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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE 
ADMINISTRACIÚ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’ACOMPANYAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR DEL BERGUEDÀ EN 
LA MODALITAT DE SERVEI DE TRANSPROT PÙBLIC REGULAR DE 
VIATGERS PELS CURSOS 2017-2018 i 2018-2019 
 
 
Clàusula 1.   Objecte del contracte 
 
1.-  L’objecte del contracte és la prestació del servei d’acompanyant dels 
transport escolar en la modalitat de servei de transport públic regular de 
viatgers amb reserva de places. Es tracta d’un servei de monitors d’atenció als 
usuaris per atendre’ls en les seves necessitats per fer ús d’aquest transport, tot 
d’acord amb el ple de prescripcions tècniques.  
 
Aquest servei està destinat als alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria, quan s’escolaritzen dins i fora del seu municipi i utilitzen 
el transport escolar col·lectiu de més de nou places. 
 
2.- La prestació del servei d’acompanyant inclou la vigilància dels alumnes 
usuaris per part dels acompanyants del servei durant la durada del trajecte, des 
que els alumnes pugen en les seves parades d’origen fins a l’arribada al centre 
escolar, així com la vigilància en els trajectes de tornada des de la sortida de 
l’escola fins l’arribada a les parades d’origen. A l’arribada al centre escolar, en 
el cas de primària, l’acompanyant deixarà els alumnes amb un responsable del 
centre. 
 
 
Clàusula 2.   Forma de prestació del servei 
 
1.- El servei d’acompanyant es durà a terme durant tots els dies lectius d’acord 
amb l’Ordre que per a cada curs escolar publica el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el 
calendari escolar. Cada servei haurà d’ajustar-se als dies de lliure disposició i a 
les festivitats locals dels centres o dels municipis en els quals s’ubiquen. 
 
2.- El servei s’iniciarà en el punt de recollida inicial establert, tindrà parades en 
els punts autoritzats, i estarà subjecte a l’horari establert d’acord amb la 
informació que s’especifica a l’annex I . 
 
3.- Els horaris del servei es revisaran anualment per atendre a les variacions de 
la jornada lectiva aprovades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya o pel centres docents. 
 
4.- Un cop fixats els horaris d’arribada i de sortida del vehicle, aquests hauran 
de ser respectats estrictament. S’estableix com a marge prudencial d’arribada 
al centre 10 minuts  abans de l’hora d’inici de les classes, i,  de sortida, 10 
minuts després de l’hora de finalització de les mateixes.  
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5.- L’adjudicatari haurà d’adaptar el servei d’acompanyant als horaris de les 
jornades intensives, quan s’escaigui,  sense que aquesta variació horària 
suposi una modificació contractual. Ha de conèixer amb l’antelació suficient, els 
dies festius, els dies de festa del centre educatiu, les excursions, colònies, 
sortides, etc.., que estan prèviament programades i no es facturarà el servei en 
cas que no es realitzi. Per això, amb l’inici del curs escolar el Consell Comarcal 
demanarà a tots els centres educatius afectats una relació d’aquests dies de 
festa i ho comunicarà al concessionari. 
 
6.- En el cas que el concessionari li sigui impossible prestar el servei degut 
únicament a catàstrofes naturals (nevades, ventades, altres infortunis naturals, 
etc) o bé per l’exercici del dret de vaga del personal docent, si el centre docent 
i/o el Consell Comarcal acorda el tancament del centre docent o no realitzar la 
ruta, amb la qual cosa no es pot oferir el servei, no es cobrarà sota cap 
concepte el servei.  
 
7.- El Consell Comarcal del Berguedà podrà proposar modificacions en els 
horaris si es comprova que, reiteradament, el compliment dels mateixos 
comporta retards significatius o excessiva antelació. 
 
8.- Únicament seran usuaris del transport escolar col·lectiu objecte d’aquest 
contracte, els alumnes relacionats en les propostes de transport escolar que 
porti a terme el Consell Comarcal del Berguedà. A l’inici de curs, el Consell 
Comarcal lliurarà el llistat d’alumnes, i posteriorment a aquesta data, 
comunicarà quan es donin, les altes i baixes dels mateixos.  El contractista 
assumirà la responsabilitat derivada de l’admissió d’altres usuaris diferents dels 
autoritzats per aquest Consell Comarcal. 
 
 
Clàusula 3.   Acompanyant 
 
1.-  Per a la realització d’aquest servei el/la contractista s’obliga a aportar les 
persones idònies, majors d’edat i necessàries, encarregades de l’atenció de 
l’alumnat transportat.  
 
2.- . La idoneïtat de l’acompanyant es farà palesa mitjançant una declaració 
jurada en la qual haurà de constar el següent: 

a) El nom i els cognoms 
b) El número del DNI 
c) El domicili 
d Telèfon mòbil de contacte 
e) Els estudis realitzats 
d) L’experiència laboral, si escau, amb especial referència d’aquelles 
tasques desenvolupades relacionades amb el servei que ha de realitzar. 
e) Altres circumstàncies que es considerin adients 
 

3.- Serà necessari acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual de 
l’acompanyant mitjançant el certificat corresponent, segons el que  estableix la 



 

3/7 

Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància 
i a l’adolescència. 
 
