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I.-El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGCnúm.2208,de20.5.1996) regula el servei escolar de 

transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat d’educació obligatòria. 

 

L’article 1 estableix que la finalitat del servei escolar de transport és facilitar el desplaçament gratuït a 

l’alumnat d’educació obligatòria que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un 

centre proposat pel Departament d’Educació. 

 

L’article 2.3 determina que, quan no sigui possible l’establiment del servei escolar de transport en la 

modalitat de transport discrecional amb reiteració d’itinerari o en la modalitat de transport públic regular 

de viatgers (en endavant, servei escolar de transport col·lectiu), s’establiran ajuts individuals de 

desplaçament a les famílies. 

 

La disposició addicional primera té en compte la possibilitat que, en determinades circumstàncies, es 

puguin concedir ajuts a l’alumnat que hagi de cursar el segon cicle d’educació infantil fora del seu 

municipi de residència i a l’alumnat d’educació obligatòria que hagi de desplaçar-se a centres docents 

del mateix municipi, distants del seu lloc de residència. 

 

II.- Durant el transcurs de l’exercici 2016, el Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el conveni de 

col·laboració amb el Departament d’Educació, relatiu a la delegació de competències en quant a la 

gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria 

d’ensenyament (en endavant, Conveni de delegació de competències).  

 

Correspon al Consell Comarcal el possible atorgament d'ajuts de desplaçament, d'acord amb les 

disponibilitats pressupostàries, i segons els criteris que determini el Departament d'Educació. 

III.- El paràgraf primer de la clàusula primera del Conveni de delegació de competències estableix que 

el Consell Comarcal de l’Anoia assumeix, en el seu àmbit territorial, la competència delegada pel 

Departament d’Educació de la gestió dels ajuts individuals de desplaçament. 

 

IV.-El paràgraf segon de la clàusula sisena del Conveni de delegació de competències estableix que, la 

dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del Departament 

d’Educació, que autoritzaran el cost total de cadascun dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i 

l’import corresponent al finançament de les despeses de gestió, la signatura de les quals es delega en la 

persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria. 

 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 
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V.- Els convenis de finançament que s’han signat han incorporat, pel que fa a l’alumnat de segon cicle  

d’educació infantil, una dotació econòmica tant per al transport obligatori com per al no obligatori i  

estableixen també la modalitat dels ajuts individuals de desplaçament. Per això es pot concloure que, 

en aquest sentit, el tractament que es pot donar a l’alumnat de segon cicle d’educació infantil és  el 

mateix que al d’educació obligatòria. 

VI.- Del que s’ha exposat se’n dedueix la següent finalitat dels ajuts individuals de desplaçament: 

Garantir la gratuïtat del desplaçament a l’alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació 

infantil que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència, en cas que no es disposi del servei 

de transport gratuït fins al centre escolar o en el cas que el domicili estigui a una distància superior a 2 

km de la parada de transport escolar. Per poder disposar de l’ajut individual de desplaçament, és 

imprescindible que l’alumnat estigui inscrit al centre educatiu adscrit al seu municipi, tal com es detalla 

a la llista següent: 

INFANTIL/PRIMÀRIA 

Municipi   Àrea supramunicipal  Codi Centre Nom Centre Adscrit 

Argençola  Jorba 08019678 Escola Guerau de Jorba 

Bellprat 
 

La Llacuna 08019691 Escola Vilademàger 

Calonge de Segarra 
 

Calaf 08014929 Escola Alta Segarra 

Orpí 
 

Carme 08015648 Escola Serra de Coll Bas 

Pujalt 
 

Calaf 08014929 Escola Alta Segarra 

Rubió 
 

Jorba 08019678 Escola Guerau de Jorba 

Sant Pere Sallavinera 
 

Calaf 08014929 Escola Alta Segarra 

Santa Maria de Miralles 
 

La llacuna 08019691 Escola Vilademàger 

Veciana 
 

Copons 08016291 Escola Copons 

     SECUNDÀRIA 

Municipi   Àrea supramunicipal  Codi Centre Nom Centre Adscrit 

Argençola  Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

   08047364 Institut Joan Mercader 

   08019630 Institut Pere Vives Vich 

Cabrera d’Anoia 
 

Vallbona d'Anoia 08065019 Institut de Vallbona 

Calonge de Segarra 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Carme 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Castellfollit de Riubregós 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Castellolí 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Copons 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 
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Els Prats de Rei 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Jorba 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

