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SISTEMA PEL COBRAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
NO OBLIGATORI DE LA COMARCA DE L’ANOIA 

Cobrament del servei 

Els preus del servei es regularan mitjançant el preu públic que estableixi anualment el Consell 
Comarcal de l’Anoia, d’acord amb l’Ordenança reguladora del preu públic del Transport NO 
Obligatori i Postobligatori de la Comarca de l’Anoia. 

El Cost del servei matí/tarda, serà el preu establert d’acord amb les Ordenances fiscals anuals  
vigents x 176 dies del curs escolar: 

- 1,5 €/dia (1r fill/a) - 1 €/dia (2n fill/a)  - 0,5 €/dia (3r i 4t fill/a)    

El cobrament es farà a través de l’Organisme de la Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

El preu serà el mateix pels alumnes que utilitzin el servei un sol viatge. 

A inici del curs escolar es gestionaran les places dels autobusos i no es podran canviar durant tot el 
curs,  per tal de poder utilitzar aquest servei serà per ordre d’inscripció als centres educatius. 

Un cop presentat l’imprès de sol.licitud als centres educatius i posteriorment al Consell Comarcal 
de l’Anoia, els dies de termini que es marquin, a l’apartat de dades bancàries caldrà emplenar 
correctament les dades de la persona titular del compte corrent o llibreta (caldrà adjuntar-hi 
fotocòpia del número del c/c o llibreta) on s’hauran de girar els rebuts a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   

(No s’admetran els impresos de sol.licitud que no vagin acompanyats de fotocòpia del DNI i 
fotocòpia del número de llibreta bancària) 

Calendari de cobrament del padró 

Primer padró (1r trimestre) 
setembre - octubre - novembre - desembre.............. del 2 de novembre 2017 al 2 de gener de 2018 

Segon padró (2n trimestre) 
gener - febrer - març ...........................................................del 2 de febrer de 2018 al  3 d’abril de 2018 

Tercer padró  (3r trimestre) 
abril - maig - juny................................................................. del 2 de maig del 2018  al 3 de juliol de 2018 

Els rebuts es carregaran al compte els últims dies del període de cobrament. 

Impagament 

En cas d’impagament dins el període voluntari de dos trimestres del preu públic per la prestació 
del servei de transport escolar, es presumirà que l’usuari es dóna de baixa del servei i que autoritza 
la retirada d’autorització per a la utilització del servei. 

Baixes  

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades al centre escolar i 
aquest ho farà arribar al Consell Comarcal de l’Anoia, abans del dia 20 del mes, amb l’imprès de 
baixa degudament emplenat. 

L’alumnat que es doni de baixa un cop iniciat el trimestre haurà de pagar tot el trimestre sencer.  

Altes 

Els alumnes que es donin d’alta  un cop iniciat el trimestre, i s’haurà de pagar el trimestre sencer.  