3.- Els/les acompanyants hauran de portar obligatòriament l’armilla reflectora, 
d’acord amb la norma EN 471. Aquesta armilla anirà a càrrec de l’empresa 
contractista. 
 
4.- El/la contractista haurà de preveure la fórmula oportuna per tal de disposar 
de forma immediata de personal suplent en el supòsit de malalties, baixes o 
absències dels/ de les  acompanyants. 
 
5.- L’acompanyant davant de qualsevol incident ocorregut durant el servei, 
actuarà segons el que marca la normativa vigent, i a més: 
 

a) Actuarà amb respecte davant les persones usuàries del servei, llurs 
familiars o tutors i davant dels responsables del centre escolar, i adoptarà 
totes les mesures possibles per tal que el transport es desenvolupi  en un 
clima de normalitat i seguretat, amb subjecció a la normativa vigent en 
matèria de transport escolar. 

 
b) Haurà de conèixer els mecanismes de seguretat del vehicle i el seu 
funcionament  

 
c) Realitzarà totes aquelles tasques que li siguin encomanades per l’òrgan 
contractant a fi d’assegurar la qualitat de la prestació del servei. 

 
 
 6.- Les tasques de l’acompanyant seran i es seguiran les indicacions previstes 
en l’article 6 del decret 161/1996 de 14 de maig que regula el servei escolar de 
transport. 
 

a) La vigilància de l’alumnat durant el trajecte. 
 

b) El control de la pujada i baixada de l’alumnat a les parades establertes, 
atenent la relació d’alumnes que serà lliurada a l’empresa pel Consell 
Comarcal i la petició als usuaris, si s’escau,  del carnet/autorització per a 
la utilització del servei de transport.   

 
c) L’assistència en la pujada i baixada de l’alumnat amb dèficit de mobilitat 

i, si  s'escau, l’acompanyament fins a l'entrada del recinte escolar. 
 

d) La cura que l’alumnat entri en el recinte de l’escola. Davant la 
impossibilitat d’estacionament del vehicle davant la porta del centre 
escolar,  tant de forma esporàdica (obres, vehicles mal estacionats, etc...), 
com habitual (carrer exclusiu  per a vianants, dimensions del vehicle, 
etc..), l’acompanyant haurà de tenir cura  dels alumnes fins a la porta 
d’accés al recinte escolar. 
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e) La cura que l’alumnat quedi acompanyat pel familiar o persona 
designada a aquest efecte en la parada de destí de tornada. En cas que 
l’alumne/a no sigui recollit/da, passat un temps d’espera prudència, serà 
posat a disposició dels cossos i forces de seguretat, sens perjudici que, 
amb l’autorització expressa dels pares, es decideixi d’una altra manera. A 
excepció d’aquells alumnes que el seu tutor l’hagi autoritzat a tornar sol a 
casa des de la parada. 

 
f) En cas que un alumne no agafi el transport avisar al centre. 

 
g) L’acompanyant adoptarà totes les mesures possibles per tal que el 

transport es desenvolupi en un clima de normalitat i seguretat i realitzarà 
totes aquelles tasques que li siguin encomanades per l’òrgan contractant a 
fi d’assegurar la qualitat de la prestació del servei. 

 
h) En qualsevol cas, realitzarà les tasques previstes a l’article 6 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.  

 

 

7.-  L’acompanyant vetllarà pel compliment, per part de l’alumnat, de la 
normativa d’utilització del servei de transport, aprovada pel Consell Comarcal 
del Berguedà.  
 
8.- Serà obligatòria la participació del personal acompanyant en les accions 
formatives que organitzi el Consell Comarcal del Berguedà relacionades amb el 
desenvolupament de la seva tasca. 
 
9.- L’acompanyant haurà de mantenir, en tot moment, una actitud correcta i 
adequada envers els usuaris informant per escrit, en tot cas, de les possibles 
incidències, per tal que els centres docents i el Consell Comarcal apliquin les 
mesures sancionadores oportunes. També es passarà la relació de l’alumnat 
transportat diàriament a l’entitat que es determini. 
 
10.- D’acord amb les dades que aportarà prèviament a l’inici de cada curs 
escolar, el contractista o el Consell Comarcal facilitarà als acompanyants un 
model de full d’incidències i la relació d’alumnes transportats en  documents 
normalitzats per a tot el personal, que, a més, inclourà totes les dades relatives 
al servei. 
 
 
Clàusula 4.   Obligacions del contractista 
 
1.- El contractista ha de realitzar el servei amb estricta subjecció a les 
disposicions d’aquest plec de prescripcions tècniques i a les instruccions que li 
efectuï el Consell Comarcal. 
 
2.- D’altra banda, l’empresa contractista està obligada a complir tots els 
requisits establerts a la normativa vigent d’acompanyants de transport escolar, 
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així com les formalitats i els requisits exigibles per les Administracions 
públiques que hi tinguin competència. 
 
