
 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA 
CONCA DE BARBERÀ 

 

1. És obligatori haver presentat la sol·licitud al Consell Comarcal per poder fer ús del servei de 
transport. 
 
2. Els usuaris del servei de transport han de ser a la parada que tenen assignada amb rigorosa 
puntualitat tant en l’itinerari d’anada com en el de tornada. 
 
3. Les famílies que tinguin alumnes transportats es comprometen a instal·lar-se l'app que el 
Consell Comarcal indiqui al mòbil o tauleta. 
 
4. Les famílies han de comunicar les absències del transport a través de l'app que  s’han 
d’instal·lar  prèviament al mòbil o tauleta. 
 
5. El Consell Comarcal és qui estipula el seient que utilitza cada alumne dins del vehicle. 
 
6. A l’autocar és obligatori que tothom porti posat el cinturó de seguretat. 
 
7. S’han de respectar i seguir les instruccions de l’acompanyant i del xofer en tot moment. 
 
8. No es poden realitzar actes d’incorrecció, desconsideració, ofenses o indisciplina amb els 
altres membres que utilitzin el transport. 
 
9. Sota cap circumstància es pot malmetre el vehicle ni el seu equipament. No es poden fer 
actes com obrir les finestres, menjar, beure o fumar dins de l’autocar. 
 
10. Els usuaris han de pujar i baixar dels vehicles de forma ordenada, que vol dir respectant 
l’adequada distància entre uns i altres, i en cap cas es poden donar empentes, cridar o tenir 
actituds d’aquesta mena. 
 
11. En el moment de pujar a l’autocar, els alumnes han de seure de seguida i no es poden 
moure fins que hagin arribat al lloc de destinació, llevat que l’acompanyant o el xofer ho 
autoritzi. Fins que l’autocar no estigui totalment aturat, no es poden aixecar  del seient. 
 
12. En arribar a l’escola, l’alumne transportat ha d’entrar immediatament al centre. 
 
13. En el viatge de tornada, si un alumne no ha pogut agafar el vehicle corresponent a la seva 
ruta, ha de comunicar-ho immediatament al centre. En cap cas pot anar-se’n sense posar-ho 
en coneixement d’aquest. 
 
14. Si l’alumne no té la intenció d’utilitzar el servei de transport en els dos viatges diaris (anada 
i tornada), ha de comunicar-ho al centre a través de l’imprès corresponent. 

 

SI ALGUNA D’AQUESTES NORMES NO ES COMPLEIX, ES PENDRAN LES 

MESURES OPORTUNES ESTABLERTES EN EL REGLAMENT DEL SERVEI DE 

TRANSPORT ESCOLAR DE LA CONCA DE BARBERÀ (www.concadebarbera.cat) 

Jo (pare/mare) …………………………………………………………………………………  de 

 l’alumne .............................................................................he llegit el reglament i estic d’acord  

amb les normes.  

 

 

 

Signat (pare/mare)      signat (alumne/a) 


