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BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 
PER A L’ALUMNAT MATRICULAT EN CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA 

DEL GARRAF, SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS 

Curs 2017-2018
 

 

1. OBJECTE 

L’objectiu d’aquesta normativa és regular la concessió d’ajuts individuals de 
desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària 
obligatòria sempre que estigui matriculat a un centre proposat pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 2017-2018, i quan no sigui possible l’establiment d’un 
servei de transport col·lectiu, d’acord amb el que disposa el Decret 161/1996, de 14 
de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el 
desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, en especial el seu article 8è. 

2. DESTINATARIS 

Són requisits per poder rebre l’ajut: 

1. Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa, 
en els terminis establerts en aquesta convocatòria. 

 
2. Que l’alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3km o el desplaçament tingui 

una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva 
residència habitual fins al centre on està escolaritzat.  
El centre on estigui escolaritzat ha de ser un centre determinat pel 
Departament d’Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar.  

• En aquest sentit, en el cas de l’educació primària es consideraran 
centres proposats pel Departament els inclosos en l’àrea d’influència 
determinada  

• Pel que fa a l’educació secundària obligatòria, es considerarà coma 
centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d’adscripció.  

• En cas que el Departament hagi derivat l’alumne a un centre diferent, 
per manca d’oferta educativa, també s’entendrà que aquest centre és el 
proposat pel Departament. 

 

3. Que tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, però que la 
distància entre el seu domicili i la parada més propera de l’esmentat transport 
sigui mínim de 3 km o tingui una durada superior a 25 minuts. 
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4. L’ajut serà únic per família, independentment del nombre de germans o 
d’alumnes que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell 
formatiu, i del centre o municipi on cursin estudis. 
 

5. Tenir un llindar de renda anual de la unitat familiar de l’any 2016 inferior o igual 
a l’establert a continuació. El llindar es calcularà en funció dels membres 
computables de la unitat familiar iper l’agregació de les unitats de consum que 
es detallen a continuació: 

 
- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €. 
- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €. 
- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 €. 
- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 €. 

 
5. No tenir un volum de negoci superior a 155.000,00€ calculat sumant els 

volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar. 
6. No tenir uns rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net 

positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres 
computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició 
o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica 
d’emancipació, superiors a 1.700,00€ calculats sumant els rendiments 
patrimonials de tots els membres computables de la unitat familiar.  

7. No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 
1.500,00€ dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació 
en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries. 

8. Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques 
d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per 
finalitat entre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de 
subsistència.  

9. Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que 
disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu 
valor a 31 de desembre de 2016. 

10. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens 
públics o privats que, units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Garraf, 
superi el cost del servei de desplaçament. 

11. Deduccions de la renda familiar: 
a. El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres 

computables de la família diferents dels sustentadors principals. 
b. La quantia de 500 € per motius de durada del desplaçament i distància, 

si concorren les situacions del punt 2.2 d’aquestes bases. 
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3. MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR: 
 

Es consideren membres computables de la unitat familiar els progenitors, si escau, 
el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el 
sol·licitant, el germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili 
familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els 
de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial (degudament justificada), així com els ascendents dels pares que 
justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat 
de convivència corresponent. 

En el cas de divorci o separació dels pares, no es considerarà membre computable 
aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la 
consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida 
per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda 
familiar. 

a) Tractament específic de determinades situacions a la unitat familiar.  

a.1)  Unitats familiars amb situació de custòdia compartida 

En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de 
la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, 
encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En aquests 
casos només caldrà presentar una única sol·licitud per ambdues 
parts. 

a.2) Unitats familiars amb situació de violència de gènere 

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els 
articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència 
masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista (DOGC Núm. 5123 – 2.5.2008).  

4. PROCEDIMENT 

Les sol·licituds es faran amb uns impresos homologats que es poden trobar a les 
OAC’s municipals de Sitges, Olivella, Canyelles, Sant Pere de Ribes i Cubelles i a 
la seu del Consell Comarcal del Garraf o descarregar-se de la pàgina web: 
www.ccgarraf.cat 

Les instàncies, juntament amb la documentació que s’ha d’adjuntar i que 
s’esmenta a l’article 4, s’han de presentar a l’OAC del municipi de residència 
(excepte Vilanova i la Geltrú) o a la seu del Consell Comarcal del Garraf.  
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5. SOL·LICITUDS 

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent: 

1. Sol·licitud, segons model (annex 1), degudament emplenada i signada pels 
pares o tutors legals exposant els motius de la demanda. 

 

2. La sol·licitud serà única per família, independentment del nombre de germans 
o d’alumnes que hi convisquin, dels viatges diaris que es realitzin, del nivell 
formatiu, i del centre o municipi on cursin estudis. 

