
 

 CONSELL COMARCAL 

DEL MONTSIÀ 

 
SOL·LICITUD D’ÚS DE SERVEIS EDUCATIUS  
TRANSPORT I MENJADOR. CURS 2020-2021 
Sol·licituds presentades per família i centre: ______     
Nom de l’escola/institut:  ____________________________________________________ 
  
 

1. Tipus de serveis que utilitzarà (marqueu amb una X els serveis que utilitzareu, d’acord amb la vostra situació geogràfica 
i educativa): 

 
A) ALUMNAT DE TRANSPORT I MENJADOR OBLIGATORI: 

 
ALUMNAT DESTINATARI (tindrà dret a la gratuïtat del servei):  

 alumnat d’ensenyament obligatori que s’ha de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest 
d’oferta del nivell educatiu corresponent. 

 alumnat considerat com a alumnat amb Necessitats Educatives Específiques pel Departament d’Educació, que cursa 
estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació 
especial, proposat pel Departament d’Educació.  

   
   TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI                  MENJADOR ESCOLAR OBLIGATORI  
 

Servei de transport escolar, marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl.     dt.     dc.     dj.     dv.  

 

Servei de menjador escolar, marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl.    dt.     dc.     dj.     dv.  

 
 
 
B) ALUMNAT DE TRANSPORT I MENJADOR NO OBLIGATORI: 

 
ALUMNAT DESTINATARI (haurà d’abonar l’import del servei establert per l’ordenança del Consell Comarcal):  

 alumnat d’ensenyament obligatori que s’ha de desplaçar a un centre docent del seu municipi però distant del seu lloc de 
residència, a través d’una ruta de transport escolar establerta.  

   
   TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI                  MENJADOR ESCOLAR NO OBLIGATORI  
 

Servei de transport escolar, marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl.     dt.     dc.     dj.     dv.  

 

Servei de menjador escolar, marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl.     dt.     dc.     dj.     dv.  

 

 

 
C) ALUMNAT DE TRANSPORT POSTOBLIGATORI: 

 
ALUMNAT DESTINATARI (haurà d’abonar l’import del servei establert per l’ordenança del Consell Comarcal): 

 alumnat d’ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional, PQPI, etc.) 
 

   TRANSPORT ESCOLAR POSTOBLIGATORI                  
 

Servei de transport escolar, marqueu amb una X els dies que en fareu ús:    dl.     dt.     dc.     dj.     dv.  

 
 
 
2. Dades de l’alumne/a sol·licitant i de la persona responsable: 

Nom de l’alumne/a sol·licitant: Cognom 1 de l’alumne/a sol·licitant: Cognom 2 de l’alumne/a sol·licitant: DNI/NIE/NIF alumne/a sol·licitant: 

Data de naixement:        

                       
Sexe: home   dona  IDALU (Codi identificador de l’alumne/a): Nacionalitat: Mòbil alumne/a: 

Marqueu el curs que realitzareu al 2020-2021: 

Educació infantil (EINF):  P3   P4   P5               Educació primària (EPRI): 1r  2n  3r  4t  5è  6è                      Educació especial (EE):                                                                                                                                                                                                                                          
 

Educació secundària (ESO):  1r   2n   3r  4t                 Batxillerat (BAT):  1r   2n             CFGM:  1r   2n                CFGS:  1r   2n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nom del pare/mare/tutor/tutora:                                    Cognom 1 del pare/mare/tutor/tutora Cognom 2 del pare/mare/tutor/tutora DNI/NIE: 

Tel.: Mòbil: Adreça: 

Nom complet via (C/, Pl, Av, Pol, Pda) 
 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: 

Població: Municipi: CP: 

Adreça electrònica familiar: 

 

Núm. exp. 

Termini de presentació: 

10 de juliol de 2020 

Exp. 
 
 
 

Reservat per al CC Montsià  

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

Per a emplenar aquest apartat consulteu la taula de rutes i parades que figura al full annex amb la normativa d’utilització del 
transport escolar i el resguard de presentació de la sol·licitud: 

 

Ruta núm.  Parada  
 

 

Alguna persona recollirà l’alumne/a a la parada?:   SI                 NO                         (marqueu amb una creu) 
 

En el cas que sí, voleu indicar el nom de la persona que sempre se’n farà càrrec: 
 

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................. DNI ............................................. 
En el cas que no: Autoritzo a la persona acompanyant de les rutes del servei de transport escolar a deixar l’alumne/a a la parada corresponent, sense que sigui 
necessària la meva presència per a recollir-lo. 
 

