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REGLAMENT REGULADOR DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL 
SERVEI DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR OBLIGATORI 
DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL 

 
CAPÍTOL I ASPECTES GENERALS 
 
1. Àmbit d’aplicació i objecte 
 
1.1 Aquest reglament és d’aplicació a l’alumnat d’educació primària i secundària que utilitzi els 

serveis escolars de transport i menjador gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
d’acord amb els articles 1 i 2 del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 
servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació 
obligatòria i d’acord amb els articles 1, 2 i 3 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es 
regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del 
Departament d’Educació.  

 
1.2 L’objecte d’aquest Reglament és fixar un conjunt de pautes que han d’acomplir els usuaris 

dels serveis escolars de transport i menjador, d’acord amb la legislació vigent. 
 
2. Beneficiaris 
 
2.1 En són beneficiaris són els alumnes de P-3 fins a 4t. d’ESO que per manca d’oferta del seu 

nivell educatiu en el seu municipi de residència estiguin obligats per a la seva escolarització 
a traslladar-se a un altre municipi i ho facin d’acord amb el mapa escolar de Catalunya. 

 
2.2 L’actual normativa no estableix cap tipus de gratuïtat a favor dels alumnes que es traslladen 

a un centre docent dins del seu propi terme municipal, si bé, i sempre que les necessitats 
d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei de transport o la 
concessió d’ajuts. 

 
3. Requisits 
 
3.1 Els beneficiaris han de complir els requisits següents: 

a. Residir a la comarca de l’Alt Urgell. 
b. No gaudir d’ajuts o subvencions en concepte de  menjador escolar, atorgats per altres 

administracions públiques o ens públics o privats. 
c. Haver presentat en els terminis establerts la sol·licitud i la documentació requerida. 

 
3.2. No es podran acollir a aquesta convocatòria els alumnes que tenen dret al servei de 

menjador de caràcter preceptiu i gratuït pels motius que es regulen en el Decret 160/96, de 
14 de maig,  pel qual es regula el servei escolar de menjador dels centres escolars públics 
de titularitat del Departament d’Educació (alumnes d’educació especial desplaçats 
obligatòriament del seu municipi de residència i alumnes d’educació infantil, primària i/o 
secundària obligatòria preceptes de transport obligatori). 

 
3.3. En relació amb el requisit de residir a la comarca, els tècnics dels serveis socials d’atenció 

primària del Pla d’Urgell podran demanar informació al municipi corresponent en relació amb 
la residència. 
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4. Termini de presentació de sol·licituds 
 
4.1. Les sol·licituds per a la utilització del servei de transport i menjador escolar obligatori es 

presentaran entre l’1 de maig i el 30 de juny de cada any. Les sol·licituds de renúncia del 
servei esmentat  es presentaran entre l’1 i el 10 de setembre del curs següent. 

 
4.2. Només s’acceptaran sol·licituds fora de termini en els casos en què hi hagi circumstàncies 

sobrevingudes o que no s'haguessin pogut preveure raonablement dins del termini establert. 
 
5. Altes i baixes que es puguin produir durant el c urs escolar. 
 
5.1. Pel que fa a les altes i baixes d’alumnes, aquests hauran de comunicar per escrit al Consell 

Comarcal la seva situació en els casos següents: 
- Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i que s’escolaritzin en un  altre 

centre escolar de la comarca . 
- Els alumnes que traslladin el seu domicili a un altre municipi de la mateixa comarca. 
- Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i s’escolaritzin en un centre fora de 

la comarca. 
 
 
CAPÍTOL II. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
6. Gestió del servei de transport escolar 
 
6.1. Normes per a la  gestió del  servei de transport escolar   
 
6.1.1. El Consell Comarcal posarà en coneixement dels ajuntaments i dels centres educatius, amb 

anterioritat a l'inici del curs escolar, l'hora, el punt de recollida i de tornada de l'alumnat que 
utilitzarà el servei. 

 
6.1.2. El Consell Comarcal, la setmana abans de l’inici de curs lliurarà a les empreses 

concessionàries del servei de transport escolar les llistes provisionals dels alumnes per a 
cadascuna de les rutes, amb la finalitat que durant la primera setmana d’inici del curs els 
acompanyants facin les correccions que creguin oportunes, ja sigui per afegir escolars que 
no figuren a la llista, per fer constar l’absència dels que no pugen, o per altres situacions que 
puguin observar.  