3.- El contractista està obligat a aplicar, a proposta del Consell Comarcal,  l’ús 
de noves tecnologies pel seguiment del servei sempre que la seva utilització 
ofereixi avantatges, major nombre de prestacions, millor aplicació tècnica, i 
d’altres característiques que puguin ésser avantatjoses per a l’Administració.  
 
4.- L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció 
de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, 
no implicarà cap responsabilitat per al Consell Comarcal. Sense perjudici 
d'això, el Consell podrà requerir al contractista perquè acrediti documentalment 
el compliment de les referides obligacions.  
 
 
Clàusula 5.   Responsabilitat 
 
1.-  L’empresari assumirà la responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions 
fiscals que es deriven del compliment o incompliment contractual, així com les 
que siguin conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic.  
 
2.- El contractista té l’obligació de complir la normativa vigent en l’àmbit laboral. 
El seu incompliment no suposarà cap responsabilitat per a l’administració 
contractant. 
 
3.- El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els 
danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol 
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient 
organització del servei. 
  
4.- Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran 
d'ésser reparats pel contractista, el qual haurà de restablir les seves condicions 
primitives o compensar adequadament els danys i perjudicis causats. 
 
5.- Serà per compte del contractista indemnitzar els danys que s'originin a 
tercers. Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys que s'originin al 
mateix Consell o al personal que en depèn. 
 
 
Clàusula 6.   Assegurança 
 
1.- Disposa d’una assegurança complementària de responsabilitat civil per un 
import mínim de 600.000 euros que cobreixi la responsabilitat per danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec o d’una organització deficient de les 
accions que s’executin per raó del contracte. 
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L’Administració no es farà responsable dels danys que els alumnes transportats 
puguin causar als vehicles i/o a tercers.  
 
 
Clàusula 7.   Seguretat i higiene 
 
1.-  L’empresa resta obligada  a complir en tot moment els requisits legals 
vigents en matèria de seguretat i higiene laboral, així com totes aquelles 
accions formatives i legals que comporti el correcte desenvolupament del 
servei. L’incompliment d’aquestes exigències, serà responsabilitat exclusiva del 
contractista. 
 
2.- La monitora haurà de conèixer el procediment d’actuació que utilitzarà la 
empresa encarregada del transport, en cas d’avaria o d’accident del vehicle. 
 
 
Clàusula 8.  Control de Qualitat 
 
1.- El contractista resta obligat a la realització com a mínim de les següents 
accions de control de la qualitat en la prestació del servei: 
 

a) Tramesa al Consell Comarcal del Berguedà, a trimestre vençut, d’un 
informe resum sobre el desenvolupament de cada servei adjudicat.  

b) Presentació d’una enquesta de qualitat per a cada servei adjudicat. El 
Consell Comarcal participarà en l’elaboració de l’enquesta i rebrà 
informe dels resultats obtinguts. 

c) Les mesures correctores que es puguin derivar de l’anàlisi dels elements 
durant el control de qualitat del servei, detallat en les bases anteriors, 
incorporaran la consideració d’interès públic als efectes de possibles 
modificacions contractuals. 

d) Aquells contractistes que disposin de certificació de la norma de qualitat 
europea ISO 9001, 14001, o equivalent, hauran d’informar al Consell 
Comarcal del Berguedà del resultat de les auditories internes 
preceptives i, si s’escau, de la renovació de la certificació. 

 
 
Clàusula 9.  Memòria tècnica 
 
1.- A l’inici del contracte i a l’inici de cada curs escolar, i d’acord amb el que es 
desprèn dels punts anteriors,  el contractista haurà d’aportar la documentació 
següent per a cada servei adjudicat: 
 
Relació dels serveis, on figurin: 
 

a) Els/les acompanyants i suplents adscrits al servei, amb el DNI i els 
respectius contractes laborals, així com tota la documentació necessària 
per formalitzar els mateixos. Al mes de desembre, al mes de març i al 
mes de juny de cada curs escolar, caldrà presentar els corresponents 
TC1 i TC2. 
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b) L’assegurança de responsabilitat civil il·limitada. A l’inici de cada curs 

escolar caldrà presentar el rebut anual.  
 
c) El certificat de delictes de naturalesa sexual, de cada un dels 
acompanyants, que permetrà acreditar la manca de delictes d’aquest tipus, 
segons el que  estableix la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del 
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, serà requisit 
indispensable presentar.  

 
 
Clàusula 10. Lots 
 
LOT 1 . Compren les següents rutes: 

- Montclar-Escola Gira-sol de Montmajor 
- Gargallà-Instituts de Berga 
- Molí del Castell-Insituts de Berga 
- Hostal Sant Cristòfol (Sagàs)-Institut Pere Fontdevila de Gironella 

 
LOT 2 . Compren les següents rutes: 

- Colònia Rosal-Escoles de Gironella 
- La Rodonella-Instituts de Berga 
- Borredà-Instituts de Berga 
- Casserres-Institut de Puig-reig 
- La Pobla de Lillet-Institut l’Alt Berguedà 
- Gósol-Institut l’Alt Berguedà 

 
Les parades i característiques de cada ruta estan establertes en l’annex I. 
 


