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CRITERIS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL TRANSPORT ESCOLAR PER A 
ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA  I SECUNDÀRIA PER AL CURS 2016-
2017 
 
 
1. OBJECTE DELS AJUTS 
 
Un dels objectius de la Comissió de Garanties d’Admissió de la Generalitat de Catalunya és fer una 
distribució equilibrada dels alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE). 
 
De vegades, aquesta distribució comporta un desplaçament d’un quilòmetre o més des de la vivenda 
habitual a l’escola assignada. En aquests casos, l’Ajuntament de Mataró vol contribuir a 
l’acompliment d’aquest objectiu, regulant l’atorgament d’ajuts per al transport escolar per a l’alumnat 
de Mataró per al curs escolar 2016-2017. 
 
2. PERSONES BENEFICIARIES  
 
1.- Abonament del 100% de la targeta T-12:  

En el cas de l’alumnat, la targeta que donarà dret a ser beneficiari de l’ajut per transport escolar és la 
targeta T-12, que és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 13 anys que els permet fer 
gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, 
dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena. 

La Comissió de Garanties d’Admissió dictaminarà els alumnes de segon cicle d’educació infantil (P-3, 
P-4 i P-5); primària (1r a 6è); i ESO (1r i 2n) susceptibles de rebre aquest ajut ja que se’ls ha adjudicat 
d’ofici un centre que es troba a una distància de més d’un quilòmetre del seu domicili. 

2.- Abonament del 100% de l’import de les targetes T-50/30 i T-70/30:  

En el cas de l’acompanyant de l’alumne/a, les targetes que donaran dret a ser beneficiari de l’ajut per 
transport escolar són les corresponents als títols integrats T-50/30 o T-70/30, en funció de si 
l’alumne/a utilitza o no el servei de menjador escolar, respectivament. Només es concedirà l’ajut per a 
una targeta al mes de setembre a juny. 

En aquest cas, cal que l’alumne/a compleixi els següents requisits: 

- Assignat d’ofici a un centre que es trobi a una distància de més d’un quilòmetre del seu 
domicili. 

- Estigui cursant segon cicle d’educació infantil (P-3, P-4 i P-5) o primària (de 1r a 6è). 

- tingui dictamen favorable de NEE derivades de situacions socioeconòmiques desfavorides, per 
part dels serveis educatius. 

No poden obtenir la condició de beneficiari d’aquests ajuts les persones en les quals concorri alguna 
de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
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3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Per poder sol· licitar aquests ajuts de transport caldrà que les famílies presentin la instància d’acord 
amb el model de l’annex I, i aportin la documentació següent: 
 
 

- En el cas de la T-12: comprovant de pagament. 
- En el cas de la T-50/30 o de la T-70/30: original de la targeta consumida.  
- Fotocòpia del DNI o NIE de pare/mare i/o tutor/a 
- Fotocòpia de les dades bancàries on la persona interessada vol que es realitzi la transferència 

de l’import corresponent a l’ajut. 
 
 
Tant per obtenir l’ajut corresponent a la T-12 com l’ajut de la targeta la T-50/30 o de la T-70/30 de 
l’acompanyant, cal que el pare i/o la mare o els tutors de l’alumne/a no tinguin deutes amb 
l’Organisme de Gestió Tributària ni de l’Agència Tributària estatal ni de la Seguretat Social. A aquests 
efectes l’Ajuntament comprovarà, prèvia autorització del pare i/o de la mare, tutor/a, la no existència 
de deutes. 

La presentació d’una sol·licitud d’ajut comporta el coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el complement o 
la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que la no complementació 
en aquest termini s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La concessió d’un ajut no serà invocable com a precedent ni generarà cap dret preferent per a 
l’obtenció de successius ajuts. 
 
4. CRÈDIT PRESSUPOSTARI 
 
El límit pressupostari dels ajuts està previst a la partida núm. 630103.326200.48902 - Subvencions a 
alumnes per transport escolar en el pressupost de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de 
Mataró, per un import de 1.000,00 € per a l’exercici 2016 (de setembre a desembre), i un import de 
1.500,00 € per a l’exercici 2017 (de gener a juny).  
 
Pel que fa a l’any 2017, supeditar aquest import a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
5. PROCEDIMENT DE L’ATORGAMENT 
 
La Comissió de Garanties d’Admissió facilitarà a la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró 
la relació actualitzada dels alumnes amb dret a obtenir l’ajut. 
 
Un cop rebudes les sol·licituds per a l’ajut, una Comissió de la Direcció d’Ensenyament de 
l’Ajuntament les examinarà i comprovarà la concurrència de les condicions per ser beneficiari de l’ajut 
i, posteriorment, elevarà la proposta d’atorgament al regidor delegat d’Ensenyament, qui resoldrà la 
seva concessió.  
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Aquesta Comissió estarà formada per les persones següents: 
 

- Cap del Servei d’Educació, actua com a president/a. 
- Cap de la Secció d’Escolarització i Centres, actua com a vocal. 
- Responsable de la Unitat Administrativa d’Ensenyament, actua com a vocal. 
- Administratiu/va de la Direcció d’Ensenyament, actua com a secretari/a. 

 
 
6. INCOMPATIBILITAT I LÍMIT DELS AJUTS 
 
L’ajut als acompanyants té el límit màxim del 50% de l’import del bitllet. 
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut pel mateix concepte. 
En el cas que s’obtinguessin més recursos per dotar aquests ajuts, es procedirà a la concessió d’ajuts 
seguint l’ordre de la llista d’espera de les sol· licituds baremades resultants d’aquesta convocatòria. 
 
 
7. LIQUIDACIÓ DELS AJUTS 
 
Per obtenir el reintegrament del percentatge de l’ajut, el pare/mare o tutor/a de l’alumne/a, amb dret a 
ser beneficiari de l’ajut, haurà de presentar a les oficines de la Direcció d’Ensenyament de 
l’Ajuntament la targeta consumida. La Direcció en farà còpia i procedirà a tramitar, si s’escau, la 
liquidació de l’ajut, un cop s’hagi comprovat que s’ha utilitzat en dies lectius. 
 
8. REVOCACIÓ DELS AJUTS 

  
La Direcció d’Ensenyament podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la 
concessió d’aquests ajuts per les següents causes: 

- Per manca d’aprofitament de l’adjudicatari o bé la no assistència regular al centre escolar on 
està matriculat/da l’alumne/a.  

- Per  un acord de la Comissió de Garanties d’Admissió, que així ho consideri per causes 
degudament justificades. 

 
La revocació de l’ajut podrà suposar, en el seu cas, l’obligació de reintegrar les quantitats 
indegudament percebudes. 
 
9. PROTECCIÓ DE DADES 

 
Tota la informació sobre les dades familiars dels alumnes serà tractada confidencialment, d’acord amb 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
Les dades que es recullin als efectes i amb els requisits previstos en aquestes Bases estan protegides 
d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal. Les dades seran incorporades al fitxer de les escoles bressol municipals de la 
Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró. La finalitat és la gestió i registre del procés. 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la 
Direcció d’Ensenyament: baixada de les Figueretes, 1, 08301 Mataró. 
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10. RÈGIM JURÍDIC 

 
En tot allò no previst en les presents bases reguladores s’estarà a la normativa aplicable següent: 
 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
- Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró, aprovades 
pel Ple de 4 de desembre de 1997. 
 
Mataró, 26 de setembre de 2016 
 
 
El regidor delegat d’Educació i Treball 
 
 
 
Miquel Àngel Vadell Torres 


