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Decret 1 6 1 / 1 9 9 6 , de 1 4 de m aig, pel qual es regula el servei 
escolar de t ransport per ta l de facilitar el desplaçam ent de 
l'alumnat en l'educació obligatòria 
(DOGC núm. 2208, de 20 de maig de 1996)     

L'art icle 5 de la Llei 1/ 1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema 
educat iu, disposa que l'educació primària i l'educació secundària obligatòr ia 
constitueixen l'ensenyament bàsic. Aquest ensenyament serà obligatori i gratuït.     

L'art icle 63 de la Llei 1/ 1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema 
educatiu, disposa que per tal de fer efectiu el principi d'igualtat en l'exercici del dret 
a l'educació, els poders públics promouran les accions de caràcter compensatori en 
relació amb les persones que es t robin en situacions desfavorables, i que es t indrà 
especial cura de l'alumnat amb necessitats educatives especials.     

L'art icle 65.2 del mateix text legal estableix que les adm inist racions educat ives 
prestaran de forma gratuïta el servei escolar de t ransport per a l'alumnat 
d'educació primària i d'educació secundària obligatòr ia que per tal de garant ir la 
qualitat de l'ensenyament hagi de ser escolaritzat fora del seu municipi.     

El servei escolar de t ransport es realitzarà tenint en compte la naturalesa d'aquest 
servei, els it inerar is i

 

l'oferta de serveis de t ransport de viatgers per carretera 
existents, amb servei de t ransport consolidat amb reiteració d it inerar i o servei de 
t ransport públic regular de viatgers. Alt rament , quan no sigui possible l'establim ent 
d'un servei escolar de t ransport en alguna de les modalitats esmentades, 
s'establiran assignacions individualitzades a les famílies per tal d'assegurar el 
trasllat dels escolars als centres on han estat matriculats.     

Es preveu que els consells comarcals assumeixin la gest ió del

 

servei escolar de 
t ransport , d'acord amb el que preveu el Decret 219/ 1989, d'1 d'agost , de delegació 
de competències de la Generalitat a les comarques en matèria d'ensenyament.  
Per tot això, a proposta del conseller d'Ensenyament , vist l' informe del Consell 
Escolar de Catalunya, vist l' informe favorable de la Com issió de Govern Local, 
d'acord amb el dictamen de la Com issió Jurídica Assessora i amb la deliberació 
prèvia del Govern,  
Decreto:  

Article 1 

Finalitat 

La finalitat del servei escolar de t ransport

 

és facilitar el desplaçament gratuït a 
l'alumnat d'educació obligatòr ia, quan concorr in alguna de les circumstàncies 
següents:  
a) Que hagin d'escolar itzar-se fora del seu municipi de residència en un cent re 
públic ordinari o d'educació especial, proposat pel Departament d'Ensenyament.  
b) Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un cent re 
ordinari pr ivat concertat o d'educació especial pr ivat concertat , proposat pel 
Departament.  

Article 2 

Modalitats 

2.1 Per al t rasllat de l'alumnat

 

que preveu l'art icle anterior, tenint en compte la 
naturalesa d'aquest servei, els it ineraris i l'oferta de serveis de t ransport de 
viatgers per carretera existents, podran utilitzar-se els sistemes següents:  
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a) Servei escolar de transport discrecional consolidat amb reiteració d'itinerari.  
b) Servei de transport públic regular de viatgers.  
c) Ajuts individuals de desplaçament.     

2.2 Atenent a les circumstàncies específiques de cada zona geogràfica es podrà 
ut ilit zar per als t rasllats de l'alumnat el servei de t ransport públic regular de 
viatgers. En aquest supòsit , caldrà que almenys el 50% de les places dels vehicles 
estiguin reservades per al trasllat dels alumnes. El Departament d'Ensenyament, en 
funció de les necessitats del servei, determ inarà el

 
nombre de places a reservar en 

aquesta modalitat.     

2.3 Quan no sigui possible l'establiment del servei escolar de t ransport en alguna 
de les dues modalitats esmentades als apartats anteriors, s'establiran ajuts 
individuals de desplaçament a les famílies en les condicions regulades en aquest 
Decret.  

Article 3 

Establiment del servei 

3.1 Els consells comarcals que tinguin assumida la delegació d'aquesta competència 
o el Departament d'Ensenyament establiran el servei de t ransport en la modalitat 
que correspongui per a l'alumnat que preveu l'article 1.     

