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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT
D’AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT

Marc jurídic
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport.
Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat de
Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament.
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Educació, i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany relatiu a la
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei
escolar de menjador, amb data 6 de juny de 2016.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases reguladores és regular l’atorgament d’ajuts econòmics
individuals de desplaçament a l’alumnat escolaritzat en els nivells d’ensenyament
obligatori i en el segon cicle d’educació infantil dels centres públics de la comarca del
Pla de l’Estany per facilitar-los el desplaçament fins al centre educatiu quan no sigui
possible establir un servei escolar de transport, atès el reduït nombre d’alumnes per
transportar o les condicions geogràfiques de la zona.
2. Destinataris i requisits
És beneficiari de l’ajut de desplaçament l’alumnat matriculat en un centre escolar del Pla
de l’Estany en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, sempre que compleixi
el requisit següent:
-

L’alumne/a ha d’estar escolaritzat en un centre determinat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, en el cas de l’educació
primària es consideren centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea
d’influència determinada i, pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es
consideren com a centre proposat aquell que li correspon per a la resolució
d’adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l’alumne/a a un centre diferent,
per manca d’oferta educativa, també s’entendà que aquest centre és el proposat pel
Departament.
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I s’ha de trobar en alguna de les situacions següents:
-

L’alumne/a s’ha hagut d’escolaritzar en un centre d’ensenyament de fora del
municipi on resideix per manca d’oferta educativa i no disposi d’un servei de
transport escolar des del municipi de residència fins al centre d’ensenyament
corresponent.

-

L’alumne/a s’ha hagut d’escolaritzar en un centre d’ensenyament de fora del
municipi on resideix per indicació del Departament d’Educació i que per fer ús del
servei de transport obligatori s’ha de desplaçar des del seu domicili fins a la parada
més propera amb una distància igual o superior a 3 km (en una sola direcció del
trajecte).

Queda exclòs d’aquesta convocatòria l’alumnat que, durant el procés de matrícula, ha
sol·licitat en primera opció un centre educatiu diferent del determinat pel Departament
d’Educació i s’ha matriculat en un centre d’ensenyament diferent del proposat pel
Departament d’Educació, d’acord amb l’àrea d’influència o la resolució d’adscripció,
segons s’escaigui. També, l’alumnat que ha fet un canvi de domicili familiar en un
municipi en què no hi ha en funcionament cap línia de transport escolar fins al centre
escolar en què està matriculat, perquè o bé no es troba dins l’àrea d’influència o bé no
hi ha relació d’adscripció entre el centre educatiu de referència del municipi i aquell en
què està matriculat l’alumne/a, sempre que la sol·licitud no vingui acompanyada d’un
informe de necessitat del Departament d’Educació o d’un altre departament de la
Generalitat de Catalunya.
3. Sol·licituds, llocs de presentació i termini
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i els centres escolars tenen a disposició, i s’ha de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica a l’apartat 4, al mateix centre
d’ensenyament de l’alumne/a o al Consell Comarcal.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

L’ajut es pot sol·licitar via telemàtica o bé de manera presencial al Consell Comarcal:
-

Modalitat telemàtica (preferiblement), mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de
la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seuelectronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.

-

Modalitat presencial, amb cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del Consell
Comarcal (c. Catalunya, 48 de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h, o bé al centre
d’ensenyament corresponent.

