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ANNEX III 

 

ORDENANÇA NÚM. 3 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 

TRANSPORT ESCOLAR 

 

Article 1 

Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats conferides per l’art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya i de conformitat 

amb el que preveu l’article 41 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aquest 

Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 

obligatori, és a dir, a alumnes usuaris sense dret a la gratuïtat, a la comarca del Maresme. 

 

Article 2 

Concepte 

La reserva de plaça i, per tant, el dret d’utilització del servei de transport escolar de centres 

docents de la comarca del Maresme.  

 

Article 3 

Obligats al pagament 

3.1. Són obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els 

pares/mares/tutors legals dels menors usuaris autoritzats a utilitzar el servei de transport 

escolar. 

 

3.2. A aquests efectes, s’entén per usuaris del servei de transport escolar, al qual es refereix el 

preu públic regulat en aquesta 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. 

 

Article 4 

Quantia 

4.1. El preu públic originat per la prestació del servei es d’1,36 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 

1,50 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 26,40 EUR/mes (IVA inclòs), per al primer germà 

de les famílies usuàries que facin dos viatges al dia: un al matí d’anada i un a la tarda de 

tornada; 0,93 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 1,00 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 17,95 

EUR/mes (IVA inclòs) per al segon germà, i 0,46 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 0,50 EUR/dia 

(IVA inclòs), que fan un total de 8,80 EUR/mes (IVA inclòs), per al tercer germà o més. 

 

4.2. En cas que els escolars facin ús del servei de transport de migdia, és a dir, que realitzin 

quatre viatges al dia, el preu públic és de 2,72 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 3,00 EUR/dia (IVA 
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inclòs), que fan un total de 52,80 EUR/mes (IVA inclòs), per al primer germà de les famílies 

usuàries; 1,85 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 2,00 EUR/dia (IVA inclòs), que fan un total de 35,82 

EUR/mes (IVA inclòs) per al segon germà, i 0,93 EUR/dia (IVA exclòs), és a dir, 1,00 EUR/dia (IVA 

inclòs), que fan un total de 17,95 EUR/mes (IVA inclòs), per al tercer germà o més. 

 

4.3. En el supòsit que es modifiqués el tipus d’IVA aplicable a aquest servei, les tarifes abans 

indicades seran actualitzades amb l’increment o decrement fiscal que resulti de la modificació 

tributària adient.  

 

4.4- Es prendran com a dies d’ús del servei el total de dies lectius, amb independència de la 

utilització efectiva o no per part dels alumnes. 

 

4.5. No podran accedir al servei de transport escolar aquells usuaris que no estiguin al corrent 

de pagament d’altres conceptes o serveis oferts pel Consell Comarcal, fins que no saldin el 

deute pendent. 

 

Article 5 

Meritació i forma de pagament 

5.1. Durant el mes de juny i abans de finalitzar cada curs escolar, els pares/mares/tutors legals 

dels alumnes facilitaran al Consell Comarcal, a través de les direccions dels centres escolars, 

la sol·licitud del servei de transport escolar, indicant si faran dos o quatre viatges i amb les 

dades necessàries per fer efectiu el pagament del servei mitjançant domiciliació bancària. 

 

5.2. El Consell Comarcal del Maresme autoritzarà la utilització del transport escolar als 

alumnes matriculats en centres educatius que no tinguin dret a la gratuïtat del servei de 

transport escolar segons les disposicions vigents en matèria d’educació i sempre i quan hi hagi 

places vacants. 

 

5.3. La meritació es produeix, per tant, en el moment de la reserva efectiva de la plaça per 

l’alumne/a.  

 

5.4. El present preu públic es meritarà en tres imports (una per trimestre escolar, essent la 

fracció més petita 1 mes per trimestre escolar), motiu pel qual les tarifes a aplicar seran les 

següents: 

 

1r germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

 

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total 

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 26,40 € 4 105,60 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 26,40 € 3 79,20 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 26,40 € 3 79,20 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)
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2n germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

 

 

3r germà usuari del servei de TEC (2 viatges) 

 

 

1r germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

 

2n germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

 

3r germà usuari del servei de TEC (4 viatges) 

 

5.5. Les quotes acreditades i no satisfetes, s’exigiran per via de constrenyiment. En aquest 

supòsit, el no pagament de l’obligació donarà lloc a la pèrdua del dret a continuar gaudint del 

servei de transport escolar. Aquesta pèrdua del dret es notificarà a l’obligat i es farà efectiva a 

partir de la data que serà indicada en la comunicació oficial. 

 

L’usuari no podrà tornar a fer ús del servei fins que no liquidi l’import pendent, encara que 

correspongui a trimestres o cursos escolars diferents. 

 

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total 

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 17,95 € 4 71,80 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 17,95 € 3 53,85 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 17,95 € 3 53,85 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total 

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 8,80 € 4 35,20 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 8,80 € 3 26,40 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 8,80 € 3 26,40 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí i a la tarda (2 viatges al dia)

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 52,80 € 4 211,20 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 52,80 € 3 158,40 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 52,80 € 3 158,40 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 35,82 € 4 143,28 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 35,82 € 3 107,46 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 35,82 € 3 107,46 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)

Data domiciliació rebut

Preu públic

(IVA inclòs) Mesos

Total

(IVA inclòs) Període de servei

1 al 5 de gener 17,95 € 4 71,80 € Setembre, octubre, nov embre i desembre

1 al 5 d'abril 17,95 € 3 53,85 € Gener, febrer i març

1 al 5 de juliol 17,95 € 3 53,85 € Abril, maig i juny

Usuaris de transport escolar no obligatori al matí, migdia i a la tarda (4 viatges al dia)
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5.6. Les baixes voluntàries en la utilització del servei s’hauran d’informar al Consell Comarcal 

mitjançant el formulari habilitat al portal web amb aquests efectes. La baixa haurà de ser 

comunicada en els primers 15 dies naturals del mes en curs perquè es faci efectiva a partir del 

mes següent. 

 

Article 6 

Exempcions i bonificacions 

6.1. No s’aplicaran exempcions o bonificacions, a excepció de les recollides en l’article 4 en 

relació amb la quantia d’acord amb el nombre de germans. 

 

6.2. Els alumnes usuaris poden utilitzar el servei durant tots els dies lectius del curs escolar i, 

per tant, no hi haurà cap reducció o bonificació de la quota resultant a causa de la no 

utilització puntual o esporàdica del servei de transport escolar. 

 

Article 7 

Vigència 

La present ordenança entrarà en vigor en el moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació 

expressa. 

 

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 que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 

legislació vigent i altres normes, de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a 

preceptes d’aquest, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 

moment en què es produeix la notificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 

causa. 

 

 

 

  


