
 

 

 
INSTRUCCIONS I NORMES 
DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RODA DE BERÀ 
 
 
1. PROCEDIMENT PAGAMENT MENSUAL TRANSPORT ESCOLAR 
 
1.1 INICI DEL SERVEI DE PAGAMENT 
 
Tots els estudiants  que vulguin fer ús del servei d’autobús Municipal de Roda de Berà, hauran 
d’obtenir el carnet de transport escolar de pagament.  
 
Des del dia 13 al 17 de JUNY de 2016 , els escolars hauran d’entregar en aquest termini la sol·licitut 
de transport escolar  de pagament (el Model1) juntament amb el justificant d’empadronament(  on 
consti l’alumne i resideixi a Roda de Berà), al mateix centre escolar . Es donarà còpia conforme s’ha 
entregat la sol·licitut. 
 
Coincidint amb el periode de matriculació escolar : 
 
 1.- El alumnes que estiguin admesos (mirar punt 3. Criteris d’admisió)  hauran d’abonar 15€ al centre 
escolar: 10€ corresponents al mes de setembre (inici de curs) + 5€ de fiança per l’expedició del carnet 
d’autobús (la fiança es retornarà quan es torni el carnet al conductor de l’autobús). El centre escolar 
donarà un tiquet/comprovant conforme s’han pagat els 10+5€, aquest s’haurà de entregar al 
conductor de l’autobús el primer dia de curs escolar (setembre) per poder activar el carnet adquirit i 
poder fer ús del servei amb normalitat. 
 
El llistat d’admesos d’autobús el podreu veure a pa rtir del dia 22 de juny al centre escolar, 
tindreu fins el dia 28 de juny per fer el pagament.  
 
2.- Immediatament després d’aquest pagament, omplir i entregar la confirmació de la plaça  (model 
2) al mateix centre escolar. Es donarà còpia FIRMADA pel pare/mare/tutor, conforme s’ha entregat la 
confirmació de l’Alta del servei. 
 
 
1.2 SERVEI DE PAGAMENT POSTERIOR A LA MATRICULACIÓ ESCOLAR 
 
Tots els estudiants  que vulguin fer ús del servei d’autobús Municipal de Roda de Berà, hauran 
d’obtenir el carnet de transport escolar de pagament.  
 
Els escolars hauran d’omplir i entregar a l’Ajuntament la sol·licitut de transport escolar  de 
pagament (el Model1) juntament amb el justificant d’empadronament on consti l’alumne. Es donarà 
còpia conforme còpia FIRMADA pel pare/mare/tutor s’ha entregat la sol·licitut. 
 
Si les llistes d’usuaris escolars admesos per al curs escolar estiguin tancades/plenes, l’Ajuntament 
disposarà d’una llista d’espera oberta per a tots e l que la sol·licitin , i es comunicarà 
telefònicament als interessats segons es vagin produint baixes al servei. 
 
En el cas de que hi hagi places disponibles, omplir i entregar a l’Ajuntament la confirmació de la 
plaça  (model 2. Es donarà còpia còpia FIRMADA pel pare/mare/tutor conforme s’ha entregat la 
confirmació de l’Alta del servei. 
 
Immediatament s’hauran d’abonar 15€ a l’autobús: 10€ corresponents al mes de servei + 5€ de fiança 
per l’expedició del carnet d’autobús (la fiança es retornarà quan es torni el carnet al conductor de 
l’autobús). El conductor donarà un tiquet/comprovant conforme s ’han pagat els 10€, i aquest 
s’haurà de lliurar al conductor de l’autobús el pri mer dia del mes següent al mes del pagament  
per poder activar el carnet adquirit i/o recarrega per poder fer ús del servei amb normalitat. 



 

 

 
1.3. PROCEDIMENT PAGAMENT MENSUAL TRANSPORT ESCOLAR 
 
Els alumnes que estiguin a la llista d’admesos, entre el dia 15 i el 20 de cada mes , han de fer efectiu 
el pagament mensual corresponent a la reserva de la plaça del servei de d’autobús del mes 
següent . Per ex. Del 15 al 20 de setembre es pagarà el mes d’ocubre, del 15 al 20 d’octubre es pagarà el mes 
novembre i així successivament. 
 
Tots els usuaris escolars que NO realitzin el corresponent pagament durant aquest període, 
automàticament es donaran de baixa per al següent m es, perdent la plaça. El fet d’estar al 
corrent de pagaments mensuals garanteix la reserva de la plaça del servei. 
 
Aquest pagament mensual es realitzarà a l’autobús tots els dies lectius sempre que estigui present 
el/la monitor/a i el conductor de l’autobús.  
 
El carnet té un cost de 10€ corresponent al servei d’autobús mensual + 5€ de fiança (per l’expedició 
del carnet).  
 
En cas de pèrdua, robatori o trencament de la targeta no és necessari buscar immediatament al 
conductor de l’autobús per a recollir-ne una de  nova, es podrà retirar una nova targeta al moment de 
fer el pagament del mes següent pagant els 5 euros de la fiança per expedir-ne una de nova. 
 
En el cas que les llistes d’usuaris escolars admesos per al curs escolar estiguin tancades/plenes, 
l’Ajuntament disposarà d’una llista d’espera oberta  per a tots el que la sol·licitin , i es 
comunicarà telefònicament als interessats segons es vagin produint baixes al servei. 
 
