
Full informatiu del servei de transport escolar tarifat
Curs 2021-2022 

1. Persones beneficiàries 

Podran sol·licitar  el  servei  de transport  escolar  tarifat
l’alumnat d’educació  infantil,  primària  i  postobligatòria
de la comarca que no tenen dret al servei comarcal de
transport  escolar  gratuït  però  que  volen  utilitzar  els
vehicles  que  fan  diàriament  les  rutes  de  transport
escolar.

2. Requisits

Podrà  utilitzar  el  servei  tarifat  de  transport  escolar  l’alumnat  que  reuneixi  els
requisits següents:

a) Que no li correspongui la gratuïtat del servei de transport escolar. 

b) Que hi hagi places vacants en els vehicles que efectuen les rutes del servei de
transport escolar.

3. Assignació de places

3.1 En cap cas el Consell Comarcal autoritzarà la utilització del servei si no hi ha
places disponibles ni es comprometrà a contractar nous vehicles en cada ruta com a
conseqüència d’aquestes peticions. 

3.2 L’ús del servei implica l’acceptació del reglament de transport escolar tarifat del
Consell Comarcal, l’obligació de pagar el preu públic establert i també el respecte a
les  normes  de  conducta  establertes  en  el  Reglament  dels  serveis  escolars  de
transport i menjador aprovat pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Camp, el 28 de
maig de 2008 i que són de general aplicació per al bon i segur funcionament del
servei,  i  en  particular  a  totes  aquelles  directrius  que  els/les  acompanyants
estableixin en cada cas.

4. Termini de presentació de les sol·licituds 

4.1 Primer termini: El període ordinari de presentació de sol·licituds finalitzarà el
dia 30 de setembre de 2021. 

4.2 Segon termini de caràcter extraordinari:

a) Alumnes de nova matriculació: trenta dies naturals posteriors a la data de
matriculació.

b) Situació  sobrevinguda  que  requereixi  la  necessitat  d’utilitzar  el  servei  de
transport escolar. Caldrà justificar la situació al·legada.

5. Tramitació de les sol·licituds

5.1  La tramitació de les sol·licituds de transport escolar tarifat haurà de
realitzar-se, preferentment de manera telemàtica a la seu electrònica del
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Consell Comarcal. Les famílies disposaran d’una assistència telefònica per poder
fer aquelles consultes necessàries sobre el tràmit de presentació de la sol·licitud.

Per tal de donar un servei de suport i atenció a les famílies que no disposin de
mitjans  telemàtics,  de  connexió  a  internet  o  altres  impediments,  es  farà  la
tramitació de forma presencial amb cita prèvia.  La podeu demanar a la web
del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Camp  mitjançant  el  servei  de  cita  prèvia
http://citaprevia.altcamp.cat/ (en el desplegable haureu d’escollir l’opció «transport
escolar») o bé trucant al telèfon 977608560 de 9.00 h a 14.00 h.

5.2 Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant imprès normalitzat, d’acord
amb la documentació següent:

- SOL·LICITUD  del servei de transport escolar tarifat per al curs 2021-2022.
- ORDRE  DE  DOMICILIACIÓ  DE  CÀRREC  DIRECTE  SEPA acreditatiu  de  la

titularitat del compte corrent.

Aquests documents els trobareu a la web del Consell Comarcal (www.altcamp.cat).

5.3 Podran sol·licitar el servei tarifat de transport escolar els pares, mares, tutors
legals  o  persones encarregades temporalment  o definitivament  de la  guarda de
l’alumnat que necessiti utilitzar l’esmentat servei.

Es presentarà un únic imprès de sol·licitud per unitat familiar, en el qual s’indicaran
les dades de tots els escolars pel qual es sol·licita el servei.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT PER AL TRÀMIT PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

• Demaneu cita prèvia abans de venir al Consell Comarcal.
• Heu de  venir  una persona sola,  amb mascareta,  respectant  l’hora  de  la

vostra cita.
• Si voleu emplenar la sol·licitud al Consell Comarcal cal que porteu el vostre

bolígraf.

http://citaprevia.altcamp.cat/
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