3.2 L'establiment del servei escolar de t ransport s'efectuarà d'acord amb la 
planificació escolar.  

Article 4 

Modalitat de servei discrecional 

4.1 Proposta del centre.  
El/ La secretari/ àr ia del cent re docent públic o la direcció del cent re concertat , en 
funció de les necessitats de l'alumnat mat r iculat per a un curs escolar, elaborarà la 
proposta dels it ineraris del t ransport escolar en la modalitat de servei discrecional 
consolidat amb reiteració d'itinerari.     

La proposta dels it ineraris en el servei escolar de t ransport en aquesta modalitat 
recollirà els aspectes següents:  
a) El nombre d'alumnes i els seus llocs de procedència.  
b) Es procurarà que la durada del t rajecte, tant a l'anada com a la tornada, no 
excedeixi de 45 minuts.  
c) Que l'arribada i la sortida del transport escolar es realitzi a l'inici i a la finalització 
de l'horari lect iu. Quan circumstancialm ent això no sigui possible, el consell escolar 
del cent re t indrà aprovades les mesures adequades a l'efecte que l'alumnat usuari 
del transport no resti desatès  
en el possible temps d'avançament o retard dels vehicles.  
d) Que els vehicles recullin i deix in l'alumnat dins el recinte escolar. Quan no sigui 
possible que la parada d'or igen o dest inació est igui ubicada a l' inter ior del recinte 
escolar, la fixació de les parades es realitzarà de manera que les condicions de 
seguretat quant a l'accés des d'aquestes resultin al més idònies possible.  
En cas de no ser possible que la parada estigui situada en el mateix costat de la via 
en què es t robi el cent re escolar, el Departament d'Ensenyament proposarà als 
ajuntaments que estableixin les senyalitzacions escaients que possibilit in el 
creuament de l'esmentada via per l'alumnat amb les condicions de seguretat 
adequades.     

4.2. Aprovació de la proposta.  
4.2.1 El consell escolar del cent re aprovarà, si s escau, la proposta que serà 
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t ramesa per la direcció del cent re a la delegació terr itor ial per a la seva 
autorització.     

4.2.2 La delegació terr itor ial sol· licitarà, si s escau, a la I nspecció d Ensenyament 
els informes necessaris relat ius a les característ iques de la població escolar de la 
zona, que puguin incidir en l establiment de l it inerari del servei escolar de 
t ransport . Quan les circumstàncies així ho aconsellin, la delegació terr itor ial 
procedirà a la unificació de les propostes que afect in a més d un cent re, i en aquest 
cas, la determ inació dels horaris escolars dels cent res afectats hauran de 
possibilitar l adequada realització del servei escolar de t ransport i la correcta 
atenció a l alumnat afectat .     

4.2.3 La delegació terr itor ial comunicarà al consell comarcal, si s escau, a 
l Ajuntament a la direcció del cent res els it ineraris autoritzats.     

4.3 Contractació.  
4.3.1 L'òrgan de cont ractació comarcal o la delegació terr itor ial, si s'escau, 
cont ractarà les empreses de t ransport necessàries per garant ir la realització dels 
it inerar is del servei escolar de t ransport en la modalitat de servei discrecional 
consolidat amb reiteració d'it inerari. Aquesta cont ractació, que es durà a term e 
d'acord amb el que preveuen la Llei 13/ 1995, de 18 de maig, de cont ractes de les 
adm inist racions públiques, i el Decret legislat iu 9/ 1994, de 13 de juliol, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb caràcter 
general es farà m it jançant concurs públic, i en tot cas, es requerirà que les 
empreses de t ransport adjudicatàries sol· licit in i obt inguin la corresponent 
autorització de l'Adm inist ració de Transports per a la realització de serveis 
discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari.     

Amb aquesta finalitat el consell comarcal competent o la delegació terr itor ial del 
Departament d'Ensenyament , informarà a l'Adm inist ració competent en matèria de 
transport de les adjudicacions dels contractes efectuades.     

4.3.2 El servei escolar de t ransport estarà sotmès, si s escau, a la tar ifa que fix i el 
Departament de Polít ica Terr itor ial i Obres Públiques. El preu del servei reflect irà 
separadament els costos corresponents al

 

transport i a l acompanyant de l alum nat 
usuari.     