 
Les persones incloses a la unitat familiar d’aquesta sol·licitud declaren sota la seva responsabilitat que les dades incorporades en aquesta 
sol·licitud s’ajusten a la realitat i, amb la seva signatura, autoritzen al Consell Comarcal del Montsià i al Departament d’Educació a obtenir les 
dades necessàries per a valorar la sol·licitud, d’acord amb la normativa educativa vigent sobre els serveis de transport i menjador escolar 
(que podeu consultar a la web del Consell Comarcal del Montsià www.montsia.cat), a d’altres administracions. Així mateix, autoritzen 
l’Ajuntament del municipi on resideixen a facilitar informació al Consell Comarcal sobre la unitat de convivència d’aquesta sol·licitud. 
 

La persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar declaren: 
1. Que han rebut el full resum de la normativa d’utilització del transport escolar i el resguard de presentació. 
2. Que accepten allò establert en el Reglament del servei de transport escolar de la comarca del Montsià, així com a la normativa 

educativa vigent sobre els serveis de transport i menjador escolar. 
3. Que queden assabentades que la inexactitud de les circumstàncies declarades donarà lloc a les responsabilitats que 

corresponguin. 
4. Que la sol·licitud d’ús dels serveis no pressuposa que es tingui dret a ser usuari d’aquests, atès que ha d’estar prèviament 

autoritzat pel Consell Comarcal del Montsià.  

 

3. Persones que formen part de la unitat familiar, inclosa la persona sol·licitant 

Nom Cognom 1 Cognom 2 Data naixement Parentiu  
(respecte a l’alumne/a) 

DNI/NIE/NIF Signatura 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
__________________________, ______ d ______________________ de 2020 
(Lloc i data) 
 

4. Documentació que s’adjunta (obligatòria) 

    
   Fotocòpia del DNI o NIE dels pares o progenitors o tutoria legal o relacions anàlogues i germans solters de l’alumne/a sol·licitant de 

menys de 25 anys que convisquin al domicili familiar i els de més edat quan es tracti de persones amb  disminució física, psíquica o 
sensorial, així com les persones ascendents dels pares que justifiquen la seva residència al mateix domicili que els anteriors. 

       *En el cas d’aportar el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia de passaport o document on consti la 
fotografia. 

          
        Fotocòpia del DNI/NIE/NIF de l’alumne sol·licitant. 

      *En el cas d’aportar el NIF o el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, caldrà adjuntar fotocòpia de passaport o document on 
consti la fotografia. 

       
       En el cas que l’alumne/a o algun dels germans tinguin una disminució intel·lectual, física o sensorial, s’ha de presentar la resolució 

corresponent o targeta   acreditativa d’aquesta situació, emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes 
competents d’altres comunitats autònomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
En virtut de la normativa de de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer 
denominat Ensenyament responsabilitat del CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, i seu social a la plaça de Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta, Tarragona. 
 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i tramitar la seva sol·licitud. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades 
sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 
 
En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o  supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així 
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a la plaça de Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta, Tarragona. O bé per correu electrònic a 
consell@montsia.cat 
 
S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el delegat de 
protecció de dades a dpo@montsia.cat  
 

 

http://www.montsia.cat/
mailto:consell@montsia.cat
mailto:dpo@montsia.cat


 

 
CONSELL COMARCAL 

DEL MONTSIÀ 

 
NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR 
 

1. L’alumnat usuari de transport escolar ha de pujar i baixar a la parada assignada. Si es vol sol·licitar un canvi de parada, 
les famílies han de presentar la sol·licitud per escrit al centre educatiu. 

 

2. S’ha d’estar present a la parada a l’horari establert per tal de garantir la puntualitat del servei. 
 

3. L’alumnat ha de respectar les indicacions del/de la monitor/a de transport, com a responsable de la seguretat del trajecte 
i del comportament cívic de l’alumnat. En cas de tenir un comportament inadequat, el/la monitor/a de transport ho 
comunicarà a la direcció per tal que adopti les mesures oportunes, d’acord amb el Reglament de Règim Intern de cada 
centre. 

 

4. Cal pujar i baixar de l’autocar amb ordre i seguint les indicacions del/de la monitor/a de transport. 
 

5. Durant el trajecte cada alumne/a ha de seure 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. 

 

6. L’alumnat ha de respectar el vehicle. En cas de desperfectes, se’n farà càrrec la família.  
 

7. No es permetrà ni menjar, ni beure, ni fumar dins l’autocar. 
 

8. Queda prohibit parlar amb el/la conductor/a durant el trajecte i s’ha de respectar el/la monitor/a de transport i el/la 
conductor/a. El centre podrà sancionar als alumnes que de manera sistemàtica desobeeixin les instruccions donades per 
la persona responsable.  