La Llacuna 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

La Pobla de Claramunt 
 

Vallbona d'Anoia 08065019 Institut de Vallbona 

La Torre de Claramunt 
 

Capellades 08046645 Institut Molí de la Vila 

Òdena 
 

Igualada (3er - 4rt ESO) 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Orpí 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Pujalt 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Rubió 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Sant Martí de Tous 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Sant Martí Sesgueioles 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Sant Pere Sallavinera 
 

Calaf 08043395 Institut Alexandre de Riquer 

Santa Maria de Miralles 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

Veciana 
 

Igualada 08073193 Institut Badia i Margarit 

  
 

  08047364 Institut Joan Mercader 

  
 

  08019630 Institut Pere Vives Vich 

 

La necessitat de determinar la quantia dels ajuts i els requisits per accedir-hi en funció de la seva finalitat 

comporta haver d’aprovar unes noves bases reguladores per a la concessió d’ajuts individuals de 

desplaçament i la convocatòria anual corresponent. 

Per tot això, s’aproven aquestes bases reguladores, d’acord amb el què estableix la normativa  següent: 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens   

locals (articles 118 a129). 

- Reglament de transport escolar del Consell Comarcal de l’Anoia. 

- Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal de l’any en curs. 
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Article 1. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament a l’alumnat 

d’ensenyament obligatori i el de segon cicle d’educació infantil escolaritzat, durant el curs corresponent a 

cada convocatòria, en centres ordinaris o d’educació especial, públics o concertats, de la comarca de 

l’Anoia proposats pel Departament d’Educació. 

 

Article 2. Sol·licitants 

Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, mares, tutors, tutores o representants legals dels alumnes als 

quals es fa referència a l’article 3. 

En el cas d’alumnes amb pares/mares separats o divorciats amb règim de custòdia compartida, ambdós 

podran sol·licitar l’ajut pels dies lectius que, segons la corresponent sentència o document equivalent, 

tinguin la custòdia efectiva. Si això no es detalla, es considerarà que correspon la meitat dels dies a 

cadascú. 

 

Article 3. Alumnat beneficiari 

Pot ser beneficiari dels ajuts individuals de desplaçament a què fa referència l’article 1, l’alumnat que  tot 

seguit es detalla: 

3.1. Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que hagi 

d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència. 

- Alumnat que no disposa del servei escolar de transport col·lectiu. 

- Alumnat que té el domicili de residència a més de 2 kilòmetres de la parada més propera del servei 

escolar de transport col·lectiu o de transport públic. 

 

Article 4. Obligatorietat de no tenir deutes pendents 

D’acord amb el que determinen l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; i l’article 4.2.j) del Reglament de subvencions del Consell Comarcal, és requisit 

indispensable per poder percebre aquest ajut, que els beneficiaris estiguin al corrent en el compliment 

de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el Consell Comarcal de l’Anoia. 

 

El Consell Comarcal de l’Anoia es reserva el dret a efectuar la compensació per l’import d’aquests ajuts 

amb els deutes que el beneficiari tingui amb l’entitat i que es trobin vençuts i exigibles. 

 

Article 5. Quantia dels ajuts 

La quantia total màxima de l’ajut és, segons la tipologia d’alumnat beneficiari descrit a l’article 3, la que 

es detalla a continuació: 
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BAREM AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENTS OBLIGATORIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’aplicarà el mateix barem a tots els alumnes d’infantil, primària i secundària.  

5.1. Compatibilitat dels ajuts 

Els ajusts previstos a l’article 5 pels diferents tipus d’alumnat al que fa referència l’article 3 són 

compatibles, quan pertoqui i sense superar el cost del servei, en els casos següents: 

- Quan l’alumnat esmentat en l’article 3.1.a. utilitzi el transport públic, si es compleixen els requisits, 

també tindrà dret a l’ajut que correspon a l’alumnat al qual fa referència l’article 3.2.a. 

5.2. Disponibilitat pressupostària 

En el cas que el cost total dels ajuts, calculats d’acord amb l’article 5, superi la dotació econòmica 

prevista pel Departament d’Educació per aquest concepte, es garantirà l’assignació dels ajuts per 

l’alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil descrit a l’article 3.1. 

En la resta de supòsits, en cas que no hi hagi dotació suficient per atendre la resta de l’alumnat, l’ordre 

que es seguirà serà:  

- Alumnat descrit a l’article 3.1. 