4.3.3 Serà precept iu que l'empresa cont ract i una assegurança complementària que 
cobreixi sense cap lim itació de quant ia la responsabilitat civil per danys i per judicis 
soferts per les persones t ransportades derivats de l'ús dels vehicles ut ilit zats pel 
transport.     

4.3.4 El consell com arcal o la delegació terr itor ial, si s escau, posarà en 
coneixement de la direcció del centre la contractació del servei de transport escolar. 

   

4.3.5 La direcció del cent re posarà en coneixement de l'Ajuntament i dels pares, 
amb anterior itat a l' inici del curs escolar, l'hora, el punt de recollida i de devolució 
de l'alumnat , com també les norm es que el consell escolar del cent re i, si s'escau, 
el Departament d'Ensenyament t inguin establertes per a l'alumnat usuari del servei 
de transport escolar.  

Article 5 

Modalitat servei de transport públic regular de viatgers 

5.1 El/ La secretari/ àr ia del cent re docent públic o la direcció del cent re concertat , 
en funció de les necessitats de l'alumnat mat riculat per a un curs escolar, elaborarà 
la proposta de places a reservar en el corresponent servei públic regular de 
viatgers.  
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5.2 El consell escolar del cent re aprovarà, si escau, la proposta que serà t ramesa 
per la direcció del centre a la delegació territorial per a la seva autorització.     

5.3 La delegació terr itor ial comunicarà al consell comarcal, si s'escau, i a la direcció 
del cent re les places autoritzades a reservar en el corresponent servei públic 
regular de viatgers.     

5.4 El consell comarcal o la delegació terr itor ial, si s'escau, reservaran les places 
que s'hagin autoritzat com a servei escolar de  
t ransport per al desplaçament de l'alumnat en el corresponent servei de t ransport 
públic regular de viatgers i ho posarà en coneixement de la direcció del centre.     

5.5 La reserva de places en el corresponent servei de t ransport públic regular de 
viatgers es formalitzarà abans de l' inici del curs escolar i la seva vigència serà, amb 
caràcter general, d'un curs escolar.     

5.6 La direcció del cent re posarà en coneixement de l'Ajuntament i dels pares, amb 
anterioritat a l'inici del curs escolar, les característiques d'aquest servei.  

Article 6 

Acompanyants 

6.1 La presència d'acompanyants serà obligatòria en tots els vehicles de t ransport 
que realitzin el servei escolar de t ransport , tant en la modalitat de servei 
discrecional consolidat , amb reiteració d'it inerari, com en el cas que s'ut ilit zin 
places reservades del corresponent servei de transport públic regular de viatgers.  
L'acompanyant serà una persona major d'edat . En la modalitat de servei escolar de 
t ransport discrecional consolidat amb reiteració d'it inerar i la persona acompanyant 
serà cont ractada i anirà a càrrec de l'empresa de t ransport . En la modalitat de 
servei de t ransport públic regular de viatgers serà cont ractada i anirà a càrrec del 
consell comarcal, si escau, o del Departament d'Ensenyament.     

6.2 El nombre d'acompanyants serà com a mínim, d'un/a per vehicle.     

6.3 Quan l'alumnat usuari del servei escolar de t ransport sigui alumnat amb 
necessitats educat ives especials derivades de dism inucions greus o permanents, el 
nombre d'acompanyants serà d'un/a per cada 15 alumnes.  
Si aquest alumnat presenta deficiències mot r ius que dism inueixin la seva mobilitat, 
el nombre d'acompanyants serà de dos/ dues per cada 15 alumnes. Cas que es 
t ransport in en un vehicle amb alt res alumnes formant un grup m ixt , caldrà que hi 
form in part 4 o més alumnes amb dism inucions de mot ilitat perquè calgui la 
presència de dos/dues acompanyants.     

