
 

          
 
Sol·licitud per fer ús del servei de transport escolar, curs 2020/2021 

 

             1 de 2 

Dades del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a sol·licitant 
 
Nom          Primer Cognom     Segon Cognom                DNI/NIE 
      
 
Domicili familiar         Codi Postal              Població 
              
      
Telèfon 1         Telèfon 2    Adreça correu electrònic 
           
 
 

Dades de l’alumne/a sol·licitant  
 
Nom          Primer Cognom     Segon Cognom                DNI/NIE 
      
 

 
Codi IDALU*        Centre educatiu                Municipi 

               
                
*IDALU: codi identificador únic que s’assigna a cada alumne/a. En cas de no conèixe’l, la família l’ha de demanar al centre educatiu   
  
Curs que realitzarà l’alumne/a el curs 2020-2021 

Educació Infantil (EI)     P3 □   P4 □    P5 □        Batxillerat (BAT)    1r □   2n □   

Educació Primària (EP)  1r □  2n □  3r □  4t □  5è □  6è  □      Cicles Formatius (CF)    GMitjà □   GSuperior □ 

Educació Secundària (ESO)   1r □   2n □  3r □  4t □     Educació Especial (EE) □ 

 
Dades del servei de transport sol·licitat 
 
 

Població          Nom de la parada* 
  
 
* Només es podrà indicar una parada de les que s’especifiquen al revers d’aquesta sol·licitud, d’acord amb el 

centre educatiu de destí. S’entendrà que l’alumne/a pujarà i baixarà a la mateixa parada.  

 Els alumnes d’altres comarques només caldrà que indiquin la població de procedència.  

 

 Autorització 
 

□ No autoritzo el/la meu/va fill/a a tornar sol/a a casa. Designo responsable de la recollida del/de la meu/va 

fill/a a la parada indicada al/la Sr./Sra.:________________________________________________   

□ Autoritzo el/la meu/va fill/a a tornar sol/a a casa des de la parada indicada, sota la meva responsabilitat.  

 
Alumnes de transport no obligatori hauran de presentar juntament amb aquesta sol·licitud, l’autorització de dades bancàries per tal 
d’efectuar el pagament de la quota trimestral corresponent, d’acord amb l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de 

transport escolar per a usuaris sense dret a la gratuïtat en l’àmbit del Baix Ebre.  

 

Alumnes de postobligatori: La sol·licitud serà acceptada sempre i quan hi hagi plaça en el transport escolar, atès que és un transport 
obligatori que en cas de places vacants es facilita el lloc als sol·licitants no obligatoris. L’estimació de la sol·licitud serà per ordre  d’arribada. 

L’alumne serà baixa quan la seva plaça hagi de ser ocupada per un alumne de transport obligatori. En cap cas es facilitarà un altre autobús per 
admetre peticions d’alumnes no obligatoris. 

 

Aquesta sol·licitud es podrà presentar al Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre, preferentment, via telemàtica a 
l’apartat instància genèrica, a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre 

(caldrà certificat digital o donar-se d’alta a idCAT mòbil), presencialment o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16  de la 

Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

 

Àrea d’Ensenyament - C/ Barcelona, 152 – 43500 TORTOSA – BAIX EBRE – Tel. 977 445 308 – ensenyament@baixebre.cat  

Per a obtenir més informació consulteu www.baixebre.cat 

(A emplenar pel 
Consell Comarcal) 
 

Ruta  
 
Exp. 

       

□ obligatori  
□ no obligatori  
□ postobligatori 

□ educació especial 
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PARADES DE TRANSPORT ESCOLAR  
 

INSTITUT DERTOSA - INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG 

POBLACIÓ   NOM DE LA PARADA POBLACIÓ   NOM DE LA PARADA 

BÍTEM   Parada Bus VINALLOP   Bar 

  
 

Santa Rosa - Parada Bus 
  

Parada Bus 

CAMPREDÓ   Font de Quinto     Escola  

    Esglèsia TIVENYS   Parada Bus  

INSTITUT CAMARLES   INSTITUT DE ROQUETES 

POBLACIÓ 

 

NOM DE LA PARADA POBLACiÓ 

 

NOM DE LA PARADA 

L'AMPOLLA   Ajuntament BENIFALLET   Parada Bus 

  
 

Plaça González Isla XERTA 
 

Parada Bus 

    Ampolla Mar PAÜLS   Parada Bus 

  
 

Roquer ALDOVER 
 

Parada Bus 

L'ALDEA   Estació Renfe ROQUETES   Raval de Cristo - Parada Bus 

  
 

Aldea-Hostal 
  

Raval de Cristo - Farmàcia 

    Aldea-Estació ALFARA DE CARLES   Parada Bus 

  
 

Horts ELS REGUERS 
 

Parada Bus 

    Marquesina     Lear 

CAMARLES 

 

Lligallos - Esglèsia INSTITUT MARE DE DÉU DE LA CANDELERA 

    Lligallos - Av. Conseller Navarro POBLACIÓ   NOM DE LA PARADA 

INSTITUT DE DELTEBRE L'AMETLLA DE MAR 
 

Calafat 

POBLACIÓ   NOM DE LA PARADA     Sant Jordi d'Alfama  

ELS MUNTELLS 
 

Parada Bus 
  

Tres Cales 

SANT JAUME D'ENVEJA Esglèsia INSTITUT BLANCA D'ANJOU 

  
 