 
6.1.3. Finalitzada aquesta primera setmana, els acompanyants de cada ruta lliuraran al centre 

educatiu  les llistes rectificades. Aquestes llistes, conjuntament amb  les noves sol·licituds 
d’inscripció per a la utilització del servei de què disposin els centres, determinaran les llistes 
definitives, no més tard del dia 1 d’octubre. A partir d’aquesta data, qui no hagi presentat 
l’oportuna sol·licitud d’inscripció no podrà utilitzar aquest servei, a excepció dels alumnes 
d’incorporació tardana. 

 
6.1.4 El Consell Comarcal facilitarà la llista definitiva dels alumnes usuaris del transport escolar a 

les respectives empreses concessionàries. Aquestes llistes seran lliurades als 
acompanyants de cadascuna de les rutes de transport amb la finalitat de portar un rigorós 
control de les assistències, absències i incidències del servei. 
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6.2. Normes  per als usuaris del servei de transpor t escolar 
 
Per tal que el servei de transport escolar funcioni de manera satisfactòria, els alumnes durant el 
recorregut han de seguir les normes següents: 
 
6.2.1. Omplir la butlleta de sol·licitud de transport escolar no obligatori (annex 1).  
 
6.2.2. Omplir l’apartat de la butlleta de renúncia al servei de transport gratuït en cas que l’alumne 

no el vulgui utilitzar (annex 2). 
 
6.2.3. L’acompanyant és la màxima autoritat a l’autocar i responsable del servei. L’alumnat té 

l’obligació de prestar la major atenció a les indicacions i obeir-les ràpidament i amb 
exactitud.  

 
6.2.4 Tots els alumnes han d’utilitzar la ruta que tenen assignada des de l’inici de curs. Només en 

casos justificats, s’autoritzarà un canvi de ruta, prèviament sol·licitada pels pares/tutors i 
autoritzat pel Consell Comarcal. 

 
6.2.5 Quan l’alumnat per circumstàncies personals o familiars hagi de pujar o baixar, puntualment, 

en una parada que no sigui la que té establerta, prèviament haurà de presentar a 
l’acompanyant del transport la corresponent autorització del pare/mare/tutor legal. Sense 
aquest requisit el Consell Comarcal no autoritzarà cap canvi. 

 
6.2.6 Els alumnes usuaris del servei escolar han de tenir present que fan ús d’un servei públic, per 

la qual cosa la normativa ha de ser respectada en benefici de tots. De manera especial, 
hauran de complir els aspectes següents: 
� Ser puntuals a la parada.  
� Pujar i baixar de forma ordenada, sense donar empentes ni cridar. 
� Respectar en tot moment les persones encarregades del servei de transport i acomplir les 

seves indicacions (acompanyant i  conductor). 
� Respectar els companys amb els quals es comparteix el servei: no cridar, no insultar, no 

donar cops o realitzar qualsevol tipus d’accions que puguin molestar. 
� Durant el trajecte estar asseguts correctament en el lloc que els assigni l’acompanyant. 
� Respectar els seients, les cortines, els vidres, els cendrers i tot el que hi ha a l’autocar. 

En cas de desperfectes, el cost de la reparació anirà a càrrec de la família que hagi fet la 
infracció. 

� No obrir les finestres. 
� No  menjar, beure o fumar dins de l’autocar. 
� No aixecar-se del seient ni quedar-se al passadís fins que l’autocar estigui parat. 
� Per a més seguretat, es posarà atenció durant l’espera a la parada. No  creuar el carrer i  

esperar ordenadament l'arribada de l'autobús. 
� En el cas que anticipadament es tingui coneixement d’una absència, s’haurà de 

comunicar a l’acompanyant el dia anterior en què es produeixi. 
� En el cas que un alumne, de forma sistemàtica, no tingui intenció d’utilitzar el servei de 

transport en dies concrets, ho ha de comunicar a l’acompanyant. 
� No  parlar amb el conductor durant el trajecte. 
� No deixar objectes, material escolar o brossa a l’autobús. 
� Fora de l'autobús no creuar la carretera passant per la part davantera de l'autobús. 
� En arribar a l'escola, entrar immediatament al centre escolar. 
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� Els pares s’obliguen formalment a lliurar i recollir puntualment els seus fills a la parada 
que els correspongui. Solament en el cas de nens que cursin l’educació secundària, els 
pares podran autoritzar que se’ls deixi sols a la parada. 