Article 6. Concessió dels ajuts 

Les sol·licituds d’ajut, feta la valoració prèvia per la comissió composada pel Vicepresident/a de l’Àrea  i 

dos vocals tècnics d’acord amb aquestes bases, seran resoltes per la Presidència del Consell  Comarcal. 

 

 

Fins a 4 km. 272,00 € 

Fins a 8 km. 302,00 € 

Fins a 12 km. 331,00 € 

Fins a 16 km. 359,00 € 

Fins a 20 km. 386,00 € 

Fins a 24 km. 412,00 € 

Fins a 28 km. 437,00 € 

Fins a 32 km. 461,00 € 

Fins a 36 km. 484,00 € 

Fins a 40 km. 506,00 € 

Fins a 44 km. 527,00 € 

Fins a 48 km. 547,00 € 

Fins a 52 km. 566,00 € 
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Article 7. Pagament dels ajuts 

7.1 El Consell Comarcal de l’Anoia comunicarà als centres docents la resolució de totes les propostes 

d’ajuts individuals de desplaçaments abans d’acabar el segon trimestre. 

El Consell Comarcal de l’Anoia realitzarà el pagament dels Ajuts Individuals de desplaçament concedits 

a través de transferència bancària a les famílies. Aquest abonament es farà en un sol termini durant el 

tercer trimestre. 

Les distàncies que consten al barem de l’Article 5 són el doble del quilometratge que consta en el 

Certificat Municipal que acrediti la distància en quilòmetres del domicili de l’alumne/a al centre escolar 

o a la parada més propera del servei escolar de transport, ja que corresponen a un viatge d’anada i a un 

viatge de tornada. 

7.2 L’atorgament d’aquest ajut està sotmès a règim tributari i, per tant, té consideració de 

rendiment del treball del sol·licitant, a efectes de la declaració de la renda. 

El Consell Comarcal, de conformitat amb la legalitat vigent, farà la comunicació dels ajuts atorgats a 

l’Agència Tributària en la corresponent declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347). 

 

Article 8. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 

8.1. Termini de presentació 

Per a les matriculacions ordinàries, el termini per sol·licitar l’ajut es determinarà, per cada curs, en la 

convocatòria corresponent. 

En el cas dels alumnes de matrícula viva, podran presentar les sol·licituds fins a 30 dies naturals a 

comptar des de la matriculació al centre, una vegada aprovada la convocatòria anual. 

 

8.2. Lloc de presentació 

Preferentment, les famílies interessades en aquesta convocatòria, hauran de realitzar la sol·licitud 

telemàtica disponible a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Anoia, www.anoia.cat a l’apartat 

destinat a tal fi.  

 

8.3. Període de resolució 

Les sol·licituds d’ajut individual de desplaçament es resoldran com a màxim al tercer mes posterior al 

tancament de la convocatòria. 

 

Article 9. Documentació 

9.1. Sol·licitud telemàtica 

Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord amb els apartats de l’aplicatiu del Consell Comarcal de 

l’Anoia, que estaran a l’abast de les persones interessades a la pàgina web www.anoia.cat. 

9.2. Declaració responsable 

El model de sol·licitud telemàtica inclourà una declaració respecte el següent: 

http://www.anoia.cat/
http://www.anoia.cat/
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a) Que la persona sol·licitant accepta les presents bases. 

b) Que les dades que es fan constar a la sol·licitud són certes. 

c) Que la documentació no aportada a la sol·licitud ja consta en poder d’aquesta administració  i no 

ha sofert cap canvi. 

d) Que, en cas d'obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent d'altres administracions, 

persones o entitats públiques o privades, la persona sol·licitant ho comunicarà al Consell 

Comarcal de l’Anoia, per tal que, si escau, efectuï la corresponent reducció doncs la totalitat dels 

ajuts no pot superar el cost total del servei. 

 

9.3. Documentació per procedir a la valoració de l’ajut 

9.3.1. Documentació obligatòria: 

a) DNI/NIE/Passaport del tutor/a de l’alumne sol·licitant. 

b) Certificat municipal que acrediti, la distància en quilòmetres del domicili de l’alumne/a al 

centre escolar o a la parada més propera del servei escolar de transport. 

c) Certificat Bancari de Titularitat a nom de la persona sol·licitant. 

