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CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Edicte d’aprovació text del preu públic de servei de transport escolar no obligatori i per ensenyaments post
obligatoris
El Ple del Consell Comarcal en sessió de 30 de maig de 2014 aprovà l’articulat regulador del preu públic
que es transcriu a continuació:
Text regulador del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori
(trasllat dins del mateix terme municipal) i per ensenyaments post obligatoris
Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 i
següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, el Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de
transport escolar no obligatori i post obligatori.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la utilització del servei de transport no obligatori i post obligatori
pels alumnes següents:
a) Alumnes d’ensenyament obligatoris, escolaritzats en un centre del mateix municipi de residència.
b) Alumnes d’ensenyament post obligatoris que resideixen en un altre municipi de la comarca del Segrià.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius els alumnes matriculats en centres docents de la comarca i residents a la comarca
que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar quan aquest servei no sigui gratuït per les disposicions
vigents en matèria d’educació.
En cas que els alumnes siguin menors d’edat, el subjecte passiu seran els pares, mares, tutors o els seus
representants legals.
Estaran obligats al pagament els qui gaudeixin de l’autorització expedida pel Consell Comarcal per fer ús del
servei.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general
tributària.
Article 5. Quantia
La quantia del preu públic per dia és d’1’5 euros. En cas d’alta al servei durant el curs escolar ja iniciat, es
pagarà d’acord amb els dies lectius restants del trimestre.
Article 6. Exempcions i bonificacions
Es podran tenir en compte les excepcions corresponents que comuniqui el Departament d’Ensenyament.
Els alumnes subjectes passius d’aquest preu públic que tinguin germans també subjectes passius d’aquest
tribut seran bonificats de la següent manera:
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1r germà del subjecte passiu pagarà un euro per dia lectiu.
2n germà i successius del subjecte passiu, pagarà 0,50 euros per dia lectiu.
Article 7. Meritació
El Consell Comarcal obrirà un període de presentació de sol·licituds.
Pels alumnes d’ensenyaments obligatoris escolaritzats en un centre del mateix municipi de residència es
garanteix una plaça en el servei de transport escolar.
Pels alumnes d’ensenyaments post obligatoris que resideixen en un municipi de la comarca del Segrià el
preu públic es merita i naix l’obligació de contribuir quan sigui autoritzada la sol·licitud de fer ús del servei.
Per aquests alumnes i si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de seients lliures s’han d’adjudicar
les autoritzacions mitjançant sorteig que es realitzarà en acte públic.
Article 8. Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic de transport escolar es farà per rebut bancari anual.
En cas d’autorització d’alumnes amb un trimestre escolar ja iniciat es cobrarà des del primer dia d’ús del
seient.
Si expedida l’autorització i havent-se procedit al pagament no hi ha places disponibles durant el curs es
retornarà la part proporcional del preu públic cobrat.
En cas que durant el curs escolar hi hagi una minoració de places disponibles i no n’hi hagi per tots els
alumnes autoritzats es realitzarà un sorteig públic per determinar qui ha de deixar de fer ús del servei.
S’entendran trimestres escolars els següents períodes:
Setembre/ desembre
Gener/març
Abril/juny
Article 9. Impagament
En cas d’impagament no s’expedirà l’autorització i no es podrà ser beneficiari del servei.
Article 10. infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions s’ajustarà al que disposa la Llei
general tributària.
Article 11. Vigència
El preu públic entrarà en vigor amb l’inici del curs escolar 2014-2015 i romandrà vigent fins que no es
derogui o suspengui de forma expressa.
Lleida, 25 de juny de 2014
El president, Pau Cabré Roure
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