� En el seu cas, els alumnes que cursen educació primària, davant l’absència dels pares i 
prèvia trucada al telèfon de contacte indicat, se’ls deixarà sota custòdia de la Policia Local 
o en el seu cas forces de seguretat i es donarà compte del fet al Consell Comarcal. 
Només en casos excepcionals, degudament justificats pels pares, podran autoritzar que 
se’ls deixi sols a la parada.  

 
6.2.7 En cas d’ocasionar desperfectes en el vehicle, se’n farà càrrec la família de l’alumne 

responsable. 
 
6.2.8 En el supòsit de mal comportament i/o d’avisos reiterats a un mateix alumne, o alumna se li 

podrà privar el dret d’utilització del transport, durant el nombre de dies que s’estimi 
convenient,  en aplicació del reglament de règim intern de cada centre escolar. 

 
6.2.9 L’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes més de 3 vegades, pot ser motiu de 

retirada del dret d’ús d’aquest servei, d’acord amb el punt 4.2 d’aquest Reglament. 
 
7. Obligacions del personal adscrit al servei de tr ansport escolar 
 
7.1 Els acompanyants 
 
7.1.1 L'acompanyant és una persona major d'edat, idònia, encarregada de l’atenció dels alumnes 

transportats, amb formació acreditada en la conducció de grups d’alumnes de les edats que 
corresponen a l’educació obligatòria. 

 
7.1.2 Tots els autobusos destinats al servei de transport escolar col·lectiu incorporaran com a 

mínim un o una acompanyant per vehicle. No és obligatòria la seva presència quan el 
desplaçament es faci en un vehicle de capacitat inferior a 9 places; En aquest cas el 
conductor o conductora és el responsable de la seguretat de l’alumnat transportat. 

 
7.1.3 Correspon a l'acompanyant la realització de les tasques que consten previstes en el 

contracte de concessió de servei. A més a més, donaran compliment a les següents 
prescripcions: 
� En el cas d’un accident o incident, cal seguir el procediment d’actuació establert en el 

capítol IV d’aquest Reglament .  
� En sortir de l'escola, l'acompanyant comprovarà la relació d'alumnes que s’hauran de 

transportar. Si en detecta l'absència de cap s'adreçarà a la direcció  o ala persona 
responsable del centre perquè l’informi de la possibilitat que els pares hagin presentat al 
centre escolar una autorització per escrit, i en el cas que no hi hagi autorització expressa, 
trucarà al telèfon de contacte facilitat pels pares. L’autobús retardarà la sortida un màxim 
de 10 minuts i, si no s’ha aconseguit resoldre la situació, ho posarà en coneixement de 
les forces de seguretat. 

� Mantenir la màxima coordinació amb el centre i amb el Consell Comarcal. 
 

7.2 Els conductors 
 
7.2.1 Els conductors dels vehicles destinats al servei de transport escolar hauran de disposar del 

permís de conduir de la classe que correspongui, d’acord amb la normativa vigent. També 
hauran d’estar inscrits en el registre especial de la Direcció General de Trànsit i complir les 
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condicions establertes en l’article 32 del Reglament General de Conductors, aprovat per 
Reial decret 772/1997, de 30 de maig, així com complir les consignes de seguretat que 
consten establertes a l’apartat D, b) del  Plec de condicions tècniques del contracte. 

 
8. Actuacions del centre educatiu dins de l’àmbit d el transport escolar 
 
8.1 En tot moment, el centre escolar pot realitzar inspeccions i controls periòdics per comprovar, 

per si mateix, l’acompliment de les obligacions contretes per l’empresa pel que fa al servei. 
Les incidències detectades s’hauran de comunicar al Consell Comarcal. 

