
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. P6.  
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER A USUARIS SENSE DRET A LA GRATUÏTAT EN L’ÀMBIT 
DEL BAIX EBRE 

 

ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa. 

 
En ús de les facultats conferides per l‟art. 39 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei d‟Organització Comarcal de Catalunya i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 41 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per a la prestació del 
servei de transport escolar a usuaris sense dret a la gratuïtat del servei de transport que es 
presta en l‟àmbit del Baix Ebre i el qual es regula a través de la present ordenança. 
 
 

ARTICLE 2.- Fet imposable. 

 
Constitueix el fet imposable d‟aquest preu públic de prestació del servei de transport a 
centres escolars i/o a altres centres oficials d‟interès social.  
 
 

ARTICLE 3.- Obligats al pagament. 

 
3.1.- Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els pares o 
tutors dels menors usuaris o els propis usuaris si s‟escau del servei de transport escolar. 
 
3.2.- A aquests efectes s‟entén per usuaris del servei de transport escolar, al qual es 
refereix el preu públic regulat en aquesta ordenança: 
 
1) els alumnes d‟ensenyament infantil, primari o secundari (ensenyament obligatori) que 
assisteixin a un centre públic ordinari de la comarca del Baix Ebre, proposat pel 
Departament d‟Ensenyament, i que siguin usuaris de les rutes no finançades en la seva 
integritat pel Departament d‟Ensenyament o altres administracions adduint criteris de no 
obligatorietat del servei de forma expressa. 
 
2) alumnes que cursen estudis d‟ensenyament post-obligatori en un centre públic ordinari o 
en un centre privat concertat de la comarca del Baix Ebre. 
 
3) altres usuaris del servei de transport escolar no inclosos en els dos supòsits anteriors per 
assistir a centres escolars i/o a altres centres oficials d‟interès social.  
 

ARTICLE 4.- Exempcions. 

 
4.1.- Quedaran exempts de pagament els usuaris d‟aquella ruta de transport no obligatòria 
o postobligatòria, quan s‟hagi fet efectiva la signatura de convenis entre el Consell 
Comarcal del Baix Ebre i altres agents públics i/o privats per a l‟aportació econòmica de 
l‟import íntegre no finançat de la ruta en el cas del transport no obligatori o per les 2/3 parts 
del cost, sobre la base de 1,5€ per dia, respecte el transport postobligatori.  



 

 

 
 

ARTICLE 5.- Quantia. 

 
5.1.- Les tarifes del preu públic regulat en aquesta ordenança per als usuaris del grup 1 i 2 
de l‟article 3.2. d‟aquesta ordenança són les següents: 
 

Tarifes ordinàries per a pagament trimestral 
 

Tarifa trimestral/usuari 
 176,00.-€, IVA inclòs 

Tarifa diària/usuari 
 3,00.-€, IVA inclòs  

Tarifes reduïdes famílies amb 2 germans fent ús del transport escolar 
 

Tarifa trimestral/usuari 
 148,00.-€, IVA inclòs 

Tarifa diària/usuari 
 2,53.-€, IVA inclòs 

Tarifes reduïdes famílies amb 3 germans fent ús del transport escolar  
 

Tarifa trimestral/usuari 
 120,00.-€, IVA inclòs 

Tarifa diària/usuari 
 2,06.-€, IVA inclòs 

Tarifes reduïdes famílies amb 4 germans o més fent ús del transport escolar  
 

Tarifa trimestral/usuari 
 92,00.-€, IVA inclòs 

Tarifa diària/usuari 
 1,59.-€, IVA inclòs 

Tarifes inscripció tardana 

 
Tarifa d‟inscripció tardana/usuari 

Es liquidarà a partir del moment d‟inici 
efectiu del servei utilitzat i per la resta 
de dies que restin de trimestre.  

 
La forma de pagament d‟aquesta tarifa serà trimestral. Tot i això, per a inscripcions 
tardanes, la tarifa serà aplicada de forma proporcional als dies de servei. 
 
