BASES CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE
DESPLAÇAMENT OBLIGATORIS PER AL CURS 2019 – 2020
0.- Marc Jurídic
El Decret 161/1996, de 14 de maig (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996), en article 8, ens
indica que quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport escolar en les
modalitats establertes als articles 4 i 5, es lliurarà a les famílies de l’alumnat que preveu
l’article 1, l’ajut necessari per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres on han
estat matriculats.
El Decret Llei 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 6/1987,
de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya. Inclou, d’entre les
competències comarcals, aquelles que l’administració de la Generalitat pot delegar a
les comarques d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. Tant l’article
57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, com al Decret Llei 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, fan referència al principi de cooperació entre administracions de diferent
àmbit territorial.
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, que estableix la delegació de determinades
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyament.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
1.- Objecte
Establir uns ajuts individuals de desplaçament als alumnes d’educació infantil i primària
i secundària obligatòria, escolaritzats en centres docents públics i concertats en el
territori de la comarca de l’Anoia, quan no és possible establir un Transport Escolar
Col·lectiu, atès el poc nombre d’alumnes a transportar o les condicions geogràfiques
de la zona, en les modalitats establertes als articles 4 i 5 del Decret 161/1996, de 14 de
maig.
2.- Destinataris
Amb caràcter general, es concedirà aquest ajut als pares o tutors, sempre i quan no
sigui viable establir un servei de Transport Escolar de l’Anoia col·lectiu obligatori, ateses
les condicions geogràfiques i/o el nombre d’usuaris:
1.

L’Ajut Individual de Desplaçament obligatori està destinat a l’alumnat escolaritzat
d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, que hagin d’escolaritzar-se
fora del seu municipi de residència en un centre ordinari o d’educació especial,
públic o privat concertat, proposat pel Departament d’Ensenyament, o bé per
Resolució d’Adscripció, i visquin a una distància superior a dos quilòmetres del
punt de parada de l’autobús escolar del transport obligatori més propera. En el
cas que la distància amb el centre escolar adscrit sigui menor que la distància de
la parada descrita, es comptarà aquesta primera.
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Per tant, aquell alumnat que no vagi al centre proposat pel Departament
d’Ensenyament i voluntàriament s’escolaritzi en un altre centre sigui públic o privat,
sigui de la mateixa localitat del proposat o de diferent localitat, no podrà acollir-se a
l’ajut de desplaçament obligatori.
3.- Sol·licituds i documentació
1.

Les famílies hauran de sol·licitar els impresos dels Ajuts Individuals de
Desplaçament als centres emplenant l’imprès de l’Annex I i lliurant-lo al seu
centre educatiu corresponent. Amb la documentació caldrà adjuntar-hi un
certificat de l’ajuntament on estigui empadronat l’alumne/a on s’especifiquin els
quilòmetres de distància des del domicili al punt de parada de l’autobús escolar
del transport obligatori més propera, o del centre escolar adscrit (si escau i
d’acord amb al punt 2.1.), en un sol sentit de la marxa.
(En el cas que l’alumne/a el curs anterior ja tingués el certificat de quilòmetres de
l’Ajuntament, per aquest curs escolar no caldrà que el presentin).

2.

La secretaria del centre docent públic o la direcció el centre docent privat
concertat proposarà al Consell Escolar del centre la relació d’alumnes a qui es
proposa assignar Ajut Individual de Desplaçament, per a la seva aprovació.

3.

Les famílies que es matriculin després d’haver començat el curs, i/o per canvi de
domicili, podran sol·licitar l’ajut abans del termini dels 15 dies hàbils posteriors a la
data de la matrícula. En aquest cas, el centre docent proposarà una relació
d’alumnes posterior a la indicada al punt número 3.2. abans dels 30 dies
posteriors a la data de matrícula dels alumnes sol·licitants.

4.

La direcció del centre haurà de lliurar al Consell Comarcal de l’Anoia la proposta
aprovada pel Consell Escolar del centre d’acord amb l’imprès normalitzat
(Annex II), juntament amb el certificat dels quilòmetres de l’Ajuntament, i que ha
d’ésser presentat al registre general d’aquest Consell Comarcal de l’Anoia.

4.- Terminis
1.

Les famílies hauran de sol·licitar els impresos als centres fins al 3 de setembre 2019,
emplenant l’imprès de l’Annex I i lliurant-lo al seu centre educatiu corresponent.

2.

La direcció del centre haurà de lliurar la proposta aprovada pel Consell Escolar
abans del dia 6 de setembre de 2019.

3.

Així mateix, el centres docents faran arribar al Consell Comarcal de l’Anoia els
justificants de conformitat de pagament a les famílies (Annex I) abans del dia 20
de juny de 2020.

5.- Pagaments dels ajuts
El Consell Comarcal de l’Anoia comunicarà als centres docents la resolució de totes les
propostes d’ajuts individuals de desplaçaments abans d’acabar el segon trimestre.
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El Consell Comarcal de l’Anoia realitzarà el pagament dels Ajuts Individuals de
Desplaçament concedits a través de transferència bancària a l’entitat que designin els
centres docents. Aquest abonament es farà en un sol termini durant el tercer trimestre.
El centre docent serà el responsable d’abonar els Ajuts Individuals de Desplaçament
als pares o tutors corresponents.
L’import de l’ajut és per família i per curs escolar i es troba en l’Annex III. No obstant
això, si la família acredita que els seus fills estan escolaritzats en centres diferents i amb
horaris diferents, s’estudiarà el cas.
Les distàncies que consten a l’Annex III són el doble del quilometratge que consta en el
Certificat aprovat pel Consell Escolar del centre (Annex II) ja que corresponen a un
viatge d’anada i a un viatge de tornada.
A les sol·licituds presentades fora del termini indicat, i que s’especifiquen al punt 3.3.,
se’ls aplicarà la part proporcional de dies des de la data de la sol·licitud fins a finalitzar
el curs.
6.- Control de l’Administració
Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de
control de l’Administració els puguin requerir. El Consell Comarcal de l’Anoia podrà en
tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades
facilitades pels/per les sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació
econòmica familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i registres relatius a
la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts
seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o
falsedat de les dades sol·licitades.
7.- Disposició final
L’adjudicació dels ajuts quedarà condicionada a la signatura de la corresponent
addenda del conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia. En el cas de no signar l’addenda el
Consell Comarcal de l’Anoia trametrà tota la documentació recollida al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes bases se sotmetran a les modificacions que en l’àmbit de la seva
competència pugui determinar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb allò que disposa el Decret 161/1996, de 14 de maig.
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