 
8.2 D’acord amb el Reglament d’ús intern i de conformitat amb el Decret 279/2006, de 4 de 

juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya, el centre podrà aplicar les mesures correctores o disciplinàries 
als alumnes que provoquin incidents o mantinguin conductes contràries a les normes de 
convivència i funcionament del servei de transport. 

 
8.3 El centre ha de designar una persona amb les funcions següents: 

� Informar el Consell Comarcal, amb una antelació de 48 hores, de les modificacions 
puntuals pel que fa als horaris i punts de recollida dels alumnes que puguin afectar el 
servei (setmanes culturals, sortides, excursions...), i de les altes i/o baixes que es puguin 
preveure en el servei (excursions, malalties, canvi de centre... ). 

� Recollir i fer arribar al Consell Comarcal els suggeriments o les reclamacions sobre el 
servei de transport que facin els alumnes. 

 
9. Control i seguiment del servei de transport 
 
9.1 El control i vigilància del servei de transport podrà realitzar-se si es creu convenient a través 

d’una comissió de seguiment, que serà l’encarregada de controlar el funcionament del 
servei. També haurà de garantir que les empreses concessionàries acompleixin les 
condicions establertes i haurà de fer efectiu el trasllat d’informació als col·lectius que 
representin els seus diferents membres. 

 
 
CAPÍTOL III. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 
10. Normes per a la gestió del menjador escolar 
 
10.1 El centre educatiu, juntament amb la prematrícula, lliurarà al Consell Comarcal les llistes 

provisionals dels alumnes que utilitzaran el servei, amb la finalitat que durant la primera 
setmana d’inici del curs els monitors facin les correccions que estimin oportunes, ja sigui per 
afegir escolars que no figuren a la llista, per fer constar l’absència dels que no mengen o per 
altres situacions que puguin observar.  

 
10.2 Finalitzada aquesta primera setmana, els monitors de cadascun dels menjadors lliuraran al 

centre educatiu  les llistes rectificades. Aquestes llistes, conjuntament amb les noves 
sol·licituds d’inscripció per a la utilització del servei de què disposin els centres, 
determinaran les llistes definitives, no més tard de la primera quinzena d’octubre. A partir 
d’aquesta data, qui no hagi presentat l’oportuna sol·licitud d’inscripció no podrà utilitzar 
aquest servei, a excepció dels alumnes d’incorporació tardana. 
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10.3 El Consell Comarcal facilitarà la llista definitiva dels alumnes usuaris del menjador escolar 
als monitors de cadascun dels menjadors amb la finalitat de portar un rigorós control de les 
assistències, absències i incidències del servei. 

 
11. Normes per als usuaris del servei de menjador e scolar 
 
11.1 De les persones que fan ús del servei de menjador que es presta a cada escola, se’n 

distingeixen els usuaris obligatoris i els no obligatoris: 
- Són usuaris obligatoris del servei de menjador escolar els alumnes que estan obligats a 

desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta 
del nivell educatiu corresponent i són transportats amb dret a servei de menjador gratuït. 

- Són usuaris no obligatoris del servei de menjador escolar els alumnes no inclosos en el 
punt anterior i el personal docent o d’administració i serveis del propi centre que en fan 
ús. El Consell Comarcal n’assumeix la gestió econòmica.  

 
11.2 En el cas que un alumne o alumna, de forma puntual o sistemàtica, no tingui intenció 

d’utilitzar el servei de menjador en dies concrets o de forma continuada, caldrà que el pare, 
mare o representant legal  ompli la sol·licitud pertinent al Consell Comarcal (annex 3). 

 
11.3 Si un alumne o alumna obligatoris no assisteix al menjador escolar un mínim d’un mes 

sense causa de força major que ho justifiqui, perdrà el seu dret a la gratuïtat a partir del mes 
següent. El Consell Comarcal tindrà, cada mes,  la relació d’alumnes assistents al menjador 
i pot realitzar els controls i comprovacions que consideri necessaris. 

 
11.4 Si es produeixen incidents o conductes contràries a les normes de convivència i 

funcionament del servei de menjador, s’aplicaran les mesures que estableixi el centre 
educatiu. 

