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Què és?
Es tracta d’un servei de transport escolar no obligatori que ofereix el Servei d’Educació del
Consell Comarcal d’Osona adreçat als alumnes d’educació infantil, primària i secundària
que utilitzen les rutes de transport escolar per anar a l’escola quan aquesta està dins del
mateix municipi on resideix l’alumne o en aquells casos que no els correspon el servei.
Què diu la normativa vigent sobre el transport escolar?
La Llei Orgànica d’Educació (LOE), modificada per la LO 8/2013, de 9 de desembre, per la
millora de la qualitat educativa, i el Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei
escolar de transport a Catalunya, estableixen que el transport escolar serà de caràcter
gratuït per aquells alumnes d’educació infantil, primària o ESO que es veuen obligats a
desplaçar-se a un altre municipi per manca d’oferta educativa, sempre d’acord amb el
mapa escolar.
No obstant això, el Consell Comarcal ofereix un servei de transport a alumnat resident
dins el mateix municipi on es troba la seva escola per tal que puguin disposar de les places
vacants del transport escolar obligatori o bé d’algun servei que es du a terme amb
aquesta finalitat. Des del curs 2013-2014, aquells usuaris de transport no obligatori que
vulguin disposar d’aquest servei han d’abonar el preu públic que estableix el Consell
Comarcal, si bé el seu import només representa 1/3 part del cost real del servei.
En què consisteix?
El servei consisteix fer una reserva de plaça en una de les rutes de transport escolar que el
Consell Comarcal té creades. En cap cas, és contractarà més vehicles per realitzar el servei
ni es modificarà cap ruta per atendre aquestes sol·licituds.
Com s’adjudiquen aquestes places?
Un cop el Servei d’Educació coneix les places buides de les diferents rutes de transport
escolar obligatori, adjudica les places vacants per rigorós ordre de recepció de les
sol·licituds d’acord amb la data i el número de registre del centre d’ensenyament. El
procés d’adjudicació finalitzarà quan totes les places buides siguin atorgades. Aquells
alumnes que no hagin pogut obtenir plaça passaran a formar part d’una llista d’espera per
si es produeix una baixa en el servei. Es notificaran, únicament per telèfon o per correu
electrònic, uns dies abans del inici del curs escolar aquelles sol·licituds que hagin quedat
sense plaça. En cas que el servei de transport escolar es realitzi mitjançant una ruta de
transport públic el Consell Comarcal reservarà les places assignades i contractarà assumirà
el cost del monitoratge, sempre que hi hagi demanda del servei.
Tinc la plaça assegurada?
No. L’atorgament de places està subjecte a la disponibilitat de vacants en el transport
escolar obligatori.
A més si durant el curs es produeix l’alta d’un o més alumnes amb dret preferent
(transport obligatori) i no hi ha suficients places a l’autocar, el Consell Comarcal es veurà
obligat a donar de baixa forçosa a l’últim alumne de transport no-obligatori que s’ha
donat d’alta. Si això es produís, el Consell Comarcal abonarà a la família l’import dels dies

que faltin d’ús fins acabar el trimestre. La validesa de la sol·licitud és per un sol curs
escolar.
On i quan s’han de presentar les sol·licituds?
La família haurà de complimentar el model oficial de sol·licitud aprovat pel Consell
Comarcal i una vegada complimentada la presentarà al registre del centre d’ensenyament
per tal que hi consti la data i el número de registre.
S’estableixen les següents convocatòries per la presentació de les sol·licituds:
1a. convocatòria: de l’1 al 30 de juny de 2017
2a. convocatòria: de l’ 1 al 30 de setembre de 2017
A la finalització de cada convocatòria el centre escolar farà arribar al Consell Comarcal el
recull de les sol·licituds.
Em puc donar de baixa voluntària del servei?
Sí. Si un cop atorgada la plaça no necessiteu aquest servei us podeu donar de baixa dins
del termini previst per cada trimestre. Per fer-ho cal que trameteu la baixa d’acord amb el
model oficial al Servei d’Educació del Consell Comarcal abans del dia 30 de novembre i
abans del 28 de febrer per tal de no emetre el rebut del trimestre posterior. En aquest cas
no es realitzarà la devolució del trimestre en curs.
Horaris
Els horaris seran els estipulats per cada ruta de transport escolar.
Quotes i cobrament
L’import per trimestre serà de 88,5 €. L’import és el resultat del preu viatge pel total de
dies lectius i dividit en tres quotes d’idèntic import. Els rebuts es liquidaran mitjançant
domiciliació bancària amb venciment :
1r. pagament: 7 dies abans de l’inici del curs escolar
2n. pagament: 31 de desembre de 2017
3r. pagament: 31 de març de 2018
En el cas que una mateixa família tingui dos o més germans fent ús del servei de transport
no obligatori se’ls aplicarà el descompte següent:
IMPORT PER TRIMESTRE
Primer fill
88,5 €
Segon fill
59 €
Tercer fill
29,5 €