6.4 Correspondrà a l acompanyant la realització de les tasques següents:  
a) La vigilància de l'alumnat durant el trajecte.  
b) El cont rol de la pujada i la baixada de l'alumnat a les parades establertes, 
atenent la relació d'alumnes que li serà lliurada pel/ per la secretari/ àr ia del cent re 
docent.  
c) Ajudar la pujada i la baixada de l'alumnat amb dèficit de motilitat.  
d) Tenir cura que l'alumnat entri en el recinte de l'escola.  
e) Tenir cura que l'alumnat quedi acompanyat pel fam iliar o

 

persona designada a 
aquests efectes. En cas que l'alumne/ a no sigui recollit / ida, passat un temps 
d'espera prudencial, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat , sens 
perjudici que donada la seva edat i amb l'autorització expressa dels pares, no sigui 
necessari aquest requisit.  
f) I nformar al/ a la secretari/ àr ia del cent re docent públic o a la direcció del cent re 
privat concertat de les incidències esdevingudes al llarg del t rajecte, com també de 
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la relació d'alumnes transportats/ades diàriament.  

Article 7 

Pagament del servei 

El pagament del servei escolar de t ransport , en les modalitats assenyalades als 
articles 4 i 5, s'establirà per dia de servei complert.  

Article 8 

Modalitat d'ajuts individuals de desplaçament 

Quan no sigui possible l'establiment d'un servei escolar de t ransport en les 
modalitats establertes als art icles 4 i 5, es lliurarà a les famílies de l'alumnat que 
preveu l'art icle 1 l'ajut necessari per tal d'assegurar el t rasllat dels escolars als 
centres on han estat matriculats.     

8.1 Proposta del centre.  
8.1.1 El/ La secretari/ àr ia del cent re docent públic o la direcció del cent re docent 
pr ivat concertat proposarà al consell escolar del cent re, per a la seva aprovació, la 
relació d alumnes als/ a les quals se ls haurà d assignar l ajut econòm ic que cobrirà 
el desplaçament al centre docent.     

8.1.2 Conjuntament amb la proposta s haurà de presentar la sol· licitud dels pares o 
tutors de l alumnat , exposant -hi els motius de la seva demanda i la justificació de la 
despesa que els suposa el desplaçament escolar.     

8.1.3 La proposta aprovada pel consell escolar s haurà de lliurar per la direcció del 
centre, a la del consell comarcal o delegació territorial, segons correspongui.     

8.2 Autorització.  
8.2.1 El consell comarcal o la

 

delegació terr itor ial, si s'escau, autoritzarà les 
assignacions fam iliars per a l'ajut al desplaçament , en determ inarà l' import i ho 
comunicarà a la direcció del centre.     

8.2.2 La direcció del cent re not ificarà l'autor ització de les assignacions fam iliars 
abans de l'inici del curs escolar, als pares o tutors de l'alumnat afectat.     

8.3 Pagament dels ajuts de desplaçament  
El consell comarcal o la delegació terr itor ial, segons correspongui, realitzarà el 
pagament de les assignacions fam iliars per a l ajut al desplaçament , prèvia 
justificació de la despesa.  

Article 9 

Inspecció 

Correspon als departaments d'Ensenyament i de Polít ica Terr itor ial i Obres 
Públiques, en ús de les seves respect ives competències, dur a terme la inspecció 
dels serveis escolars de transport.    

Disposicions addicionals 

-1 Quan les necessitats d'escolarització en un determ inat municipi així ho 
aconsellin, i d'acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà 
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facilitar el servei escolar de t ransport o la concessió d'ajuts dest inats a l'alumnat 
que cursi el segon cicle d'educació infant il que hagi de desplaçar-se fora del seu 
municipi de residència, i a l'alumnat d'educació obligatòr ia que s'hagi de desplaçar 
a centres docents del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.  
-2 Els consells comarcals que no t inguin assum ides les competències a què fa 
referència l'art icle 3.1 del present Decret , les podran assum ir m it jançant la 
signatura del corresponent conveni, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 
219/ 1989, d'1 d'agost , de delegació de competències de la Generalitat a les 
comarques en matèria d'ensenyament.     

Disposició transitòria 

Els consells comarcals o el Departament d'Ensenyament hauran d'adaptar el servei 
escolar de t ransport a allò que disposa el present Decret en un term ini m àxim de 
tres anys.     

Disposició derogatòria 

Queda derogat el Decret núm. 372/ 1983, de 8 de setembre, sobre gratuïtat en el 
t ransport escolar i qualsevol alt ra disposició que s'oposi o cont radigui aquest 
Decret.     

Disposició final 

El present Decret ent rarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diar i Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.           

Barcelona, 14 de maig de 1996     

Jordi Pujol  
President de la Generalitat de Catalunya     

Joan M. Pujals i Vallvè  
Conseller d'Ensenyament        

(96.134.026)     