 
11.5 Els alumnes han de: 

� En finalitzar les classes, esperar a entrar al menjador fins que ho autoritzin els monitors. 
� Entrar al menjador atenent les instruccions que els donin els monitors. 
� Atendre i obeir les instruccions que els doni el personal encarregat del menjador i complir 

la normativa d’ús del servei de menjador. 
� Conèixer i complir el Pla de funcionament del servei de menjador aprovat pel Consell 

Escolar del centre. 
� Utilitzar correctament les instal·lacions del menjador i el seu equipament. 
� Menjar de tot el que se’ls serveixi, sempre que no hi hagi certificat mèdic oficial que 

determini l’aliment que no pot ingerir. 
� A l’espai destinat a menjador, no entrar menjar, begudes..., ni tampoc  fumar, jugar, 

molestar els altres companys o quedar-s’hi havent acabat de dinar. 
� No  sortir del recinte escolar en horari del migdia. 

 
12. Obligacions del personal adscrit al servei 
 
12.1 El personal adscrit al servei de menjador està vinculat  a l’empresa concessionària del servei 

i està format pel coordinador o coordinadora general, els monitors i el personal de cuina. El 
coordinador o coordinadora general, entre altres,  té les funcions específiques següents: 
� Conèixer i acomplir amb la màxima observança el Pla de funcionament del servei de 

menjador elaborat pel Consell Escolar del centre. 
� Coordinar l’equip de monitors. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Insti tut Joan Brudieu  

 
INICIATIVES ALT URGELL, SA 

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (0910 Reglament Transport_Menjador.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (24-març-10) Pàgina 
9 de 14 

 

� Exercir la interlocució entre l’equip i els diferents organismes implicats en el servei: 
centre, AMPA, Consell Comarcal.... 

� Conèixer el nivell d’acompliment de les directrius marcades al projecte específic del 
menjador escolar i fer-ne el seguiment. 

� Informar la direcció del centre i el Consell Comarcal de les incidències o accidents que se 
succeeixin i, en aquest cas, segons la gravetat, curar amb la farmaciola, portar la persona 
accidentada al centre sanitari o telefonar a urgències sanitàries i seguir les instruccions 
que li donin. 

 
12.2 Els monitors tenen les funcions següents: 

� Complir totes les prerrogatives establertes en l’apartat núm. 5 del Plec de condicions 
tècniques que regula el contracte: 
— Conèixer les directrius marcades al projecte específic del menjador escolar i fer-ne el 

seguiment. 
— Vigilar que els alumnes no surtin del centre sense l’autorització corresponent. 
— Treballar els hàbits de comportament dels alumnes usuaris del servei dins l’àmbit del 

menjador (mantenir un to de veu adequat, ajudar a parar i desparar la taula, recollir 
els estris, menjar a un ritme adequat, seure de forma correcta, no llençar menjar...). 

 
12.3 El personal de cuina ha de: 

� Conèixer i acomplir amb la màxima observança el Pla de funcionament del servei de 
menjador elaborat pel Consell Escolar del centre. 

� Servir als alumnes una quantitat mínima de tots els plats, sempre que els  monitors no  
notifiquin el contrari. 

� Realitzar qualsevol altra tasca que els encomani l’empresa, o el Consell Comarcal 
relacionada amb les seves funcions laborals. 

 
13. Actuació del centre educatiu dins l’àmbit del m enjador escolar 
 
13.1 En tot moment, el centre escolar pot realitzar inspeccions i controls periòdics per comprovar, 

per si mateix, l’acompliment de les obligacions contretes per l’empresa pel que fa al servei. 
Les incidències detectades s’hauran de comunicar al Consell Comarcal. 

 
13.2 D’acord amb el Reglament d’ús intern i de conformitat amb el Decret 279/2006, de 4 de 

juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius 
no universitaris de Catalunya, el centre podrà aplicar les mesures correctores o disciplinàries 
als alumnes que provoquin incidents o mantinguin conductes contràries a les normes de 
convivència i funcionament del servei de menjador. 

 
13.3 El centre ha de designar una persona amb les funcions següents: 

� Informar al Consell Comarcal i al responsable de la cuina central,  amb una antelació de 
48 hores, de les altes o baixes dels alumnes que es puguin preveure en el servei: 
excursions, malalties, canvi de centre...  

