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INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Pel que fa al transport escolar, el Consell Comarcal no té cap més obligació de caràcter preceptiu
que les previstes en el que disposa la LOGSE i el decret 161/96, de 14 de maig, que en
l’àmbit de Catalunya regula el servei escolar de transport.
La LOGSE no estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que es traslladen a
un centre docent dins del seu propi terme municipal, o a aquells que segueixin una formació
post obligatòria. Tanmateix, el Consell Comarcal proposa un servei de transport no gratuït a
l’alumnat de la comarca oferint les places vacants del transport escolar obligatori.
Sol·licituds i atorgament de places
La presentació de sol·licituds es farà telemàticament a través d’internet al web del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (www.ccapenedes.cat) a l’apartat de: Tràmits i Gestions /
Ciutadania / Ensenyament_Transport escolar.
El termini d’aquesta convocatòria estarà obert durant el set primers dies hàbils del
mes de juliol, desprès de finalitzar la matrícula.
L’atorgament de places està subjecte a la disponibilitat en el transport escolar d’educació
obligatòria i l’únic criteri a tenir en compte per a l’adjudicació de les places vacants
serà per el rigorós ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre d’Entrades,
d’acord amb les bases reguladores d’aquesta convocatòria.
L’atorgament es comunicarà a la família per notificació electrònica (SMS) abans del inici del curs
escolar o, si s’escau, un cop iniciat el curs.
La validesa de la sol·licitud és per un sol curs escolar.
Horaris
Només es poden utilitzar els serveis que siguin coincidents amb l’horari lectiu dels alumnes amb
formació obligatòria.
Quotes i cobrament
L’import del viatge s’estableix en l’ordenança fiscal núm. 5.
Els rebuts es liquidaran mitjançant domiciliació bancària la segona quinzena del mes
d’octubre, del mes de gener i del mes de març
Impagats ( d’acord l’ordenança fiscal núm.5)
Els rebuts impagats tindran un recàrrec corresponent a les despeses de devolució de rebuts de
10€.
Les quotes acreditades i no satisfetes es reclamaran per telèfon i per escrit al sol·licitant del
servei per tal que en el termini d’una setmana realitzi l’ingrés del deute pendent, passat aquest
termini, fins que no se satisfaci la totalitat de l’import pendent i s’acrediti documentalment,
l’alumne tindrà restringit el seu accés al vehicle de transport escolar.
En el cas que hi hagi rebuts impagats reiteradament, el Consell Comarcal podrà modificar la
forma de cobrament o donar de baixa del servei a l’alumne.
Condicions d’ús
Si durant el curs es produeix l’alta d’alumnat amb dret preferent i no hi ha suficients places a
l’autocar, l’alumne/a de formació post obligatòria amb el número més alt de registre d’entrada
de sol·licitud està obligat a cedir la plaça de forma immediata i restarà exempt de l’obligació de
pagament.
Les baixes voluntàries del servei s’han de comunicar abans del dia 10 d’octubre o 10
de gener o 10 de març per tal de no emetre el rebut posterior. Transcorregut aquest

termini, s’haurà d’abonar el corresponent rebut encara que no es faci ús del servei de transport
escolar.
N O RM A T I V A D ' UT I L I T Z A C I Ó D E L T RA N S P O RT E S C O L A R C O L · L E C T I U
IDENTIFICACIÓ
Per a la utilització del transport és imprescindible identificar-se amb el carnet corresponent i
mostrar-lo a l’acompanyant del servei a l’ accedir al vehicle. No presentar el carnet a
requeriment de l’acompanyant pot comportar la pèrdua provisional del dret al transport.
El carnet és personal i intransferible. La utilització del carnet per part d'una altra persona que
no és la titular o la manipulació d’aquest, pot comportar al titular la pèrdua provisional del dret
al transport.
En cas de pèrdua del carnet, s'ha de renovar a les oficines del Consell Comarcal de l'Alt
Penedès presentant una fotografia mida carnet. Aquesta renovació comporta el pagament de
la quota corresponent, d’acord amb l’ordenança vigent.
HORARIS I PARADES
El vehicle té un itinerari i uns horaris que s'han de respectar. En el viatge de retorn, surt de la
parada a l’hora convinguda amb el centre escolar. Si un usuari perd el transport, ha de tornar
dins del recinte escolar i comunicar la incidència al responsable que hi hagi en aquells
moments.
Els usuaris del transport escolar han de pujar i baixar a la parada assignada, que serà la més
propera al seu domicili. El vehicle només pot aturar-se per recollir alumnes en els punts
establerts com a parades.
Per demanar una parada nova o un canvi, els pares han de presentar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el model de sol·licitud per a tal efecte,
degudament emplenat. L’acceptació està sotmesa a la valoració positiva del transportista i del
Servei d’Ensenyament del CCAP.
SEGURETAT DINS DEL VEHICLE
Cal pujar i baixar de l'autocar amb ordre i seguint les indicacions de l'acompanyant.
L’acompanyant assignarà a cada alumne un seient fix dins l’autocar i cada alumne ha d’ocupar
sempre la mateixa plaça assignada. Tanmateix, l’acompanyant és l’única persona que està
autoritzada a poder canviar de seient als usuaris, si s’escau.
Queda prohibit aixecar-se amb l'autobús en marxa.
Les motxilles i altres bosses s’ubicaran segons les indicacions del transportista. Abans de baixar
de l'autobús, s'ha de procurar de no deixar-se objectes, material escolar o deixalles dins del
vehicle. El CCAP i l’empresa de transport no es fan responsables dels objectes perduts.
L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.
COMPORTAMENT I SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA
Els alumnes han de tenir un comportament cívic.
No està permès alterar l’ordre dins el vehicle: cridar, córrer, molestar als companys, al
conductor i/o a la monitora acompanyant
Els alumnes han de respectar el vehicle. En cas de desperfectes, se'n farà càrrec la família.
No es permetrà menjar (inclòs xiclets, pipes i llaminadures), ni beure, ni, òbviament, fumar
dins l'autocar.
Els alumnes han de respectar les indicacions de l'acompanyant com a responsable de la
seguretat del trajecte i del comportament i l'actitud cívica de l'alumnat.
Queda prohibit parlar amb el xofer durant el trajecte.
L’ús d’aparells com reproductors de música, telèfons mòbils, jocs, etc està condicionat al fet de
no molestar i l’acompanyant pot restringir-ne l’ús.
L’incompliment de la normativa pot ser causa de sanció. Una falta greu o una acumulació de
faltes lleus poden comportar la pèrdua temporal o indefinida del dret d’ús del transport.
El Consell Comarcal podrà privar del dret d'utilització del transport, durant el nombre de dies
que estimi convenient, als alumnes que n'incompleixin la normativa.
La normativa referenciada en aquest díptic que es modifiqui o derogui s’entendrà
automàticament reemplaçada per la normativa vigent que correspongui.