Puó POBLACIÓ 
 

NOM DE LA PARADA 

    Unió RASQUERA   Parada Bus 

  
 

Ajuntament 
  

  

CPEE SANT JORDI - CEE VERGE DE LA CINTA 

POBLACIÓ 
 

NOM DE LA PARADA POBLACIÓ 
 

NOM DE LA PARADA 

TORTOSA   Jesús - Esglèsia ROQUETES   Raval de Cristo - Parada Bus 

  
 

Quatre Camins 
  

Raval de Cristo - Farmàcia 

    LIDL     Esglèsia 

  
 

Ambulatori 
  

Canal 

    Remolins CAMARLES   Parada Bus 

  
 

Pont 
  

Lligallos - Esglèsia 

    Mercat     Lligallos - Av. Conseller Navarro 

  
 

Parc L'AMPOLLA 
 

Ajuntament 

    Mapfre DELTEBRE   Mercadona  

  
 

13 de gener 
  

Coliseum 

    HIFE     Esglèsia 

BÍTEM 
 

Santa Rosa - Parada Bus 
  

Riumar 

CAMPREDÓ   Parada Bus L'ALDEA   Parada Bus 

L'AMETLLA DE MAR 
 

Parada Bus 
  

L'Aldea - Estació 

EL PERELLÓ   Parada Bus     Ctra. L'Aldea - Tortosa 

 

NORMATIVA D’ÚS DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

1. Els usuaris del transport escolar hauran de pujar i baixar a la parada assignada. Si es vol sol·licitar un canvi de parada, s’haurà de  al Consell Comarcal.  

2. S’ha de respectar puntualment l’horari de sortida dels autobusos, tant en l’anada com en la tornada (cal que les famílies estiguin a la parada 5 minuts abans de 
l’hora prevista). En cas d’impuntualitat, s’entén sempre que l’alumne/a renúncia a beneficiar-se durant aquell viatge del servei de transport escolar.  

3. Abans de pujar a l’autobús, el monitor/a acompanyant comprovarà que l’alumnat vagi dipositant les seves bosses o motxilles en el maleter lateral de l’autobús. 
Es podran pujar els portàtils o altres objectes de valor (amb poc volum) que es dipositaran en els compartiments superiors de l’autobús.  

4. Cal pujar i baixar de l’autobús en ordre i seguint les indicacions del monitor/a acompanyant, qui passarà llista diàriament.  

5. Abans d’iniciar el trajecte i durant el recorregut, cada alumne/a seurà al seu seient. Queda prohibit aixecar-se amb l’autobús en marxa. En cas que el vehicle porti 
cinturó de seguretat és obligatori posar-se’l durant tot el trajecte.   

6. En cas que l’alumne/a, de forma sistemàtica o esporàdica, no tingui la intenció d’utilitzar el servei de transport en dies concrets, es comunicarà al monitor/a.  

7. L’absència continuada d’un/a alumne/a, sense causa justificada, podrà suposar la pèrdua del dret d’ús del servei de transport escolar. 

8. Els alumnes han de respectar el vehicle. En cas de desperfectes se’n farà càrrec la família. No es permetrà menjar, ni beure, ni fumar dins l’autobús.  

9. Els alumnes hauran de respectar les indicacions del monitor/a acompanyant i del conductor/a del vehicle com a responsables de la seguretat del trajecte i del 
comportament i actitud cívica de l’alumnat. Queda prohibit parlar amb el xofer durant el trajecte.  

10. Abans de baixar de l’autobús, es vigilarà de no deixar-hi cap tipus d’objecte. En el cas de pèrdua d’algun objecte ni el Consell Comarcal ni l’empresa de 
transport se’n farà responsable. 

11. En cas que no s’autoritzi a l’alumne/a a tornar sol a casa, s’haurà de designar un responsable de la seva recollida. En cas que l’alumne/a no sigui recollit/da per 
la persona designada, passat un temps d’espera prudencial, es continuarà la ruta, i en finalitzar el trajecte, es posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat 
(Decret 161/96, art. 6e). 

12. En cas que es produeixin incidents durant el trajecte i que l’alumne/a tingui un comportament inadequat, el monitor/a acompanyant ho comunicarà a la direcció 
del centre i al Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal que s’adoptin les mesures oportunes, d’acord amb el Reglament del servei de transport escolar a la comarca. 

 
La persona sotasignant DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  

1. Que les dades facilitades en aquesta sol·licitud són certes i que es compromet a comunicar al Consell Comarcal del Baix Ebre qualsevol 

canvi que es produeixi amb relació a les mateixes.  

2. Que es coneixedor/a de la informació d’aquesta sol·licitud i del Reglament del servei de transport escolar a la comarca del Baix Ebre (BOPT 
núm. 182 de 6 d’agost de 2013) i que l’accepta.  

Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne/a sol·licitant 

 

Tortosa,    de _________________ de _______  

 

 

Per poder fer ús del servei de transport escolar és necessari presentar aquesta sol·licitud degudament emplenada i signada 

Àrea d’Ensenyament - C/ Barcelona, 152 – 43500 TORTOSA – BAIX EBRE – Tel. 977 445 308 – ensenyament@baixebre.cat 

Per a obtenir més informació consulteu www.baixebre.cat
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