
 CIRCULAR INFORMATIVA DE TRANSPORT ESCOLAR 

 
PROCEDIMENT PER ACCEDIR AL SERVEI I CRITERIS DE PRIORITAT 
 
Sol·licitud de plaça 
 
Les famílies hauran de sol·licitar la reserva de plaça pel bus escolar a l’escola del 14 al 21 de 
juny. A la sol·licitud hauran d’indicar si volen una plaça de 2 o 4 viatges diaris, la franja horària, en 
cas que sol·licitin dos viatges diaris, i les parades on pujaran i baixaran els infants. 
 
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places de transport escolar, les sol·licituds es baremaran i 
s’ordenaran d’acord amb els següents criteris:  
 

Criteris de prioritat Puntuació 

Infants residents a les seccions padronals, S4 (Molí Paperer - Illes Belles) i 

S7 (Illes Belles – Borrelles) 

25 

Infants residents a les seccions padronals S2 (centre), S3 (Baix Montseny – 

Sot de les Granotes) i S6 (Avinguda de la Pau – Turó de la Mare de Déu) 

10 

Pare o mare amb carnet de mobilitat reduïda 15 

Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social 15 

Infants amb informe l’EAP de necessitats educatives específiques i els seus 
germans 

15 

Alumnes d’educació infantil i els seus germans 15 

 
Les sol·licituds que quedin fora de les places de transport quedaran ordenades en llista d’espera. 
 
El calendari de publicació de llistes serà el següent: 
 

- Publicació de les llistes baremades, el dijous 29 de juny als taulers d’anuncis de l’escola i la 
Rectoria Vella. 

- Presentació d’al·legacions als barems, 29 i 30 de juny a l’escola. 
- Publicació de les llistes d’admesos i exclosos, el dilluns 3 de juliol als taulers d’anuncis de 

l’escola i la Rectoria Vella. 
 
Confirmació de plaça 
 
Les famílies hauran de confirmar la plaça del transport escolar de l’1 al 6 de setembre a la mateixa 
escola emplenant l’imprès corresponent i lliurant les dades bancàries per tal de l’Ajuntament 
pugui efectuar el cobrament de la quota per domiciliació bancària.  
 
Les famílies que no hagin confirmat la plaça durant el període esmentat perdran el dret a gaudir de 
plaça de transport escolar. 
 
Durant el dijous 7 de setembre, l’escola trucarà a les famílies de la llista d’espera per acabar 
d’emplenar les places que hagin quedat vacant. 
 
PREUS PÚBLICS, AJUTS SOCIALS I BONIFICACIONS 
 
Preus públics del servei 
 

- 2 viatges diaris: 24 €/mes 
- 4 viatges diaris: 36 €/mes 

 
Sol·licitud d’ajuts socials i/o bonificacions 
 
Les famílies podran fer sol·licitud d’ajuts socials i/o bonificacions del 3 al 7 de juliol a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.  
 
La resolució de l’ajut es publicarà el dimarts 25 de juliol al web municipal i al tauler d’anuncis de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
 
 
 



Les persones beneficiàries hauran de: 
 

a) Estar a la llista d’admesos del transport escolar 
b) Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació 

socioeconòmica familiar. 
c) Complir amb els criteris econòmics i socials establerts en aquestes bases. 
d) No ésser perceptor d’ajuts socials pel mateix concepte. 
e) Estar el corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques 

 
Criteris econòmics per establir la quantia dels ajuts  
 
En el càlcul de l’ajut es tindrà en compte, com a ingressos, les darreres rendes de l’últim exercici 

declarat a L’AEAT de tots les membres computables de la unitat familiar. Com a despeses, es 

consideren imputables al càlcul de l’IRSC les derivades de lloguer (màxim fins 569,12 €) o hipoteca 

de l’habitatge (màxim fins 853,68 €) de residència habitual amb un límit màxim de 1,5 vegades l’IRSC 

corresponent. 

Per calcular l’IRSC s’utilitzarà la següent fórmula: 

  SC  in ressos de tots els membres de la unitat familiar   llo uer o  ipoteca
   

 

( ) fins un màxim d’un IRSC X 1,50 

Membres unitat  
de convivència 

40% de l’ajut 60% de l’ajut 70% de l’ajut 

Dos membres De 1.081,30 € a 720,17 € De 720,16 € a 360,09 € De 360,08 € a 0 € 
Tres membres De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 416,94 € De 416,93 € a 0 € 
Quatre membres De 1.422,80 € a 947,59 € De 947,58 € a 473,80 € De 473,79 € a 0 € 
Cinc membres De 1.565,08 € a 1.042,30 € De 1.042,29€ a 521,17 € De 521,17 € a 0 € 
Sis o més membres De 1.724,58 € a 1.146,53 € De 1.146,52 € a 573,28 € De 573,27 € a 0 € 
Quota (2 viatges) 14,40 €/mes 9,60 €/mes 7,20 €/mes 
Quota (4 viatges) 21,60 €/mes 14,40 €/mes 10,80 €/mes 