 

9.3.2. Documentació complementària: 

a) DNI/NIE/Passaport de l’alumne o alumnes. 

b) Volant de convivència de l’alumne/a amb la resta de membres de la unitat familiar. 

 

9.3.3. En tots els casos de divorci o separació legal, fotocòpia del conveni regulador, o sentència 

de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia. 

 

9.4. Obtenció de la documentació per a la formalització de la sol·licitud 

De conformitat amb l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre el Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es presumeix l’autorització del sol·licitant per 

consultar i obtenir els documents o informació que ha estat elaborada per qualsevol Administració i/o 

organismes públics i que siguin necessaris per formalitzar la sol·licitud. Així mateix, de conformitat amb 

el mateix article, es presumeix l’autorització del sol·licitant per consultar dades i documents que ja 

hagin estat aportats amb anterioritat per l’interessat davant aquesta o qualsevol Administració i que 

siguin necessaris per formalitzar la sol·licitud. Aquesta documentació es considerarà vàlida sempre 

que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment que corresponguin i 

no hagi sofert canvis i així es faci constar mitjançant la corresponent declaració responsable. 

9.5. Esmena de la sol·licitud 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts amb anterioritat i/o no s’aporta i/o no es pot obtenir 

la documentació necessària per a la seva valoració de conformitat amb la base 9.2 anterior, es 
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requerirà a l’interessat per a què en el termini de 10 dies esmeni els defectes existents o acompanyi els 

documents necessaris amb la indicació que, de no fer-ho així, se’l tindrà per desistit de la seva petició, 

prèvia resolució. 

 

Article 10. Fraus en la sol·licitud 

La falsedat o ocultació de dades podrà comportar la denegació o la revocació de l’ajut i la impossibilitat 

per part de la persona sol·licitant i de l’alumne/a beneficiar/ària d'accedir-hi durant un període de 3 

anys. 

Article 11. Revocació 

Són causes de revocació total o parcial de l’ajut, que poden donar lloc al reintegrament de les 

quantitats percebudes indegudament amb els interessos corresponents, les previstes a la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret887/2006 (Reglament de desplegament 

de la Llei 38/2003 i el Reglament de subvencions del Consell Comarcal publicat en el Butlletí Oficial de 

la província de Girona núm. 109, de 8 de juny de 2005). 

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajut no compleix qualsevol de les condicions 

establertes en aquestes bases, el Consell Comarcal podrà revocar l’ajut que va concedir en el seu dia. 

Article 12. Reclamacions i silenci administratiu. 

Contra la Resolució especificada en l’article 9, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el 

termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva notificació. Potestativament, es 

pot interposar prèviament recurs de reposició davant de la Presidència del Consell Comarcal en el 

termini d’un mes, a comptar del dia següent de la seva notificació. 

Si transcorre el termini d’un mes, a comptar a partir del dia següent al de la data d’interposició del 

recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada resolució expressa, el recurs de reposició 

s’entendrà desestimat, en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el 

termini de 6 mesos a comptar a partir del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi 

desestimat el recurs de reposició. Tot això, sens perjudici que si es considera convenient, es puguin 

interposar altres recursos que es creguin oportuns. 

Article 13. Protecció de dades 

Les dades que facilita el sol·licitant seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell 

Comarcal de l’Anoia per a la gestió i atorgament d'ajuts pel servei de transport escolar. Seran 

comunicades a la direcció del centre escolar corresponent, al Departament d’Educació, a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions, a l’Agència Tributària i al Consorci de Benestar Social de la comarca.  

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació 

adreçant-se al Consell Comarcal. 

El Consell Comarcal de l’Anoia entén que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a la 

intimitat personal i familiar. Per aquest motiu, en la comunicació de les dades a la Base de Dades 
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Nacional de Subvencions, el Consell Comarcal de l’Anoia indicarà que, a fi i efecte de preservar aquest 

dret i d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les 

dades dels beneficiaris no han de ser objecte de publicació. 

 

Article 14. Control 

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els 

requereixin el Consell Comarcal o el Departament d’Educació. 

El Departament d’Educació pot inspeccionar el procediment de concessió d’aquests ajuts, per tal de 

comprovar el compliment d’aquestes bases. 

 

Article 15. Acceptació de les bases 

La presentació de sol·licituds suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. 

 

Article 16. Vigència 

Aquestes bases seran vigents a partir de l’endemà de la data de la seva publicació íntegra en el Butlletí 

Oficial de la província de Barcelona. 

 


