es realitzaran per al curs complet el mes de setembre, el 
fraccionament semestral els mesos de setembre i febrer, i el trimestral setembre, gener i 
març.  
 
Les quanties totals per al curs escolar 2022-2023 es concreten a les següents taules: 
 
 Pagament curs complet 

Dies lectius segons escolarització (infantil, 
primària, secundària o post-obligatori) 

176 dies 180 dies 

Temporalitat Setembre 

1r Germà/ana 264,00 € 270,00 € 

2n Germà/ana 176,00 € 180,00 € 

3r Germà/ana 88,00 € 90,00 € 

 
 Pagament semestral 

Dies lectius segons escolarització (infantil, 
primària, secundària o post-obligatori) 

176 dies 180 dies 176 dies 180 dies 

Temporalitat Setembre Febrer 

1r Germà/ana 132,00 € 135,00 € 132,00 € 135,00 € 

2n Germà/ana 88,00 € 90,00 € 88,00 € 90,00 € 

3r Germà/ana 44,00 € 44,00 € 45,00 € 45,00 € 
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 Pagament trimestral 

Dies lectius segons escolarització 
(infantil, primària, secundària o 

post-obligatori) 
176 dies 180 dies 176 dies 180 dies 176 dies 180 dies 

Temporalitat Setembre Gener Març 

1r Germà/ana 87,75 € 90,00 € 87,75 € 90,00 € 87,75 € 90,00 € 

2n Germà/ana 59,00 € 60,00 € 59,00 € 60,00 € 58,00 € 60,00 € 

3r Germà/ana 29,35 € 30,00 € 29,35 € 30,00 € 29,30 € 30,00 € 

 
Una vegada assignades i comunicades les places vacants d’estudiants es genera 
l’obligació de pagament tal i com estableix l’ordenança. 
 
Només les altes i baixes definitives de l’assignació de places diferents a l’inici i fi de curs 
escolar i les custòdies compartides, comporten modificacions en els preus totals. En cap 
cas altres variacions de l’ús. 
 
El pagament s’ha d’efectuar al número de compte bancari del Consell Comarcal del Bages 
i cal especificar el concepte que s’indica: 
 
ES98 0182 6035 4802 0161 9023  

“TRANSPORT PV + Nom i Cognom de l’alumne”. 

 
 
Si no s’efectua el pagament aquesta administració entendrà que es renuncia a la plaça i 
es procedirà a la seva revocació i la no admissió de sol·licituds futures fins la liquidació del 
deute. 
 
Per qualsevol aclariment podeu amb l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages a 
través del correu electrònic educacio@ccbages.cat i el telèfon 93 693 03 93. 
 
 