El sol·licitant de l’ajut ha de ser el pare, mare, tutor/a o representant legal de l’alumne/a
que compleixi els requisits esmentats en aquest apartat.
Si l’ajut se sol·licita per a més d’un fill/a s’ha de formular en un únic imprès, sempre que
estiguin matriculats en el mateix centre.
Per a cada curs escolar s’establirà un termini general de presentació de les sol·licituds.
També es podran atendre noves sol·licituds d’ajut un cop finalitzat el termini general en
cas d’alumnat de nova matrícula que reuneixi els requisits establerts en el punt 2.
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4. Documentació
Les persones interessades han de presentar la documentació següent:
- Imprès de la sol·licitud de l’ajut degudament emplenat i signat pel representant legal
de l’alumne/a.
- Còpia del NIF/NIE vigent del representant legal de l’alumne/a així com còpia del
NIF/NIE de l’alumne/a beneficiari, si s’escau.
- En cas de divorci o separació legal, fotocòpia del conveni, sentència de divorci o acta
final de mediació.
- En el supòsit que la sol·licitud s’hagi presentat fora del termini general establert en la
convocatòria, còpia del resguard de matrícula del centre escolar.
La documentació que no hagi variat respecte de la presentada en l’anterior convocatòria
d’ajuts individuals de desplaçament no s’ha d’aportar novament, atès que s’entén vàlida
i vigent la que encara disposa el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. En aquest cas,
la persona interessada ha d’omplir degudament les dades que se sol·liciten a la
sol·licitud i ha de declarar, a l’apartat corresponent, que no s’han produït modificacions
en les dades que consten en la documentació presentada en la convocatòria del curs
anterior.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

El Consell Comarcal pot requerir els documents complementaris que consideri
necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies específiques de cada
cas.
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la presentació implica que el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany i/o el Departament d’Educació obtinguin d’altres administracions
públiques la informació necessària per a la determinació, coneixement i comprovació de
totes les dades d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i
familiars necessàries per a la resolució de la sol·licitud d’ajut, la qual haurà d’estar
degudament signada. D’aquesta manera, la persona sol·licitant no ha d’adjuntar a la
sol·licitud el volant de convivència, ja que el Consell Comarcal o el Departament
d’Educació ja el consultaran directament a l’administració corresponent.
En totes les sol·licituds presentades, la direcció del centre corresponent haurà de
certificar l’assistència (amb el model normalitzat) de l’alumne/a beneficiari/ària al centre
educatiu o bé durant tot el curs escolar o bé durant el període durant el qual hi hagi
assistit, per tal de determinar la quantia final de l’ajut, si s’escau.
En el supòsit que amb la sol·licitud presentada no s’acompanyi la documentació
requerida o bé aquesta no estigui completa o correctament emplenada, s’atorgarà un
termini de deu dies hàbils comptats a partir de la comunicació corresponent perquè
s’esmeni la sol·licitud i s’aportin els documents preceptius. Transcorregut l’esmentat
termini sense que s’hagi resolt, es donarà per caducada la sol·licitud i denegat l’ajut per
defecte.
5. Criteris de valoració
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Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte la distància en quilòmetres que hi ha
des del domicili de l’alumne/a fins al centre docent, i retorn, així com els dies
d’assistència de l’alumne/a al centre.
El preu del quilometratge es fixa en 0,22 euros per quilòmetre, d’acord amb la dotació
econòmica en concepte d’ajuts individuals de desplaçament de l’addenda econòmica
aprovada pel Departament d’Educació.
L’import de l’ajut es reduirà proporcionalment quan l’escolarització de l’alumne/a sigui
inferior a la durada total del curs escolar.
En el supòsit de germans que assisteixen al mateix centre docent només es concedirà
un únic ajut de desplaçament per família.
En el supòsit que l’alumne/a faci ús d’un servei de transport regular fins al centre
d’ensenyament o bé fins a la parada d’autobús de transport escolar més propera, té dret
a percebre l’import que hagi abonat per a aquest concepte, d’acord amb la tarifa diària
de transport establerta i els dies d’assistència al centre d’ensenyament. En aquest cas,
i en el supòsit de germans matriculats al mateix centre educatiu, es concedirà un ajut
individual per a cadascun.
6. Motius de denegació
Són motiu de denegació:
- Presentar la sol·licitud fora del termini establert en aquestes bases.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

- No esmenar la sol·licitud i/o aportar els documents preceptius, una vegada finalitzat el
termini de requeriment.
- Haver-hi una distància inferior a 3 km (en una sola direcció) des del domicili a la parada
més propera de transport escolar.
- No estar escolaritzat en el centre determinat pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya o el més proper al domicili familiar.
- No estar escolaritzat en un dels cursos d’ensenyament obligatori o de segon cicle
d’educació infantil.
- Disposar del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal i no fer-ne ús.
- No ajustar-se als criteris recollits en aquestes bases.
7. Comissió de valoració
Amb la finalitat de valorar de forma individualitzada les sol·licituds presentades durant
la convocatòria juntament amb la documentació aportada en cadascuna es constituirà
una comissió de valoració, formada per les persones que es detallen tot seguit:

