
ORDENANÇA  PREU PÚBLIC NÚM. P-04: TRANSPORT ESCOLAR

Article 1. Fet imposable

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la 
Selva estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori.

Article 2. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els alumnes 
matriculats en centres educatius d’ensenyament infantil, primària, secundària, batxillerat, 
formació professional, cicles formatius i programes de transició al treball que estiguin 
autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions 
vigents en matèria d’ensenyament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els centres 
educatius que utilitzin el servei de transport escolar per assistir a l’Expojove de Girona.

Article 3. Quantia

1. El preu públic originat per la prestació del servei de transport escolar no obligatori serà de: 

Concepte Base 
imposable

10% 
IVA

Total 
curs

Transport famílies 1 alumne, amb suport ajuntament 227,27 22,73 250
Transport famílies 2 alumnes germans, amb suport ajuntament 272,73 27,27 300
Transport famílies 3 alumnes germans, amb suport ajuntament 318,18 31,82 350
Transport famílies 4 alumnes germans, amb suport ajuntament 363,64 36,36 400
Transport famílies 5 alumnes germans o més, amb suport ajuntament 409,09 40,91 450
Transport famílies 1 alumne, sense suport ajuntament 272,73 27,27 300
Transport famílies 2 alumnes germans, sense suport ajuntament 363,64 36,36 400
Transport famílies 3 alumnes germans, sense suport ajuntament 454,55 45,45 500
Transport famílies 4 alumnes germans, sense suport ajuntament 545,45 54,55 600
Transport famílies 5 alumnes germans o més, sense suport ajuntament 636,36 63,64 700
Utilització esporàdica per activitats (Expojove, English Day, Jornada 
Esportiva, etc.). Preu per alumne 0,91 0,09 1

Es prendran com a dies d'ús en tot cas el total de dies lectius, amb independència de la seva 
utilització efectiva o no per part del subjecte passiu.
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Article 4. Autorització

Podrà donar-se l'autorització d'utilització del transport escolar a tots aquells alumnes 
matriculats en centres educatius que no tinguin dret a la gratuïtat del servei de transport 
escolar segons les disposicions vigents en matèria d'ensenyament. L'autorització es donarà 
per a la utilització dels transports escolars contractats pel Consell Comarcal de la Selva, 
sempre i sempre que en aquests hi hagi places vacants per a la seva utilització. Tindran 
preferència els alumnes que utilitzin el servei complet.

Article 5. Meritació i pagament.

El present preu públic es meritarà el dia 1 de cada mes i la seva liquidació es farà 
trimestralment durant els mesos de setembre, desembre i març.
 
Article 6. Impagament

En cas d'impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment per la 
via de constrenyiment prevista en el Reglament general de recaptació. 

Article 7. Remissió normativa

En allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el que disposa el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, la 
Llei de taxes i preus públics i altra normativa específica.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord inicial del Ple del Consell 
Comarcal de la Selva en sessió celebrada el dia 20 de març de 2018, entra en vigor l’endemà 
de la seva publicació definitiva al butlletí oficial de la província de data 5 de juny de 2018, i 
tindrà vigència fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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