
 

 

ORDENANÇA PREU PÚBLIC NÚM. 4 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI, POSTOBLIGATORIS I ALTRES SUPÒSITS DE 
LA COMARCA DE LA NOGUERA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que disposa l'article 148 en relació als articles 41 a 47 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLHL), el Consell Comarcal estableix el preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar col·lectiu no obligatori, postobligatori 
i altres  de la comarca de la Noguera. 
  
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable del preu públic la utilització del servei de transport escolar que 
organitza el Consell Comarcal pels alumnes següents: 
a) alumnes d'ensenyament infantil, primari o secundari de la comarca de la Noguera que 
s'hagin de desplaçar dins el seu propi municipi de residència per assistir al centre públic o 
centre privat concertat al qual han estat escolaritzats. 
b) alumnes d'ensenyament postobligatori de la comarca de la Noguera. Aquests podran 
utilitzar el servei, sempre que hi hagi places disponibles en el transport escolar d'alumnes 
d'ensenyament infantil, primari o secundari, els quals gaudiran de preferència malgrat 
s'incorporin amb posterioritat al servei, d'acord amb la normativa del Departament 
d'Ensenyament. 
c) alumnes d’ensenyament infantil, primària o secundaria de la Comarca de la Noguera, als 
que d’acord amb la normativa i instruccions del Departament d’Ensenyament no els correspon 
la gratuïtat del servei. Aquests podran utilitzar el servei, sempre que hi hagi places disponibles 
en el transport escolar d'alumnes d'ensenyament infantil, primari o secundari, els quals 
gaudiran de preferència malgrat s'incorporin amb posterioritat al servei, d'acord amb la 
normativa del Departament d'Ensenyament. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

Estan obligats al pagament del preu públic tots els alumnes matriculats en centres docents 
de la comarca  que estiguin autoritzats a utilitzar el servei  de transport escolar, sempre i 
quan aquest servei no sigui gratuït d'acord amb les disposicions vigents en matèria 
d'ensenyament. 

En el cas que alumnes siguin menors d'edat, el subjecte passiu seran els pares, tutors o els 
seus representants legals. 

 

Article 4. Quantia 
La tarifa del preu públic és d'1,36 euros per dia lectiu de curs escolar i per alumne. El preu del 
servei inclou el desplaçament d’anada i el de tornada. 
Aquestes tarifes no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que es repercutirà d'acord 
amb la normativa que el regula. 
  

Art. 5è Bonificacions 

Aquestes bonificacions només s'aplicaran als alumnes d'ensenyament infantil, primari o 
secundari de la comarca de la Noguera: 

En el cas d'un segon germà usuari del transport la tarifa serà de 0,91 euro per dia lectiu de 



 

 

curs escolar . 

A partir del 3r germà la tarifa serà 0,45 euros per dia lectiu del curs escolar. 

Aquestes tarifes no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que es repercutirà d'acord 
amb la normativa que el regula. 

 

Article 6è. Meritament 

L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què el Consell Comarcal, prèvia 
sol·licitud presentada dels pares, tutors o representants legals de l'alumne cada curs escolar, 
autoritzi la utilització del servei de transport escolar a l'alumne. El preu públic s'abonarà per 
trimestres naturals avançats 

 

Article 7. Gestió i recaptació 
·      Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta ordenança es 
liquidaran per trimestres naturals avançats, mitjançant domiciliació bancària autoritzada pel 
beneficiari del servei o el seu tutor legal, d’acord amb el calendari fiscal del Consell 
Comarcal. 
·      La baixa del servei de transport escolar un cop iniciat el curs escolar no dóna dret a la 
devolució de l'import corresponent al trimestre facturat. 
·      En el cas dels alumnes postobligatoris si l'alumne es veu  obligat a deixar d'utilitzar el 
servei perquè així li comunica el Consell Comarcal, s'abonarà a la família l'import dels dies 
restants fins acabar el trimestre. 
·      La baixa del servei de transport escolar un cop iniciat el curs escolar s'ha de comunicar, 
amb una antelació de 15 dies a l'inici del trimestre natural següent, és a dir, abans del 15 de 
desembre pel segon trimestre i abans del 15 de març pel tercer trimestre. 
·      En el cas que només es faci ús del servei en sentit d'anada o de tornada el preu es 
reduirà el 50%. En el cas que es sol·liciti l'ús del servei uns dies concrets de la setmana es 
computaran aquests dies fins a la finalització del curs escolar. 
·      Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de constrenyiment i el 
beneficiari serà exclòs del servei. 
·      Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, les despeses originades per la 
devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de cobrament del deute aniran a càrrec 
de l'usuari. 
  
Article 8. Exempció 

Quedaran exempts de pagament els alumnes d’ensenyament infantil, primari o secundari als 
que s’ha de donar el servei de transport no obligatori i que s’hagin de desplaçar dins el seu 
propi municipi de residència per a assistir al centre públic o privat concertat al qual han estat 
escolaritzats. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop s'hagin acomplert els tràmits de publicació íntegra 
al Butlletí Oficial de la Província previstos a l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i continuarà vigent mentre 
no sigui modificada o derogada. 

 

Diligència de Secretaria. 

La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va 
ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 7 de juny de 2018 i 



 

 

va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 116 de 15 de juny de 2018, al diari “La 
Mañana” i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se presentat reclamacions ni al·legacions, 
pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha estat publicat el seu text íntegre en el BOP 
de Lleida núm. 152 de data 6 d’agost de 2018. Una vegada entra en vigor es manté la seva 
vigència fins que es modifiqui o es derogui expressament. 

 

Balaguer 

EL SECRETARI    Vist i plau, 

      LA PRESIDENTA 
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