 

9. Abans de baixar de l’autobús, s’ha de procurar de no deixar-hi objectes personals.  
 

10. La direcció del centre podrà privar del dret d’utilització del transport durant el nombre de dies que consideri convenient, a 
l’alumnat que incompleixi la normativa. 

 

11. En cas que l’alumne/a no sigui recollit/a per la persona designada en la parada, passat un temps d’espera prudencial, es 
posarà a disposició dels cossos i forces de seguretat, en cas de manca d’aquests, se’ls adreçarà a l’ajuntament del 
municipi, per tal que la persona autoritzada els reculli sense perjudici que atesa la seva edat i amb l’autorització expressa 
dels pares, no sigui necessari aquest requisit (Decret 161/96, art. 6, e). En cas que els pares no siguin a la parada, el bus 
esperarà un temps prudencial de cinc minuts com a màxim i la monitora portarà l’alumne/a a la policia local i aquests 
intentaran buscar els pares.  

 

12. El/la monitor/a de transport controlarà l’ús del servei de transport. 
 

13. Si no es té la intenció d’utilitzar el servei de transport en un viatge concret, cal comunicar-ho anticipadament al/a la 
monitor/a de transport i al centre. 

 

14. En cas que un/a alumne/a, de forma sistemàtica, no tingui intenció utilitzar el servei de transport en dies concrets, ho 
comunicarà a/a la monitor/a. 

 

15. La no utilització regular del servei de transport escolar pot fer perdre el dret a la plaça. Aquesta decisió serà comunicada 
als centres educatius i a les famílies. 

 
16. L’alumnat de transport no obligatori i postobligatori ha d’abonar, prèviament, l’import establert pel Consell Comarcal del 

Montsià per fer ús del servei. 
 
17.  L’alumnat de transport no obligatori i postobligatori ha d’aportar sempre l’abonament del servei per fer ús del servei i se’n 

fa responsable de la seva conservació i ús. 
 

18. L’alumnat és el responsable de les seves pertinences i de la seva col·locació al vehicle i ha de seguir les instruccions que 
li doni el/la monitor/a de transport sobre la col·locació de bosses i motxilles (al maleter del vehicle) i d’ordinadors, telèfons 
mòbils i altres dispositius electrònics (que estaran sota custòdia de l’alumne/a). 

 
 

Per a tenir més informació cal que consulteu la informació sobre aquests serveis que podreu trobar a la web del 
Consell Comarcal del Montsià www.montsia.cat  

 
 

RESGUARD DE PRESENTACIÓ        
Sol·licitud d’ús de serveis educatius del Consell Comarcal Montsià, curs 2020-2021.               Segell del centre educatiu 
 

  TRANSPORT ESCOLAR                    MENJADOR ESCOLAR  

Nom i cognoms de l’alumne/a...................................................………………………………………....................DNI/NIE……........……………………..……. 
 
 Nom del centre d’estudis………………………………….............………........................…………Data de presentació ........................................................... 

 
 

http://www.montsia.cat/


 

 

 

 
 

 
 

RUTES I PARADES DE TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2020-2021 
 

CODI RUTA  RUTA CENTRE PARADES 

TALC1 Platja Maricel - Alcanar Institut Sòl de Riu 

Platja Maricel, Ctra. N-340, km. 1.065. benzinera (banda costa) (Alcanar) 

La Martinenca (Alcanar) 

Antiga Ctra. N-340a, (El Codonyol), 22 (banda costa). Urb. Garbí (Alcanar) 

Antiga Ctra. N-340a, (El Codonyol), 22 (banda serra). Urb. Garbí (Alcanar) 

Antiga Ctra. N-340a. Càmping Els Alfacs (banda serra) (Alcanar) 

Antiga Ctra. N-340a, s/n. Urbanització Sota Montsià (Alcanar) 

Platja Maricel, Ctra. N-340, km. 1.065. benzinera (banda serra) (Alcanar) 

C/ Monturiol, 4. Les Cases d'Alcanar(Alcanar) 

Rda. De Circumval·lació / C/ Joan Maragall. Institut Sòl de Riu (Alcanar) 

TAMP1 El Poble Nou - Amposta 

Col·legi Sagrat Cor Pl. del Jardí, 10. El Poble Nou del Delta (Amposta) 

Institut Escola Agustí Barberà C/ Germana Teresa Mira, 21. Col·legi Sagrat Cor (Amposta) 

Institut de Tecnificació C/ Madrid, 51-55. Institut Escola Agustí Barberà (Amposta) 

Institut Ramon Berenguer IV C/ França, 19-21. Institut de Tecnificació (Amposta) 

  C/ Mestre Sunyer, 1-41. Institut Ramon Berenguer IV (Amposta) 