� Recollir i fer arribar al Consell Comarcal els suggeriments o les reclamacions sobre el 
servei de menjador que facin els alumnes. 

 
14. Control i seguiment del servei de menjador 
 
14.1 El control i vigilància del servei de menjador es podrà  fer a través d’una comissió de 

seguiment, que serà l’encarregada de controlar el funcionament del servei, els aspectes 
educatius, sanitaris i dietètics, la qualificació del personal, l’espai interactiu, etc. També 
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haurà de garantir que les empreses concessionàries compleixin les condicions establertes, i 
haurà de fer efectiu el trasllat d’informació als col·lectius que representin els seus diferents 
membres. 

 
 
CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’UN ACCI DENT O D’UN 

INCIDENT DINS L’ÀMBIT DELS SERVEIS ESCOLARS DE 
TRANSPORT I MENJADOR 

 
15. Definició 
 
15.1 Actuacions que han de dur a terme el personal d’atenció als alumnes que estan adscrits als 

serveis escolars de menjador i transport, en el cas que en l’exercici de la seva tasca es 
produeixi algun accident o incident. 

 
16. Destinataris 
 
16.1 Els usuaris d’aquest procediment són els acompanyants, coordinadors i monitors contractats 

per les empreses de transport i menjador que estan relacionats amb l’exercici de les 
competències que té delegades el Consell Comarcal en matèria de transport i menjador 
escolar. 

 
17. Àmbit d’aplicació 
 
17.1 La vigència dels procediments que s’estableixen en aquest document són d’aplicació en 

l’espai físic i en el temps en què es desenvolupa la prestació del servei. 
� Transport escolar: comprèn el trajecte que va des de la parada fins al centre escolar, tant 

a l’anada com a la tornada. 
� Menjador escolar: des  que l’alumne surt de classe fins que torna a incorporar-s’hi. 

 
18. Valoració de l’accident o de l’incident 
 
18.1 El personal responsable de la tutela dels alumnes ha de fer una valoració prèvia de 

l’accident o de l’incident succeït, amb l’objectiu d’activar el pla d’accions a realitzar. En 
aquest cas, s’estableixen dos nivells d’actuació: situacions lleus i situacions greus o molt 
greus. En qualsevol cas, s’han de comunicar al centre docent i al Consell Comarcal l totes 
les situacions esdevingudes.  

 
18.2. Tipologia d’accidents o d’incidències probables. Aquesta llista té un sentit únicament 

enumeratiu; per tant, no és exhaustiva. 
 
18.2.1 Lleus 

• Accidents: ferida superficial, mareig.  
• Incidents: retard en el servei de transport, indisciplina de l’alumnat, retard de l’alumnat a 

la parada de l’autobús, manca de puntualitat del servei de transport. 
 
18.2.2 Greus 

• Accidents: ferida greu, pèrdua de coneixement, cos estrany en un ull, pluralitat 
d’accidentats lleus. 
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• Incidents: situacions lleus reiterades, agressions físiques o verbals entre alumnes, 
malmetre l’autobús o el material del centre, sortir del centre sense autorització durant els 
temps de menjador, avaria de l’autobús. 

 
18.2.3 Molt greus  

• Accidents: cremades, electrocució, pluralitat d’accidentats greus. 
• Incidents: situacions greus reiterades, accident de l’autobús, intoxicació alimentària. 

 
19. Pla d’accions a realitzar 
 
19.1 Situacions lleus 

1. Atendre la persona accidentada. 
2. Fer el full d’incidència. Trametre’n còpia al centre i al Consell Comarcal el mateix dia en 

què ha succeït el fet. 
3. Davant de qualsevol dubte, cal posar-se en contacte amb el Consell Comarcal i/o   avisar 

els serveis de seguretat o d’urgències. 
 
19.2 Situacions greus i molt greus 

1. Atendre la persona accidentada. 
2. De forma immediata, posar-se en contacte per via telefònica o personal amb el Consell 

Comarcal i amb la direcció o persona responsable encarregada del centre per informar de 
primera mà del fet succeït. 

