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BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 2022-23 

 

1_OBJECTE I DESTINATARIS 

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament adreçats a 

l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius 

sufragats amb fons públics de la comarca de la Cerdanya que es trobin en un dels següents 

supòsits: 

1. Alumnes que s’han de desplaçar a un centre d’ensenyament de fora del seu 

municipi escolaritzats d’acord amb l’adscripció del mapa escolar i que no 

disposen de servei de transport escolar. (AID obligatori) 

2. Alumnes matriculats en un centre d’ensenyament del seu municipi que 

escolaritzats d’acord amb l’adscripció del mapa escolar, hagin de desplaçar-se 

a centres educatius del mateix municipi però distants del seu lloc de residencia, 

una distància igual o superior a 2,5 km des del seu domicili (sempre i quan 

l’Ajuntament no tingui un servei de transport).  

2_SOL·LICITUD,TERMINIS I LLOC DE PRESENTACIÓ 

Aquests ajuts es contemplen al 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. 

Els ajuts individuals de desplaçament són obligatoris si l’alumne està escolaritzat fora del 

municipi, i els ajuts individuals de desplaçament són no obligatoris si l’alumne està escolaritzat 

dintre el mateix municipi. 

La família rebrà l’ajut sempre que l’alumne hagi assistit a classe. Serà l’escola que farà arribar al 

Consell Comarcal mensualment el llistat d’assistència a classe. 

Les sol·licituds es presentaran d’acord amb el model d’imprès facilitat pel Consell Comarcal, i 

una vegada emplenat es presentarà al mateix Consell Comarcal. 

Durant el curs s’haurà de preveure l’admissió de sol·licituds sobrevingudes. En aquest sentit, es 

considera sol·licitud sobrevinguda aquelles que han estat presentades fora del termini establert 

en la convocatòria. Les sol·licituds han d’estar degudament justificades per ser admeses a tràmit. 

3_DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Els interessats hauran de presentar adjunta a la sol·licitud la documentació necessària per a 

valorar l’expedient. Aquesta documentació s’ha de disposar al moment de presentar la sol·licitud. 

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat 

familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament pugui sol·licitar a 

l’Agència Tributaria dades relatives a la renda i patrimoni familiar. 
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1. Documentació general i obligatòria: 

 

• Model normalitzat de sol·licitud complimentat amb núm. IDALU de l’alumne. 

• Volant de convivència actual 

• Acreditació de la distància del domicili al centre escolar. 

• Relació dels membres de la unitat familiar,indicant nom,cognoms i NIF/NIE, de 

cadascun, degudament signada pels majors d’edat. 

• NIF/NIE o en el cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família. 

4_ATORGAMENT 

L’ajut individual de desplaçament que s’atorga és des del lloc de residència de l’alumne fins el 

centre d’ensenyament que li correspon per zonificació escolar i la distància sigui igual o superior 

a 2,5 km, per viatge realitzat. 

5_CRITERIS ADJUDICACIÓ 

Els ajuts es concedeixen d’acord al punt 1 de les esmentades bases. 

  

Distància en KM 
domicili/centre 

2 Viatges d’anada tornada 
import / curs 

 

2,5 167,20€ 

3 200,64€ 

5 334,40€ 

6,6 441,41€ 

9,1 608,61€ 

10 668,80€ 

Els imports s’han calculat a 0,19 €/Km i 176 dies lectiu, són variables segons els dies lectius 

del curs.  

 

6_BENEFICIARIS 

Els beneficiaris del servei i dels ajuts són l’alumnat d’ensenyament obligatoris de primària i 

secundària i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics 

de la Cerdanya escolaritzats d’acord amb l’adscripció del mapa escolar, i que compleixen els 

requisits esmentats. Tanmateix, en aquest sentit, resulten ser beneficiaris les famílies que són 

les que reben directament o indirectament les ajudes o serveis corresponents. 
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7_SISTENA DE SUBVENCIÓ 

Serà per el sistema de concurrència competitiva. Una vegada aprovades aquestes bases per 

l’òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant edicte al 

BOP de Girona i el BOP de Lleida. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de 

cap al·legació s’entendran aprovades amb caràcter definitiu.  

8_RESOLUCIÓ 

La resolució de la convocatòria es farà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries que des 

del Departament d’Educació es transfereixen al Consell Comarcal. 

L’atorgament i resolució del procediment de concessió el realitzarà la Junta de Govern. 

La quantia de l’ajut  serà abonada al sol·licitant quan el Departament d’Educació hagi fet les 

transferències al Consell Comarcal, i una vegada el centre hagi certificat, segons els models 

establerts, els dies d’assistència  de l’alumne al centre. L’ajut s’aplicarà de forma finalista 

respecte de la persona objecte de l’ajut. 

L’acord d’atorgament adoptat pel Consell Comarcal es comunicarà als centres docents via correu 

electrònic, i al sol·licitant de l’ajut s’enviarà a través de la notificació/comunicació electrònica. 

Acabat el termini es comunicarà la resolució a les parts de les mateixes vies. 

9_REVOCACIÓ 

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l’ajut incompleix qualsevol de les condicions 

establertes en aquestes bases o la no utilització finalista de l’ajut, el Consell Comarcal podrà 

renovar l’ajut que va concedir en el seu dia.  

10_TRACTAMENT DE DADES 

Durant tot el curs escolar es reserva el dret al Consell Comarcal de la Cerdanya de verificar les 

dades justificades en la sol·licitud de l’ajut i procedir a la revocació total o parcial de l’ajut atorgat 

en el cas què es detecti l’ocultació o falsedat de dades. El sol·licitant accepta la cessió de dades 

a altres administracions i a consultar dades d’altres administracions per tal de verificar la 

informació. 

 

 

Puigcerdà, 21 d’abril de 2022 