TSBA1 Godall - Santa Bàrbara Institut Les Planes 

C/ Calvari, 2 (Godall) 

C/ Major, 40 / Pl. del Mercat (La Galera) 

Pl. Catalunya, 1. Institut Les Planes (Santa Bàrbara) 

TSBA2 Mas de Barberans - Santa Bàrbara Institut Les Planes 
C/. Jaume Sabaté Villarroya, 2 / Ctra. TV-3421, km. 14,800 (Mas de Barberans) 

Pl. Catalunya, 1. Institut Les Planes (Santa Bàrbara) 

TSBA3 Freginals - Santa Bàrbara Institut Les Planes 

C/ Diputació, s/n (enfront núm. 1) (Freginals) 

C/ Barcelona, 56-58 (Masdenverge) 

Pl. Catalunya, 1. Institut Les Planes (Santa Bàrbara) 

TULL1 L'Arion - Ulldecona Escola Ramón y Cajal 

Ctra. TV3314, pol. 84 parc. 79, Pda. "L'Arion" (Ulldecona) 

Cruïlla TV3315 amb Camí de la Miliana. La Miliana (Ulldecona) 

Lligallo Sant Jaume, pol. 83 parc. 77, Pda. "Lo Pou Juà" (Ulldecona) 

C/ Major, 50. Els Valentins (Ulldecona) 

C/ Sant Jaume, 8. El Castell (Ulldecona) 

C/ Immaculada, s/n. Sant Joan del Pas (Ulldecona) 

Ctra. TV3319, km. 4,500. Els Rajolars (Ulldecona) 

Av. Escoles, 4. Escola Ramón y Cajal (Ulldecona) 

TULL2 Les Ventalles - Ulldecona Institut Manuel Sales i Ferré 

Ctra. T-331, km. 7,500. Les Ventalles (Ulldecona) 

Ctra. TV3314, pol. 84 parc. 79, Pda. "L'Arion" (Ulldecona) 

Cruïlla TV3315 amb Camí de la Miliana. La Miliana (Ulldecona) 

C/ Major, 50. Els Valentins (Ulldecona) 

C/ Sant Jaume, 8. El Castell (Ulldecona) 

C/ Immaculada, s/n. Sant Joan del Pas (Ulldecona) 

Ctra. TV3319, km. 4,500. Els Rajolars (Ulldecona) 

Av. Escoles, 6. Institut Manuel Sales i Ferré (Ulldecona) 

TEAM1 Amposta - Amposta Centre L'Àngel 

C/ Sebastià Juan Arbó, 2 (Amposta) 

C/ Fortuny, 14 (Amposta) 

C/ Grau, 46-48 (Amposta) 

C/ Tenerife, 1 (Amposta) 

C/ Sant Cristòfol, 125  

C/ Europa, 29, baixos. Centre L'Àngel 2 (Amposta) 

C/ Josep Tarradellas, 101. Centre L'Àngel 1 (Amposta) 

TEAM2 Ulldecona – Amposta (interior) Centre L'Àngel 

Pl. Catalunya, 12 (Ulldecona) 

Pl. Sales i Ferré, 7 (Ulldecona) 

C/ Sant Jaume, 8. El Castell (Ulldecona) 

C/ València, 26 (La Sénia) 

Ctra. TP-3311, km. 6, aparcament Rest. El Pla de la Galera (La Galera) 

C/ Mare de Déu de Montserrat, 28, Centre ocupacional (Santa Bàrbara) 

Pg. Escoles, 40 (Santa Bàrbara) 

C/ Europa, 29, baixos. Centre L'Àngel 2 (Amposta) 

C/ Josep Tarradellas, 101. Centre L'Àngel 1 (Amposta) 

TEAM3 Ulldecona – Amposta (costa) Centre L'Àngel 

Pl. Sales i Ferré, 7 (Ulldecona) 

Ronda del Remei, 113 (Alcanar) 

Av. Catalunya, 62-64 (Alcanar) 

C/ Sant Isidre, 149 (Sant Carles de la Ràpita) 

Av. dels Esports, 39 (Sant Carles de la Ràpita) 

C/ Europa, 29, baixos. Centre L'Àngel 2 (Amposta) 

C/ Josep Tarradellas, 101. Centre L'Àngel 1 (Amposta) 

TEAM4 Sant Jaume d'Enveja - Amposta Centre L'Àngel 

C/ Joaquim Arques, 8 (Sant Jaume d'Enveja) 

C/ Europa, 29, baixos. Centre L'Àngel 2 (Amposta) 

C/ Josep Tarradellas, 101. Centre L'Àngel 1 (Amposta) 
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