3. Prendre les accions corresponents de forma consensuada amb la direcció del centre 
docent. 

4. Informar-ne telefònicament  les famílies dels alumnes afectats. 
5. Fer el full d’incidència. Trametre’n còpia al centre i al Consell Comarcal, el mateix dia en 

què ha succeït el fet. 
6. Davant de qualsevol dubte, cal posar-se en contacte amb el Consell Comarcal i/o avisar 

els serveis de seguretat o d’urgències. 
 
Aquest reglament entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils 
posteriors a l’edicte d’informació de la seva aprovació definitiva. 
 
La Seu d’Urgell, 30 de juliol de 2009 
 
Jesús Fierro i Rugall 
President 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA 

• Centre d’emergències.........................................................................................112 
• Ambulàncies........................................................................................902 23 29 02 
• Bombers.............................................................................................................112 
• Mossos d’Esquadra (La Seu d’Urgel) ..................................................973 35 72 00 
• Policia Municipal de La Seu d’Urgell....................................................973 35 04 29 
• Info Sanitat 24 hores ...........................................................................902 11 14 44 
• Institut Català de la Salut....................................................................................061 
• Institut Nacional de Toxicologia ...........................................................91 562 04 20 

 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
• Consell Comarcal de l’Alt Urgell ..........................................................973 35 31 12 
• Ajuntament de la Seu d’Urgell .............................................................973 35 00 10 
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ANNEX 1: INSTÀNCIA DE SOL�LICITUD PER UTILITZACIÓ 
DEL TRANSPORT ESCOLAR PER ALUMNES 
D’ENSENYAMENT NO OBLIGATORI 

 
 

Nom de l’alumne : 

Població de recollida del transport escolar: 

Centre escolar de destí: 

Nom dels pares: 

DNI: 

Adreça: 

Població: CP: 

Telèfon:  

 

CURS:             1r Batxillerat  2n Batxillerat  Mòduls 

 
EXPOSO: 
 
Que enguany realitzo estudis mitjans no obligatoris al centre esmentat anteriorment i necessito 
utilitzar el transport escolar per manca d’altre servei de transport públic amb el centre de 
referència, 
 
i per tant  
 
DEMANO: 
 
Poder utilitzar el transport escolar durant el curs _________ en el cas que hi hagi places 
disponibles. 
 
______________________,____ de_______________de 20 
 
Signatura  
 
 
 
 
 
 
 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL 
Pg. Joan Brudieu, 15     25700   LA SEU D’URGELL 
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ANNEX 2: INSTÀNCIA DE SOL�LICITUD DE RENÚNCIA DEL 
TRANSPORT ESCOLAR 

 
 

Nom de l’alumne: 

Població de recollida del transport escolar: 

Centre escolar de destí: 

Curs: 

Nom dels pares: 

DNI: 

Adreça: 

Població:  CP: 

Telèfon: 

 
EXPOSO: 
 
Que enguany el meu fill/a està realitzant els estudis al centre esmentat anteriorment i disposa del 
servei de transport i menjador escolar que subvenciona el Departament d’Educació i el gestiona el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Degut que per motius d’horaris farem personalment el transport escolar. 
 
SOL·LICITO: 
 
La renúncia del transport escolar durant el curs ____________, però continuarem amb el servei de 
menjador escolar. 
 
______________________,____ de_______________de 200 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
IL.LM. PRESIDENT CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL 
Pg. Joan Brudieu, 15 25700 La Seu d’Urgell 
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ANNEX 3: INSTÀNCIA DE SOL�LICITUD DE RENÚNCIA DEL 
MENJADOR ESCOLAR 

 
 

Nom de l’alumne: 

Població de recollida del transport escolar: 

Centre escolar de destí: 

Curs: 

Nom dels pares: 

DNI: 

Adreça: 

Població: CP: 

Telèfon: 

 
 
RENUNCIO 
 
A la beca de menjador durant el curs ______________ 
 
AUTORITZO  
 
Al meu fill/a, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT , que durant la franja horària de l’hora de 
menjador no romangui dins el recinte escolar. 
 
 
 
______________________,____ de_______________de 20 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
IL.LM. SR. PRESIDENT CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL 
Pg. Joan Brudieu, 15 25700 La Seu d’Urgell 


