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Dijous, 22 de novembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment en el Ple celebrat en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2012 la modificació de 
l’Ordenança núm. 4 “Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis de transport escolar”, l’expedient es va 
sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’un edicte en el Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona número de registre 022012022208 de data 8 d’octubre de 2012 i al tauler d’edictes de la 
Corporació.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació a l’expedient, es fa públic el text íntegre 
de l’ordenança esmentada, a efectes de la seva entrada en vigor:

ORDENANÇA Nº 4: “Reguladora del Preu Públic per la prestació de serveis de transport escolar”.

Article 1.- Concepte.

De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRH), aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori a la comarca del Maresme.

Article 2.- Obligats de pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els alumnes autoritzats a utilitzar el transport 
escolar no obligatori i no gratuït previst en la disposició 1a del Decret 161/96, així com els escolars que cursin batxillerat 
i utilitzin seients vacants en el transport escolar d’educació secundària obligatòria.

Article 3.- Quantia.

3.1.- El preu públic originat per la prestació del servei es d’1,36 EUR/dia, més el 10% d’IVA, total 26,40 EUR/mes, 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, més el 10% d’IVA, total 17,95 EUR/mes per al segon germà i 0,46 EUR/dia, més el 10% d’IVA, total 8,80  
EUR/mes, per al tercer germà o més.

3.2.- 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, més el 10% d’IVA, total 52,80 EUR/mes, per al primer germà de les famílies usuàries;  
1,85 EUR/dia, més el 10% d’IVA, total 35,82 EUR/mes per al segon germà i 0,93 EUR/dia, més el 10% d’IVA, total 17,95 
EUR/mes, per al tercer germà o més.

3.3.- 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 subjectes passius.

Article 4.- Normes d’aplicació.

4.1.- 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.

4.2.- 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.

4.3.- A l’acabament de cada curs escolar, els pares o 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.
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4.4.- El present preu públic es meritarà cada tres mesos, motiu pel qual, les tarifes a aplicar seran les següents:

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

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 de novembre 26,40 EUR 4 105,60 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 26,40 EUR 3 79,20 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 26,40 EUR 3 79,20 EUR Abril, maig i juny

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

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 de novembre 17,95 EUR 4 71,80 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 17,95 EUR 3 53,85 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 17,95 EUR 3 53,85 EUR Abril, maig i juny

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

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 de novembre 8,80 EUR 4 35,20 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 8,80 EUR 3 26,40 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 8,80 EUR 3 26,40 EUR Abril, maig i juny

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

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 de novembre 52,80 EUR 4 211,20 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 52,80 EUR 3 158,40 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 52,80 EUR 3 158,40 EUR Abril, maig i juny

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

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 de novembre 35,82 EUR 4 143,28 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 35,82 EUR 3 107,46 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 35,82 EUR 3 107,46 EUR Abril, maig i juny C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
20

26
56

3



3

Dijous, 22 de novembre de 2012

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

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 de novembre 17,95 EUR 4 71,80 EUR Setembre, octubre, novembre i desembre
1 de febrer 17,95 EUR 3 53,85 EUR Gener, febrer i març
1 d'abril 17,95 EUR 3 53,85 EUR Abril, maig i juny

Article 5.- Obligació de pagament.

5.1. L’obligació de pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que s’inicia la prestació o realització dels 
serveis especificats en l’article anterior i sempre i quan els beneficiaris del servei hagin obtingut l’autorització per part del 
Consell Comarcal del Maresme.

5.2. En cas d’impagament, el beneficiari/a serà exclòs del servei.

5.3. Les despeses generades per la devolució dels rebuts trimestrals s’imputaran als beneficiaris del servei amb els 
recàrrecs pertinents.

Article 6.- 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.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 15 de novembre de 2012
El gerent, Ramon Llastarry i Canadell

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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