 
 
1.4. RECÀRREGA DE TARGETES MENSUALS 
 
Aquestes recàrregues es realitzaran a l’Autobús municipal mitjançant la màquina expenedora del 
vehicle de la següent manera: 
 
Els usuaris escolars que estiguin a la llista d’ admesos faran el apagament entre el dia 15 i el 20. 
 
Durant els dies de pagament, el conductor farà entrega d’un rebut una vegada s’hagi cobrat els 10 € 
corresponent al pagament mensual. Aquest rebut s’haurà d’entregar al conductor el primer dia de 
mes per tal de fer l’activació de la targeta. 
 
Aquest pagament mensual es realitzarà a l’autobús tots els dies lectius sempre que estigui present 
el/la monitor/a i el conductor de l’autobús 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a l’Ajuntament de Roda de Berà, trucar al 
telèfon 977 657 009. 
 
 
 
2. NORMES DE COMPORTAMENT 
 
Per seguretat i civisme al bus Municipal, es prega a tots els pares, mares o tutors que es respectin les 
normes de comportament dins de l’autobús per tal de tenir un viatge segur i ple de respecte als 
companys, viatgers, monitor i conductor. 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.1. TIPOLOGIA D’ACCIDENTS O INCIDÈNCIES PROBABLES 
 (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu; per tant, no és limitativa): 
 
- Indisciplina dels alumnes. Els alumnes hauran de respectar les indicacions del responsable del 

grup o del conductor, com a responsables de la seguretat del trajecte i del comportament i actitud 
cívica dels usuaris. 

- Agressions físiques o verbals entre usuaris escolars i/o amb usuaris del bus 
- Malmetre l’autobús o material del centre 
- Retard de l’alumne/a a la parada de l’autobús 
- Faltes d’assistència injustificades de forma sistemàtica 
- Incidències reiterades 
- Agressions físiques o verbals entre alumnes i/o amb usuaris del bus 
- Qualsevol conducta que pugui ocasionar molèsties al conductor 
 
 
 
2.2. PARTES DE COMPORTAMENT/EXPULSIONS 
 
L’usuari escolar tingui un comportament inadequat segons el punt 2.1 o qualsevol altre conducta que 
faci perillar la seguretat dels usuaris o la seva mateixa, el monitor farà un “parte de comportament” 
als usuaris implicats. Amb la conseqüent trucada telefònica del responsable de transport comunicant 
als pares/tutors legals dels afectats la obligatòria expulsió del servei de transport per al dia lectiu 
següent de la seva notificació. 
 
En el cas que l’usuari acumuli tres partes de comportament, implica una trucada telefònica del 
responsable de transport comunicant als pares/tutors legals dels afectats la obligatòria expulsió del 
servei de transport del mes següent de la seva notificació o la expulsió definitiva per a tota la 
temporada escolar vigent. 
 
Els Partes de comportament són signats pel monitor i pel conductor, màxim responsable de la 
seguretat de l’autobús. 
 
2.3. OBLIGACIONS DELS USUARIS 
 
• El carnet escolar de transport s’ha de presentar cada vegada que s’utilitzi el servei, per poder 

beneficiar-se de dit servei. El carnet té un cost inicial de 5€. En cas de pèrdua, robatori, 
deteriorament o mal ús s’hauran d’ abonar 5€ per tornar a expedir-ne  un de nou. 

• Cap usuari podrà anar dempeus, hauran d’anar tots asseguts als respectius seients i de forma 
correcta.  

• Obeir en tot moment al monitor de l’autobús. 
• Abans de baixar de l'autobús, s'ha de vigilar de no deixar-hi objectes de cap tipus. 
• No es podrà fumar, beure, ni menjar dins del vehicle, així com tampoc tirar objectes a terra.  El 

respecte a l’autocar és molt important. 
• Els usuaris posaran extrema atenció durant l'espera a la parada i a la baixada de l'autobús. 
 
 
Els pares, mares o tutors dels alumnes menors de 12  anys tenen l'obligació i la responsabilitat 
d'acompanyar-los tant en la pujada com en la baixad a del bus,  tret que els pares o representats 
legals de l’alumne/a hagin autoritzat expressament que se’l/la deixi sol/a a la parada encara que no hi 
hagi ningú esperant-lo/la. 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. CRITERI D’ADMISSIÓ DE LA PLAÇA DE TRANSPORT ESCO LAR 
 
• Els alumnes han d'estar empadronats a Roda de Berà. En el cas que hagi places disponibles i no 
hagi llista d’espera, podrien acollir-se al servei els alumnes no empadronats al municipi. 
 
• El bus escolar disposa d’unes places limitades per als estudiants que requereixen monitor, es 
beneficiaran d’aquestes places els alumnes que ho demanin al departament de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Roda de Berà, valorant positivament la llunyania des de la residència 
d’empadronament de l’usuari respecte al centre escolar que li pertoca. 
 
• En el cas de que els alumnes inscrits per demanar dit servei de transport sigui superior al número de 
places establertes, es crearà una llista d’espera amb el mateix criteri que el punt anterior. 
Posteriorment al període de sol·licitud del servei, que realitza el centre escolar, totes les sol·licituds 
passaran a la llista d’espera per ordre de presentació d’aquesta i en cas de que hi hagin més en un 
mateix dia es valorà positivament la llunyania des de la residència d’empadronament de l’usuari 
respecte al centre escolar que li pertoca. 
 
 
 
Roda de Berà, a 18 d’abril de 2016 
 
 
 


