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Consell Comarcal del Garraf
Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-7, bxos

08800 Vilanova i la Geltrú

Àrea de Serveis a les Persones
Tel: 93 810 04 11 / Fax: 93 810 00 55

serveispersonals@ccgarraf.cat
www.ccgarraf.cat

El Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis 
de menjador i transport escolar segons el conveni 
de delegació de competències amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tal i com recullen els decrets 160 i 161/96 de 14 de 
maig, la gratuïtat d’aquests serveis es preveu
exclusivament per a l’alumnat d’educació obligatòria 
que, per manca d’oferta del seu nivell educatiu en 
el municipi de residència, s’escolaritzin fora d’aquest 
en un centre educatiu proposat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sempre 
que es trobin en algun dels supòsits següents 
           (veure esquema)

* El Consell Comarcal del Garraf només es farà càrrec de l’import màxim aprovat 
pel Departament d’Educació. En cas que el cost del servei sigui superior, la família 
n’assumirà la diferència. 

Segons la resolució ENS/544/2017 del Departament    
d’Ensenyament, l’alumnat de secundària resident a                  
Olivella resta adscrit als centres de Sant Pere de Ribes 
(instituts Can Puig i Montgròs)  

Esquema dels serveis

El municipi de residència del/la alumne/a 
no té oferta del seu nivell educatiu i aquest/a 

decideix escolaritzar-se en un:

municipi proposat
 pel mapa escolar

i en un centre:

municipi no proposat 
pel mapa escolar
i en un centre:

MENJADOR
GRATUÏT*

TRANSPORT
GRATUÏT

TRANSPORT
NO GRATUÏT

MENJADOR
NO GRATUÏT
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TEC (Transport Escolar Col·lectiu)
Per a l’alumnat resident a la comarca i matriculat en 
centres educatius del Garraf que disposin d’aquest 
servei.
En cas de rutes urbanes (transport NO obligatori), un cop 
presentada la sol·licitud i sempre que hagi sigut aprovada 
pel Consell Comarcal, cal abonar el cost   corresponent a 
tot el curs abans d’utilitzar aquest servei. 

AID (Ajut Individual Desplaçament)
Per a alumnes d’educació obligatòria, residents a la 
comarca, que no disposin de TEC i que, per motius de 
distància (mínim de 3km / 25 minuts a peu), tinguin 
dificultats per accedir al centre educatiu assignat de 
manera forçosa pel Departament d’Ensenyament.

AIM (Ajut Individual Menjador)
Per a alumnes d’educació obligatòria amb necessitats 
socioeconòmiques i que estiguin matriculats/des a 
centres del Garraf.

(1) Tarifa per usuari/ària, independentment de la freqüència d’utilització del servei: 
1er germà/na 265,50€ /curs
2on germà/na 177,00€ /curs
a partir 3er germà/na  88,50€ /curs   (preus amb IVA inclós)   

A partir de l’inici del curs, la tarifa podrà modificar-se segons el conveni que es 
formalitzi entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Termini de sol·licitud:

del 7 al 18 de maig de 2018

Lloc:

Al Consell Comarcal del Garraf,
residents a qualsevol municipi de la comarca.
Cal demanar cita prèvia per internet a: 

www.ccgarraf.cat

A les Oficines d’Atenció Ciutadana,
residents a Canyelles, Cubelles, Olivella, 

Sant Pere de Ribes i Sitges.

Normativa i sol·licituds:

Tots els impresos es poden recollir als centres 
educatius o  descarregar-se del web del Consell 

Comarcal del Garraf, on trobareu informació
sobre rutes, normativa, etc:

www.ccgarraf.cat
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