PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU DE LES RUTES ESCOLARS PEL CURS
2018-2019 I PRÒRROGA CURS 2019-2020 I DIVIDIT EN 6 LOTS
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL SERVEI DE
TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU DE LES RUTES ESCOLARS DURANT EL
PERÍODE LECTIU PEL CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020,
DIVIDIT EN 6 LOTS

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE.
Clàusules 1. Objecte del contracte
1.1 L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de transport escolar de la
comarca del Moianès.
La contractació d’aquest servei respon, per una banda, a l’obligació que té el Consell
Comarcal del Moianès en relació a la prestació del servei de transport escolar en virtut
de la delegació de la competència efectuada d’acord a la Resolució ENS/1339/2017,
de 2 de juny, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador.
El servei consisteix en el transport escolar col·lectiu d’alumnes dins dels itineraris
específics, fixats en el plec de prescripcions tècniques (annex 1) , durant tots els dies
lectius del calendari escolar. No obstant, cal indicar que el servei no es realitzarà
durant aquells dies que tinguin caràcter de festes locals, ni aquells que el centre
escolar declari festius.
El servei inclou el trasllat dels alumnes des de les parades establertes com a punts
d’origen fins a l’entrada del recinte escolar al començament de l’horari lectiu, i el
transport des del centre escolar fins als respectius punts de parada d’origen, un cop
finalitzada la jornada escolar.
La prestació objecte del contracte va destinada a l’alumnat d’educació infantil, primària
i secundària obligatòria i no obligatori, escolaritzats fora del seu municipi de residència,
a causa de no disposar en el seu propi municipi del centre corresponent. Així com
també, a aquells alumnes que tot i tenir, en el seu municipi de residència, l’oferta
educativa corresponent, per motius de dispersió territorial o per circumstàncies
especials és aconsellable desplaçar-los.
1.2 Aquest contracte s’ha dividit en 6 lots que corresponen als diferents itineraris
determinats a la comarca del Moianès i que s’exposen detalladament a l’annex 1 del
present plec de clàusules.

