ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI PER A ALUMNES
ESCOLARITZATS A LA COMARCA DEL PLA D’URGELL
Article 1r. Concepte i fet imposable
En ús de les facultats concedides per l’article 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 l’article 155 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic per al
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a la
comarca del Pla d’Urgell.
Article 2n. Obligats de pagament
2.1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
el pare/mare o tutor/a dels menors usuaris del servei de transport escolar no
obligatori. Aquest alumnat haurà de fer front al pagament de l’import
corresponent a tot el curs, no només pels dies que en faci ús.
2.2. A aquest efecte, s’entén per “usuaris del servei de transport” els alumnes
d’educació infantil, primària, secundària i centres d’educació especial, que
disposen d’oferta educativa al seu municipi de residència i els alumnes
d’ensenyament secundari obligatori que s’escolaritzen en centres no
proposats pel Departament d’Educació d’acord amb les adscripcions vigents i
que utilitzen places vacants de rutes de transport escolar obligatori.
Així mateix, els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris
també podran utilitzar el servei només si existeixen places lliures. Caldrà que
ho sol•licitin i requerirà l’autorització dels Serveis Territorials d’Educació.
Les places disponibles de cada ruta seran les que quedin lliures un cop
comptabilitzades les sol•licituds de transport obligatori. Les places es cobriran
en funció del que s’estipuli el reglament de transport del consell comarcal del
Pla d’Urgell.

Article 3r. Quantia
La tarifa del preu públic és d'1,36 euro per dia lectiu de curs escolar i per
alumne.
Aquestes tarifes no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que es
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula.
Article 4t. Bonificacions
Aquestes bonificacions només s'aplicaran als alumnes d'ensenyament infantil,
primària, secundari o educació especial de la comarca del Pla d’Urgell:
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 5è. Naixement de l’obligació de pagament
L’obligació de pagament d’aquest preu públic neix en el moment en què el
Consell Comarcal, prèvia sol·licitud presentada pels pares, tutors o
representants legals de l'alumne cada curs escolar, autoritza l’alumne a fer ús
del la plaça de transport escolar.
Les altes que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar hauran d’abonar
l’import corresponent a la totalitat del mes de la incorporació.
S’entén que la utilització del transport correspon a la totalitat dels dies lectius
del curs escolar, sempre i quan l’alumne no es vegi obligat a deixar d’utilitzar el
servei perquè així li ho comunica el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. En
aquests casos es prorratejarà la quota a pagar.
Article 6è. Gestió i recaptació
1. Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta
ordenança es liquidaran per trimestres naturals avançats, mitjançant
domiciliació bancària, els mesos de setembre, desembre i març.
2. 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.

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.
3. 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. Transcorregut aquest termini, s’haurà
d’abonar el rebut corresponent encara que no es faci ús del transport.
4. Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de
constrenyiment i el beneficiari serà exclòs del servei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències de la normativa vigent amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells
que facin remissions a preceptes d’aquest, s’entendran automàticament
modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança tindrà efectes retroactius a partir de l’inici del curs escolar
2021/2022 i un cop aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, restarà en vigor fins a la seva modificació o fins a la seva
derogació expressa o tàcita.
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