L‟aplicació d‟aquestes tarifes haurà de ser sol·licitada de forma expressa per part de l‟usuari 
del servei aportant la documentació acreditativa de complir les condicions per tal que li 
resulti d‟aplicació la reducció sol·licitada.  
 
Per al cas que l‟usuari, en la seva sol·licitud inicial, no hagi sol·licitat l‟aplicació de les 
reduccions previstes en la present ordenança, ho podrà fer en el transcurs del curs escolar. 
Les reduccions sol·licitades seran valorades per part del Consell Comarcal i aplicades a 
partir del dia següent de la data de la seva aprovació. En cap cas es podran aplicar amb 
caràcter retroactiu. 
 



 

 

5.2.- La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança per als usuaris del grup 3, o 
per a usuaris esporàdics del grup 1 i 2 de l‟article anterior és la següent: 
 

Tarifes targetes multiviatge 
 

Tarifa targeta 10 viatges 
 20,00.-€, IVA inclòs 

Tarifa targeta 40 viatges 
 75,00.-€, IVA inclòs  

 
5.3.- En el supòsit que es modifiqués el tipus d‟IVA aplicable a aquest servei, les tarifes 
abans indicades es veuran actualitzades amb l‟increment o decrement fiscal que resulti de 
la modificació tributària adient.  
 
5.4.- Quan els serveis prestats siguin objecte de formalització d‟un conveni d‟acord amb 
l‟article 4, relatius a les exempcions, l‟usuari no haurà de fer cap tipus d‟abonament directe 
al Consell Comarcal i serà d‟aplicació el conveni formalitzat.  
 
 
Quan els convenis en qüestió prevegin una aportació inferior a la prevista per l‟article 4, 
relatiu a les exempcions, s‟aplicarà l‟article 5, relatiu a la quantia, de la present ordenança i 
es reduirà l‟import resultant de l‟article citat per la part proporcional a l‟usuari de l‟aportació 
derivada via conveni formalitzat amb un agent públic i/o privat. 
 
 

ARTICLE 6.- Bonificacions  

 
6.1.- Per capacitat econòmica:  
 
S‟estableix el següent règim de bonificacions en funció de la renda per càpita de la unitat 
familiar: 
 

Renda per càpita Percentatge bonificació 

Fins 4.000€ 100% 

De 4.001€ a 6.000€ 75% 

De 6.001€ a 8.000€ 50% 

De 8.001€ a 10.000€ 25% 

Més de 10.000€ 0% 

 
Aquest percentatge s‟aplicarà sobre la quantia obtinguda d‟acord amb les tarifes previstes a 
l‟article 5 d‟aquesta ordenança un cop aplicades les reduccions que s‟escaiguin d‟acord 
amb el mateix article. 
 
La renda per càpita es calcularà dividint la renda familiar pels membres computables que 
constin al certificat municipal de convivència.  
 
 
 
 



 

 

Consideració dels membres computables per al càlcul de la renda familiar: 
 

1. Per al càlcul de la renda familiar als efectes d‟aquesta ordenança, són membres 
computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la 
guarda i protecció del menor, el sol·licitant (beneficiari de l‟ajut), els germans solters 
menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, 
quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els 
ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els 
anteriors amb el certificat municipal de convivència corresponent. 
 
2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre 
computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant 
això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o 
persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s‟inclourà dins del còmput de 
la renda familiar.  

 
Càlcul de la renda familiar: 
 

1. Als efectes d‟aquests ajuts, es calcularà la renda familiar per l‟agregació de les 
rendes corresponents a l‟últim exercici tributari de cada un dels membres 
computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons 
s‟indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de 
l‟impost sobre la renda de les persones físiques.  
 
