ORDENANÇA REGULADORA DE PREU PÚBLIC PER A LA
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
COL·LECTIU NO OBLIGATORI

1. Naturalesa
D’acord amb el que disposen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i atenent a l’article
152 del mateix text legal, s’estableix el preu públic per a la utilització del servei de
transport escolar col·lectiu no obligatori
2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic els alumnes/usuaris de les rutes de transport
escolar col·lectiu considerats com a no obligatoris (DECRET 161/1996, de 14 de maig, pel qual
es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació
obligatòria).

3. Tarifa
La tarifa per usuari/ària
serà:
1r. Germà,
2n. Germà,
A partir 3r. Germà,

–independentment de la freqüència de la utilització del servei265,50€ /plaça /curs
177,00€ / plaça /curs
88,50€ / plaça / curs

preus amb IVA inclòs

A partir del començament de curs següent, la tarifa podrà modificar-se segons el conveni
que es formalitzi amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
4. Naixement de l’obligació i cobrament
L’obligació de contribuir neix des del moment en què se sol·licita el servei de transport
escolar no obligatori a l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Garraf.
Aquesta contribució es farà efectiva trimestralment.
El preu públic es podrà exigir en règim d’autoliquidació.
En el cas que hi hagi rebuts impagats reiteradament, el Consell Comarcal del Garraf
podrà modificar la forma de cobrament o donar de baixa del servei a l’alumne.
5. Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
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