 

3. Totes les persones interessades que vulguin fer aquesta sol·licitud han 
d’adjuntar la documentació següent: 
 

• En el cas del sol·licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU¹ 
 

1 IDALU-codi identificador únic que s’assigna a cada alumne , dins del Registre d’alumnes RALC que ha 
creat el Departament d’Ensenyament. El facilitarà el centre educatiu 

 
• NIF/NIE: fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat 

familiar majors de 14 anys. En cas de no disposar-ne cal aportar 
fotocòpia del passaport o còpia del certificat de naixement, o bé, còpia 
de totes les pàgines emplenades del llibre de família.   

 
• Ingressos (de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys). 

 
A) Rendiments contributius: 

la presentació de la sol·licitud,degudament signada, implica l’autorització, 
de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el 
Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a 
l’Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar. 

En el cas de no autorització: 

 Hauran de justificar els ingressos tots els membres de la unitat familiar 
MAJORS DE 16 ANYS (que formin part de la unitat familiar i convisquin amb el/la 

sol·licitant). 

• Fotocòpia de la declaració de la Renda o certificat d’imputacions íntegres 
de l’any 2016. 
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B) Rendiments no contributius:  

Caldrà aportar la següent documentació en funció de la font o fonts 
d’ingressos: 

• Fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la 
Seguretat Social ( tel. 901 50 20 50 ). 

 
• Les persones que percebin la Renda Mínima d’Inserció: certificat 

actualitzat acreditatiu de l’import i la durada. 

• Els pensionistes: certificat acreditatiu de l’import de la pensió 
rebuda. 

C) En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de 
renda s’haurà d’acreditar mitjançant qualsevol altra documentació 
fefaent que serà valorada per la Comissió d’adjudicació. 

D) En el cas de canvis de situacions econòmiques respecte l’any 
2016, cal acreditar mitjançat documentació actualitzada la nova 
situació econòmica (informe vida laboral, nòmines, prestacions 
atur...) 

La documentació sol·licitada que sigui susceptible de no haver variat de la 
presentada en l’anterior convocatòria d’ajuts individuals de desplaçament, no caldrà 
aportar-la i s’entendrà que és vàlida i vigent la que ja disposa el Consell Comarcal del 
Garraf. En aquest cas, l’aportació es substituirà per una declaració, que acrediti que 
no s’han produït modificacions en les dades que consten a la documentació 
presentada en la convocatòria del curs anterior.  

 

Dades bancàries fotocòpia de la llibreta on conti les dades bancàries 

Els Serveis tècnics comarcals podran corregir d’ofici la distància quilomètrica 
assenyalada en les sol·licituds i en els certificats expedits pels ajuntaments quan 
es comprovi una errada substancial de mediació entre el domicili de residència i el 
centre. 

6. TERMINIS 

El període establert per presentar les sol·licituds i la documentació és del15 al 26 de 
maig de 2017(ambdós inclosos).  
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7. ATORGAMENT DELS AJUTS 

L’atorgament o denegació dels ajuts es farà mitjançant decret de presidència una 
vegada totes les sol·licituds segons els criteris especificats en el punt 2 de les Bases i 
de la disponibilitat pressupostària per aquest concepte que resulta de l’addenda 
econòmica del conveni signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Els acords referents a les concessions o denegacions dels ajuts es 
notificaran als interessats per correu ordinari. 

En cap cas, la quantitat global que el Consell Comarcal destinarà a ajuts individuals 
de desplaçament sobrepassarà l’import transferit per aquest concepte pel 
Departament d’Ensenyament. 

 

8. PAGAMENT DELS AJUTS DE DESPLAÇAMENT 

El pagament dels imports atorgats es farà via transferència bancària. 

 

9. INCOMPATIBILITATS 

Si algun dels sol·licitants d’ajut individuals de desplaçament té concedit algun altre 
ajut per aquest mateix concepte, caldrà que ho faci constar en la sol·licitud. 

Els ajuts que es concedeixin serà incompatibles amb qualsevol altre ajut provenint 
d’una altra administració organisme públic o privat que s’obtingui pel mateix 
concepte. 

El Consell Comarcal podrà demanar informació sobre aquestes ajudes per qualsevol 
dels procediments que estimi oportuns a l’efecte de comprovar si s’ha rebut alguna 
altra ajuda per aquest concepte. 

 

10. REVOCACIÓ 

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajuda incompleix qualsevol de 
les condicions establertes en aquestes bases  o la no utilització finalista de l’ajuda, el 
Consell Comarcal podrà revocar o suspendre l’ajuda que va concedir al seu dia. 
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11. EXCEPCIONS 

Excepcionalment, quan algun/a alumne/a de la comarca requereixi un transport 
especial, el Consell Comarcal podrà decidir donar-li un tractament especial o bé quan 
hi hagi un informe de la Delegació territorial d’Ensenyament d’adscripció d’alumnat a 
un centre privat concertat, per raons d’interès públic, el Consell Comarcal també 
estudiarà el cas a l’efecte d’aquesta convocatòria. 

 

Vilanova i la Geltrú, 19 d’abril 2017 

 

 

 

 

La Presidenta 

M. Glòria García i Prieto 
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