2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l‟impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la 
manera següent: 

 
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de 
l‟estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues 
patrimonials corresponents i el saldo net negatiu de rendiments de capital 
mobiliari que constitueixen la renda de l‟estalvi corresponent als tres anys 
anteriors.  
 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l‟autoliquidació.  

 
3. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin 
ingressos propis i no hagin presentat declaració per l‟impost sobre la renda de les 
persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l‟apartat „primer‟ anterior, i 
del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte. 
 
4. Per al càlcul, també es sumarà a la renda familiar qualsevol prestació, pensió o 
indemnització exempta de qualsevol dels membres computables. 
  
5.  Deduccions: calculada la renda familiar, es deduirà el cinquanta per cent dels 
ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família diferents 
dels sustentadors principals. 

 
 
 
 



 

 

6.2.- Per freqüència d’ús:  
 
S‟estableix el següent règim de bonificacions en funció de la freqüència en què l‟usuari faci 
ús regular del servei de transport: 
 

Freqüència d‟ús Percentatge bonificació 

L‟usuari viatja en 1  sentit (anada o tornada), tots els 
dies del curs escolar 

30% 

 
Aquest percentatge s‟aplicarà sobre la quantia obtinguda d‟acord amb les tarifes previstes i 
resultants segons l‟article 5 d‟aquesta ordenança, un cop aplicades les bonificacions que 
s‟escaiguin segons l‟article 6 de la mateixa. 
 
6.3.- S‟entén que l‟usuari pot fer ús del servei durant tots els dies lectius del curs escolar i, 
per tant, no hi haurà cap reducció o bonificació de la quota tributària resultant a causa de la 
no utilització puntual o esporàdica del servei de transport escolar.  
 
S‟exceptua l‟anterior supòsit en el cas que hi hagi baixes perllongades per períodes 
superiors a 15 dies continuats i que comptin amb el pertinent informe mèdic que acrediti la 
impossibilitat de fer ús del servei de transport escolar. 
 
En aquests casos, s‟aplicarà una bonificació del 30% sobre la part proporcional de la tarifa 
resultant i d‟acord al període de no assistència acreditada a la prestació efectiva del servei 
de transport escolar.  
 
6.4.- Les bonificacions previstes en el present article hauran de ser sol·licitades de forma 
expressa per part de l‟usuari del servei.  
 
Per al cas que l‟usuari, en la seva sol·licitud inicial, no hagi sol·licitat l‟aplicació de les 
bonificacions previstes en la present ordenança, ho podrà fer en el transcurs del curs 
escolar. Les bonificacions sol·licitades seran valorades per part del Consell Comarcal i 
aplicades a partir del dia següent de la data de la seva aprovació. En cap cas es podran 
aplicar amb caràcter retroactiu. 
 
 

ARTICLE 7.- Naixement de l’obligació de pagament 

 
L‟obligació de pagament d‟aquest preu públic neix en el moment que el Consell Comarcal 
autoritza a l‟alumne a la utilització de la plaça de transport escolar d‟acord al reglament 
regulador del servei de transport escolar. 
 
 

ARTICLE 8.- Forma de pagament 

 
8.1.- Forma de pagament: 
 
1) Trimestral. Mitjançant domiciliació bancària, al compte que serà facilitat per la persona 
sol·licitant del servei en el full normalitzat de sol·licitud. El cobrament s‟efectuarà en els 
següents terminis: 



 

 

 
1a liquidació: novembre del curs escolar vigent 
2a liquidació: gener del curs escolar vigent 
3a liquidació: abril del curs escolar vigent 

 
En el cas que a la sol·licitud no constin les dades bancàries, la seva petició no serà 
tramitada fins a l‟esmena d‟aquesta mancança. 
 
2) Adquisició de targetes multiviatge. Per mig de sol·licitud presentada per l‟usuari a 
l‟Oficina d‟Atenció al Ciutadà (OAC) del Consell Comarcal, en horari de dilluns a divendres, 
de 9h a 14h.  
 