ÒRGAN

EXPEDIENT

Bases

SERVEIS GENERALS SECRETARIA

X2021001196

Codi Segur de Verificació: d2f3bb44-2dbb-4b44-9d9c-c65dad8a4ad7
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L06090026_2021_1710275
Data d'impressió: 11/02/2022 12:13:16
Pàgina 5 de 6

SIGNATURES

Ìd2f3bb44-2dbb-4b44-9d9c-c65dad8a4ad7MÎ

DOCUMENT

Cap signatura aplicada

- Coordinadora de l’Àrea de Cultura i Ensenyament de la corporació.
- Personal auxiliar de l’Àrea de Cultura i Ensenyament de la corporació.
- Cap de secció de l’Àrea de Secretaria de la corporació, que farà les funcions de
secretària d’aquesta Comissió.
8. Òrgans competents del procediment
Les fases d’ordenació i instrucció d’aquest procediment administratiu s’impulsaran des
de l’Àrea de Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal i la concessió dels ajuts serà
aprovada per Decret de Presidència, de conformitat amb la proposta d’acord de la
Comissió de Valoració.
9. Resolució
Les resolucions seran publicades al tauler d’anuncis de la Seu electrònica del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany. Aquesta publicació substitueix la notificació
individualitzada, sens perjudici de la comunicació que també es pugui realitzar a través
d’SMS.
10. Finançament i aplicació pressupostària
El Departament d’Educació garanteix la dotació econòmica necessària per atendre totes
aquelles sol·licituds que reuneixin els criteris corresponents establerts en aquestes
bases.
11. Pagaments dels ajuts
La quantia de l’ajut s’abonarà directament a les famílies al número de compte bancari
sol·licitat, un cop finalitzat el curs escolar.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. http://plaestany.cat/valida.aspx

12. Protecció de dades
Les dades que facilita la persona sol·licitant seran tractades pel Consell Comarcal del
Pla de l’Estany en qualitat de Responsable del tractament. Es tractaran únicament amb
la finalitat d’avaluar les sol·licituds i, si escau, atorgar-les. La base legal del tractament
és el compliment d’obligacions legals que corresponen al Consell. Seran comunicades
a la direcció del centre escolar corresponent per procedir a l’abonament de l’ajuda
atorgada, el Departament d’Educació, la Base de Dades Nacional de Subvencions,
l’Agència Tributària, el Consell Comarcal i els equips de serveis socials de la comarca.
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament,
portabilitat, limitació del tractament i cancel·lació adreçant-se al Consell Comarcal.
La presentació de la sol·licitud de l’ajut implica l’autorització al Consell Comarcal i al
Departament d’Educació a consultar informació a d’altres administracions per
comprovar la veracitat de les dades aportades de la persona sol·licitant i de la resta de
membres de la unitat, si és el cas.
Així mateix, com que les dades obtingudes guarden relació amb el dret a la intimitat
personal i familiar, en la comunicació de les dades a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, el Consell Comarcal indicarà, a fi i efecte de preservar aquest dret i
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d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que les dades dels beneficiaris no han de ser objecte de publicació.
13. Verificació i control
Els ajuts atorgats estan sotmesos a verificació i control segons el que estableix
l’Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Els sol·licitants estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que els
requereixin el Consell Comarcal o el Departament d’Educació.

14. Vigència
Aquestes bases reguladores seran vigents a partir de l’endemà de la seva publicació.
Es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes i al Portal
de la Transparència, i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

15. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de
subvencions del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de 8 de juny de 2009; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de
normativa concordant.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquestes bases queden subjectes a la signatura de l’addenda d’actualització
econòmica per a cada nou curs escolar del conveni vigent formalitzat entre el
Departament d’Educació i el Consell Comarcal, per a la delegació de competències en
matèria d’ensenyament.

Banyoles, 10 de febrer de 2021