Lot 1. Ruta CCM01.
Itinerari: Sant Quirze Safaja – Castellcir- Castellterçol
Destinació: Institut Escola Castellterçol.
Lot 2. Ruta CCM02.
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: INS Moianès
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Lot 3. Ruta CCM03.
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: INS Moianès
Lot 4. CCM04
Itinerari: Collsuspina-Moià
Destinació: INS Moianès
Lot 5. Ruta CCM05.
Itinerari: L’Estany-Moià-Castellterçol.
Destinació: IE Castellterçol. SIEI Castellterçol.
Lot 6. Ruta CCM06. SIEI Castellterçol.
Itinerari: Moià-Castellterçol
Destinació: IE Castellterçol. SIEI Castellterçol
TÍTOL 2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Clàusules 2. Forma de prestació del servei
El servei de transport 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. No obstant això, cada servei
haurà d’ajustar-se als dies de lliure disposició i a les festivitats locals del centre
educatiu o del municipi en el qual s’ubiquen amb un màxim de 178 dies lectius.
El concessionari haurà d’adaptar el servei de transport escolar als horaris lectius dels
calendaris escolars. No obstant, cal indicar que el servei no es realitzarà durant aquells
dies que tinguin caràcter de festes locals, ni aquells que el centre escolar declari
festius.
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 de l’inici de les classes i, de sortida 10 minuts desprès de l’hora
de finalització de les mateixes.
El Consell Comarcal del Moianes podrà proposar modificacions en els horaris si es
comprova que, reiteradament, el compliment de les mateixes comporta retards
significatius o excessiva antelació.
El servei iniciarà en els punts de recollida establerts, subjectes a l’horari lectiu i les
parades dels vehicle s’efectuaran únicament en els punts proposats i degudament
autoritzats pel Consell Comarcal del Moianès, que figuren en l’annex I. Qualsevol
modificació de les parades establertes ha de ser autoritzada pel Consell comarcal del
Moianès.
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Les parades:
Les parades dels vehicles s’han de d’efectuar preferentment en els llocs on
determini el Consell Comarcal del Moianès. En qualsevol cas, el seu emplaçament
ha de garantir el següent:
a) La baixada o pujada dels alumnes es pugui efectuar amb tota seguretat,
amb espai suficient pel costat oposat a la carretera.
b) La circulació general de la zona no posi en perill la seguretat dels alumnes,
especialment si han de creuar vies de circulació rodada.
c) La circulació general de la zona no romangui pertorbada per l’estacionament
del vehicle en la parada.
d) Quan la parada corresponent al centre escolar no estigui ubicada dins del
mateix recinte, cal fixar-la de forma que les condicions per accedir-hi fins al
centre es puguin fer de la forma més segura possible, ubicant-se sempre a la
dreta del sentit de la marxa.
Els alumnes hauran d’accedir i abandonar els vehicles per la porta més propera al
conductor i, si escau, a l’acompanyant.
Usuaris:
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 Moianès. A l’inici de curs el Consell Comarcal lliurarà el llistat d’alumnes,
i posteriorment aquesta data, comunicarà quan es donen, les altes i baixes dels
mateixos. Queda totalment prohibit l’ús dels serveis a persones no autoritzades pel
Consell Comarcal.
El/la president/a del Consell Comarcal podrà adoptar les mesures necessàries per al
bon funcionament del servei.
Clàusula 3. Línies de transport
El servei de transport d’alumnes es prestarà d’acord amb la relació de línies inclosa
en l’annex I d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
Cada línia té adscrita l’/els itinerari/s corresponent/s a on constaran les dades
següents que quedaran recollides en l’annex I.
- La identificació del a línia
- El/s centre/s educatiu/s de destinació,
- Descripció del recorregut,
- Les parades acordades i el seu horari.
- L’horari d’arribada i de sortida del centre educatiu,
- Dies de la setmana que corresponen a cadascuna de les expedicions,
- Els quilometres totals de recorregut,
- La durada total del trajecte
- I el preu per expedició.
El servei de transport s’ha previst d’acord amb el nombre d’alumnes usuaris del curs
escolar 2017-2018 i de les preinscripcions del curs escolar 2018-2019, per tant, és una
mera previsió. El nombre d’alumnes, que el contractista haurà d’acceptar quedarà
determinat a partir de la matrícula definitiva als centres educatius per cadascun dels
cursos escolars previstos en el contracte.
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El contractista està obligat a adaptar-se a les variacions que es donin en la prestació
del servei com a conseqüència d’una variació en el nombre d’usuaris adscrits i en la
localització d’aquests.
TÍTOL 3. VEHICLES ADSCRITS
Clàusula 4. Modalitat de vehicles adscrits a la prestació del servei.
El Contractista, en funció del nombre d’usuraris/àries de la línia, assignarà una
tipologia de vehicle mínima a cada expedició que garanteixi que cadascun dels
alumnes disposarà d’un seient al vehicle. No obstant això, en funció de la tipologia de
vehicles de que disposi el contractista, podrà assignar un vehicle de capacitat superior
a la necessària sense que això impliqui una variació del preu del servei.
El contractista haurà de disposar dels vehicles de la seva propietat adequats al
nombre i característiques de les persones a transportar. L’empresa ha d’assignar un
vehicle per la ruta adjudicada i disposar de vehicles suficients de reserva per garantir
el servei en els supòsits d’avaries, revisions, o incidències dels vehicles principals.
Si la prestació del servei ho requereix, i a petició del Consell comarcal, els vehicles
hauran de disposar de places de transport adaptat.