No seran d‟aplicació les bonificacions i reduccions previstes en els articles 5 i 6 de la 
present ordenança. 
 
Un cop autoritzada la seva sol·licitud i efectuada la liquidació per part del Consell Comarcal, 
l‟usuari haurà d‟efectuar el pagament per mig de transferència bancària al núm. de compte 
2100 0019 41 0200579081. El concepte de la transferència haurà de ser el següent: “Nom 
de l’usuari – Targeta multiviatge”. Posteriorment, caldrà aportar el justificant de 
transferència a l‟OAC del Consell Comarcal de forma prèvia a la utilització del servei o fer-lo 
arribar per correu electrònic a l‟adreça ensenyament@baixebre.cat, especificant “Nom de 
l’usuari – Targeta multiviatge” a l‟assumpte del correu. L‟usuari podrà fer ús efectiu del 
servei a l‟endemà del dia en què es presenti el justificant en qüestió. 
 
Transcorregut el termini de 15 dies des de l‟endemà de la notificació de l‟autorització per a 
la utilització del transport sense que l‟obligat hagi donat compliment al requisit anterior, 
s‟entendrà que l‟usuari ha desistit en la seva sol·licitud i es procedirà a resoldre la seva 
baixa del servei. 
 
En cap cas es podrà fer ús del servei de transport si no s‟ha aportat el justificant de 
transferència. 
 
 

ARTICLE 9.- Gestió 

 
9.1.- La quotes liquidades trimestralment s‟hauran de fer efectives mitjançant domiciliació 
bancària als comptes indicats pels interessats, en els terminis aprovats, conforme estableix 
l‟article 8.1 de la present ordenança. Les quotes de les targetes multiviatges es faran 
efectives per transferència bancària. 
 
9.2.- Les quotes acreditades i no satisfetes, s‟exigiran per la via de constrenyiment. En 
aquest supòsit, el no pagament de l‟obligació tributària donarà lloc a la pèrdua del dret a 
continuar gaudint del servei de transport escolar. Aquesta pèrdua del dret, es notificarà a 
l‟obligat tributari i es farà efectiva a partir del tercer dia de la comunicació oficial.  
 
L‟usuari no podrà tornar a fer ús del servei fins que no liquidi l‟import pendent encara que 
respongui a trimestres o cursos escolars diferents.  
 
9.3.- Les baixes voluntàries en la utilització del servei s‟hauran de presentar per escrit al 
registre general del Consell Comarcal amb una antelació de 15 dies. El Consell Comarcal 

mailto:ensenyament@baixebre.cat


 

 

efectuarà la liquidació dels dies d‟ús efectiu del servei en els terminis establerts amb la 
corresponent devolució de l‟import proporcional cobrat, si s‟escau. 
 
9.4.- La utilització del transport s‟entén que és per tots els dies lectius del curs sempre i 
quan l‟alumne no es vegi obligat a deixar la utilització del servei per part del Consell 
Comarcal del Baix Ebre o causi baixa del centre o deixi la formació. En aquests supòsits 
s‟efectuarà el prorrateig de la quota que correspongui amb la corresponent devolució de la 
quota proporcional no efectuada, si s‟escau. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Modificació dels preceptes de l‟ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d‟aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de 
la legislació vigent i altres normes, de desenvolupament, i aquelles en què es facin 
remissions a preceptes d‟aquest, s‟entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeix la notificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
 
DISPOSCIÓ FINAL.- Aquesta ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament i 
publicada íntegrament al Butlletí oficial de la Província de Tarragona amb efectes al curs 
escolar 2013/2014 i restarà en vigor per a cursos escolars posteriors fins a la seva 
modificació o derogació expressa o tàcita. 
 
 

Document aprovat inicialment en la sessió plenària de data 26 de juliol  de 2013. 
Modificació, respecte la numeració, aprovada en sessió plenària de data 20 de 
desembre de 2013 
 
La secretària acctal., 
 
 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat 
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