
 

 

 
NORMES DE COMPORTAMENT I OBLIGACIONS DELS USUARIS 
DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RODA DE BERÀ 
 
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. 
 
1. OBLIGACIONS DELS USUARIS 
 
• Tots els usuaris han de complir la present normativa: Instruccions i normes del transport escolar. 
• La targeta de transport s’ha de presentar cada vegada que s’utilitzi el transport. La targeta té un 

cost de 2,5€. En cas de pèrdua, robatori, deteriorament o mal ús s’hauran d’ abonar 5€ per tornar 
a expedir-ne una de nova. 

• El pagament de la mensualitat es farà efectiu de l’1 al 5  de cada mes. Es paga el mes en curs.  
• 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. En cap 

cas es podrà baixar de l’autobús si no és a la parada corresponent. 
 
2. PARTES DE COMPORTAMENT - INCIDÈNCIES/EXPULSIONS 
 
Comporten l’emissió d’un parte d’incidència o expulsió del servei de transport escolar els següents 
casos:  
 

a) Quan l’usuari escolar tingui un comportament inadequat o qualsevol altre conducta que faci 
perillar la seguretat dels usuaris o la seva mateixa, el monitor/a farà diferents avisos verbals 
als usuaris implicats i als pares/tutors legals. Si  continua la conducta inadequada, s’obrirà 
incidència al respecte, amb la conseqüent trucada telefònica d’avís del responsable de 
transport, o en el seu defecte el/la monitor/a l’informarà personalment.  Els partes 
d’incidència es traslladaran a la unitat de Transport de l’àrea de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament, als efectes de la seva tramitació. 
 
L’Ajuntament de Roda de Berà, obrirà un expedient d’incidència per cada usuari amb partes 
de comportament. El tres primers partes d’incidències de comportament comportaran per a 
cadascun d’ells, que l’usuari NO PODRÀ ASSISTIR AL SERVEI DURANT EL DIA LECTIU 
QUE S’INDIQUI A L’ACTE ADMINISTRATIU. A aquests efectes es dictarà una SUSPENSIÓ 
TEMPORAL DEL SERVEI, amb audiència prèvia dels afectats, indicant les conseqüències 
per al cas que perduri la conducta o el mal comportament. 
 
Aquest acte administratiu es notificarà als interessats i es posarà en coneixement del centre 
educatiu. 
 

b) En el cas que l’usuari del transport escolar acumuli més de tres incidències en el curs 
escolar, es tramitarà el corresponent expedient per l’aprovació DE L’EXPULSIÓ DEFINITIVA 
DE L’ALUMNE DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR, prèvia audiència dels afectats. 
 

c) Els partes d’incidències són signats pel monitor/a i pel conductor, màxim responsable de la 
seguretat de l’autobús si els fets són a l’interior de l’autobús, pujada/baixada d’aquest, o són 
signats pel monitor/a i pel centre escolar si els fets succeeixen al recinte escolar. 

 



 

 

 
3. CAUSES DE PARTES  DE COMPORTAMENT-INCIDÈNCIES/EXPULSIONS 
 
 (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, monitors o 
conductor. 

- Malmetre l’autobús o material del centre. 
- Retard reiterat de l’alumne/a a la parada de l’autobús 
- Conducta greu que pugui ocasionar molèsties al conductor. 
 
 
4. ACOMPANYAMENT USUARIS. 
 
Tant a l’anada com a la tornada és obligatori que hi hagi un responsable que es faci càrrec de 
l’alumne quan s’estigui a la parada, atès que es perillós circular per les zones on hi ha trànsit rodat. 
En el cas que no sigui possible, els tutors legals dels alumnes usuaris del transport hauran de signar 
una autorització expressa per tal que l’acompanyant del transport deixi l’alumne a la parada 
designada en la seva absència. 
 
Els usuaris amb necessitats especials hauran d’anar acompanyats, tant a les parades, com en els 
trajectes, per un/a vetllador/a que es faci càrrec del menor.  
Per aquest motiu, el vetllador/a haurà de signar la declaració responsable que li facilitarà 
l’Ajuntament, i aquest li emetrà un carnet gratuït d’acompanyant. 
 
És obligatori, en el cas dels menors de 8 anys, que a la parada designada hi hagi una persona 
responsable autoritzada, si no fos així, els alumnes/usuaris baixaran a les dependències de la 
Policia Local. 
 
 
5. PROTOCOL SANITARI COVID-19 ( restarà automàticament actualitzat en funció de l’evolució 
de la crisi sanitària i de les normes sanitàries que dicti l’organisme competent) 
 
- Tots els usuaris hauran de portar mascareta de forma obligatòria, excepte els menors de 6 anys. 
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