
 

 

 
NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ  
DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RODA DE BERÀ (CURS 2019/20) 
 
 

1. OFERTA DE PLACES 
 
S’oferten 68 places pels centres de primària i 68 places per secundària. 
 
*Les 68 places destinades al transport escolar corresponen aprox. al 85% de seients que 
disposa l’autobús que s’utilitza per fer el servei durant la temporada escolar. Les places 
escolars són resultat d’un percentatge proporcional estimat d’alumnes matriculats a cada 
centre escolar diferenciant primària (2 centres escolars) i secundària (1 únic centre escolar). 
 

2. PRE-INSCRIPCIÓ AL TRANSPORT ESCOLAR (Del 20 al 26 de juny)  
 
Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar municipal hauran 
de tramitar la preinscripció i posterior inscripció a l’Ajuntament de Roda de Berà. 
 
a) Documentació necessària per realitzar la pre-inscripció: 

 
- Sol·licitud de transport escolar de pagament (Model1). Demanar a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
- Volant d’empadronament (on consti l’alumne), sol·licitar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament de Roda de Berà. 
- Justificant conforme l’alumne està matriculat, (on consti el seu codi IDALU), a emetre 
pel centre escolar corresponent. 
- Fotocopia del llibre de família, on consti l’alumne que farà ús del servei de transport 
escolar. 
- DNI, del sol·licitant; pare, mare o tutor. 
 
 
Es donarà Minuta del Registre d’entrada conforme s’ha presentat la sol·licitud. 
 

b) El llistat d’admesos al transport escolar es podrà consultar a la unitat de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Roda de Berà, al web www.rodadebera.cat i al centre escolar a 
partir del dia 28 de juny. 

 
3. INSCRIPCIÓ (Del 27 de juny al 5 de juliol)   

 
c) Documentació necessària per realitzar la inscripció i pagament: 

 
- Inscripció de transport escolar (Model2). Demanar a a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Roda de Berà. 
- Realitzar el pagament de 10 €, mitjançant codi de barres a La Caixa on s’ha de fer constar 
com a concepte el nom de l’alumne admès que lliurarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Roda de Berà. (10€ = mes de setembre).  
 
El primer pagament es realitza al juny i correspon a la tarifa del servei del mes de 
setembre.  
 



 

 

Un cop tramitat, es donarà Minuta del Registre d’entrada conforme s’ha tramitat la Inscripció 
i l’alumne podrà fer ús del servei de transport escolar amb monitor amb normalitat a partir 
del setembre. 
 

4. CRITERIS DE PRIORITAT PER LES PLACES DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
a) Empadronament:  Els alumnes han d'estar empadronats a Roda de Berà. Només s’hi 
podran acollir els alumnes no empadronats al municipi si hi hagués places disponibles. 
 
b) Distància fins el centre: Els alumnes tindran preferència segons la llunyania de la 
residència de l’empadronament fins al centre escolar. 
 
c) Llista d’espera: En el supòsit que els alumnes inscrits sigui superior al número de places 
establertes, es crearà una llista d’espera. 
 

5. INICI DEL TRANSPORT ESCOLAR  
 
El primer dia de curs escolar, cada alumne haurà d’adquirir la targeta del transport per 
identificar-se. 
 
Aquesta targeta és personalitzada i obligatòria durant l’ús efectiu del transport escolar. Té un 
cost de 2,5 € que es pagaran al conductor de l’autocar i aquest la lliurarà en un termini 
màxim de 2 setmanes. 
 
La pèrdua, mala conservació o robatori de la targeta comportarà un càrrec de 5 € que 
s’hauran d’abonar amb el procediment esmentat. 
 

6. INSCRIPCIÓ UN COP INICIAT EL CURS ESCOLAR 
 
Tots els estudiants que vulguin fer ús del servei de transport escolar un cop iniciat el curs 
hauran d’obtenir la targeta amb el mateix procediment anterior (Model 1), però tenint en 
compte la disponibilitat de places lliures a l’autocar i la possibilitat d’inscriure’s a una llista 
d’espera, i se’ls comunicarà l’adjudicació de plaça quan es produeixi alguna baixa al servei. 
 
Si hi ha places disponibles, s’haurà de tramitar la inscripció de transport escolar de 
pagament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roda de Berà (Model 2). 
 

7. 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 mes següent. Per 
ex. Del 15 al 20 de setembre es pagarà el mes d’octubre, 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 mes, 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. Aquest emetrà un tiquet comprovant, 
que lliurarà a l’alumne com a justificació del pagament, és obligatori presentar-ho al coductor 



 

 

i/o a la monitora en cas que es demani durant el més del servei pagat per poder activar la 
tarjeta i fer ús del servei de manera normal. 
 
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 5 euros per expedir-ne 
una de nova. 
 
 
Roda de Berà, abril del 2019 
 
 
 
 
 