 
Criteris econòmics per establir la quantia de les bonificacions 
 

BONIFICACIONS CURS 2016 - 2017 

Condició de l'usuari Bonificació 
Llindar econòmic 

màxim       Acreditació 

             Família nombrosa  

De 2 o 3 fills  

15% 

50,000 € anuals  Carnet de família 
nombrosa  De 4 o més fills  60,000 € anuals  

            Família monoparental  

Família monoparental 15% 37,500 € anuals  
Carnet de família 

monoparental  

            Segon germà matriculat  

Segon germà  25% 50,000 €  anuals  
  

  
Tercer germà o 

successius  
50% 

50,000 €  anuals  

 
El sistemes d’ajuts socials i bonificacions són excloents. En cas que la família demani tots dos ajuts, 
s’atorgarà l’ajut que beneficiï més al ciutadà. 
 
Criteris per establir les exempcions de pagament 
 

- Infants amb informe social de l’EAP de necessitats educatives específiques 
- Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social 

 
 
 
 
 
 
 
 



INICI DEL SERVEI 
 
 El servei entrarà en funcionament el dimarts 12 de setembre amb les següents parades i horaris: 
 

  Entrada 9 h  Sortida 13 h  Entrada 15 h  Sortida 17 h  

A  Illes Belles  8.15 h  13.40 h  14.35 h  17.45 h  

B  B1 Mútua 
B2 Trueta  

8.33 h  13.25 h  14.20 h  17.35 h  

C  C1 Catalunya 
C2 Comtes  

8.38 h  13.15 h  14.10 h  17.20 h  

D  Escola  8.50 h  13 h  14.50 h  17 h  

 
NO MES D’UT L TZAC Ó DEL SE VE  
 

- La baixa del servei s’haurà de realitzat abans del dia 15 del mes anterior entrant instància 
normalitzada a la Rectoria Vella. 

 
- En el cas d’impagament de la quota del servei sense haver comunicat la baixa, mitjançant el 

document oficial corresponent, l’import del rebut serà reclamat per via executiva des de l’Oficina 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb els efectes o recàrrecs 
que pugui comportar. 

 
- Els usuaris que no facin servir el transport habitualment, sense causa justificada, perdran la 

plaça automàticament. 
 
- En el cas que el responsable de recollir a la parada un usuari no hi vagi i l’alumne no estigui 

autoritzat per quedar-se sol mitjançant la presentació del document normalitzat, haurà de 
continuar trajecte fins al final de la ruta i desprès serà acompanyat a la policia local. 

 

- Els usuaris s’han d’identificar davant de l’acompanyant mitjançant el carnet de transport escolar 
que els serà facilitat cada curs. 

 

- Cada usuari tindrà assignada una parada determinada en funció de les preferències indicades 
a la sol·licitud del servei i, sempre, haurà d’utilitzar la parada assignada.  

 

- Quan els pares o tutors considerin que l’usuari pot quedar-se sol a la parada ho comunicarà 
mitjançant la presentació del document formalitzat a l’efecte que només s’haurà d’omplir en el 
moment d’accés per primer cop al servei. 

 

- Els usuaris del transport han de respectar les següents normes: 
 

o Els alumnes han d’utilitzar la parada que tenen assignada en el seu carnet de transport. 
o Els alumnes han de dur el carnet de transport escolar, que és personal i intransferible. 
o Han de ser puntuals a la parada. 
o Han de pujar i baixar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar. 
o Han de respectar en tot moment les persones encarregades del servei de transport 

(acompanyant/a, conductor/a i supervisor/a) i complir les seves indicacions. 
o Han de respectar els companys amb qui es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no 

donar cops o dur a terme qualsevol tipus d’acció que pugui molestar. 
o Durant el trajecte, els alumnes han d’estar asseguts correctament en el lloc que els 

assignin les persones encarregades del servei de transport. 
o Han de tenir cura del seient, les cortines, els vidres i de tot el que hi ha a l’autocar. 
o Els alumnes no poden obrir les finestres. 
o No es permet menjar dins l’autocar. 
o No es permet fer fotografies. 
o No es permet aixecar-se del seient ni quedar-se dret al passadís fins que l’autocar estigui 

del tot parat. 
 
- L’incompliment reiterat de la normativa de funcionament del servei de transport pot ser motiu de 

retirada del carnet de transport i, per tant, del dret d’ús d’aquest servei. 