Clàusula 5. Vehicles adscrits.
Els vehicles hauran de complir en tot moment els requisits legals que exigeix la
normativa vigent. L’ incompliment d’aquests requisits serà responsabilitat del
contractista.
5.1. Categories de vehicles:
Es defineixen les categories dels vehicles segons el que s’estableix al Reglament
general de vehicles, aprovat per mitjà del Reial Decret 2822/1998 , de 23 de
desembre.
- C1. Autobusos o autocar: Automòbil que tingui més de 9 places inclosa la del
conductor, destinat, per la seva construcció i condicionament, al transport de
persones i els seus equipatges.
- C2. Turisme: Automòbil destinat al transport de persones que disposi de com
a mínim, quatre rodes i que tingui a més del seient del conductor, vuit
places com a màxim.
5.2. Antiguitat
Els vehicles adscrits a la prestació del servei no poden superar l’antiguitat màxima
permesa per les disposicions legals vigents, comptada des de la primera data de
matriculació.
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5.3. Capacitat
Cada menor ocupa la seva plaça o seient propi. El nombre màxim de places és el que
costa al permís de circulació del vehicle, d’acord amb els articles 4.2.12 i 4.3.4 del
Reial decret 443/2001.
5.4. Característiques tècniques dels vehicles
Els vehicles adscrits a la prestació del servei de transport escolar han de complir amb
els requisits tècnics i de seguretat que en tot moment els hi siguin exigits per la
normativa vigent que sigui d’aplicació, segons la tipologia de vehicle. Especialment, la
norma següent:
a) El Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en
el transport escolar i de menors o normativa que el substitueixi.
Tots els vehicles hauran d’estar equipats amb calefacció i aire condicionat.
El contractista està obligat a mantenir els vehicles d’acord amb la normativa vigent,
així com en perfecte estat de conservació i neteja i a substituir, quan sigui necessari,
aquells vehicles que, per problemes aliens als usuaris, posin en perill el bon
funcionament del servei.
L’incompliment dels requisits tècnics serà responsabilitat del contractista.

5.5. Cinturons de seguretat:
Tots els seients del vehicle que ha de realitzar el servei de transport escolar han de
disposar dels cinturons de seguretat homologats i dels seus ancoratges.
Aquests seients només poden ser utilitzats per nens entre cinc i onze anys quan els
cinturons siguin de tres punts i disposin de coixins elevadors de diferents alçades,
en funció de la seva edat i estatura, que permetin ajustar el cinturó a les seves
mides.
D’altra banda, aquesta regla s’excepciona en l’article 4.3 del Reial decret on es
determina que els vehicles de la categoria M1 (amb 9 places com a màxim, incloenthi la del conductor), sols podran ser utilitzats per nens d’entre cinc i onze anys quan
disposin de cinturons amb les característiques expressades en el paràgraf anterior.
Queda prohibit circular amb menors de dotze anys situats als seients davanters de
qualsevol vehicle, llevat que utilitzin dispositius homologats a l'efecte.

El Contractista serà el titular del/s vehicles/s utilitzats en la prestació del/s servei/s.
Únicament s’admet l’ús de material mòbil aliè en el supòsit d’indisponiblitat provisional i
excepcional de vehicles propis. L´ús d’aquest material requerirà comunicació al
Consell comarcal.
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5.6. Distintius
El vehicle haurà de portar, al davant i ben visible, el nom del centre educatiu de destí,
el número de ruta i la descripció de la mateixa, el qual el contractista assumirà el seu
cost. Així mateix, es col·locarà també a la part anterior del vehicle, un rètol amb el
logotip del Consell Comarcal del Moianès que facilitarà el mateix Consell Comarcal.
5.7. Inspecció tècnica de vehicles
Els vehicles adscrits per a la prestació del servei han d’haver passat obligatòriament i
favorablement la inspecció tècnica en una estació ITV, segons les previsions de
l’article 6 del Reial Decret 443/2001 i la disposició addicional primera del Reial Decret
2042/1994.
D’altra banda esmentar que, en virtut de l’article 8 del Reial Decret 204271994, els
titulars dels vehicles seran directament responsables davant de les autoritats
competents del que els vehicles adscrits al servei mantinguin la vigència de la targeta
ITV, realitzant les oportunes inspeccions amb la periodicitat corresponent.
TÍTOL 4. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI DE TRANSPORT
Clàusula 6. Conductor.
6.1. Habilitació professional o empresarial del personal conductor.
Els/Les conductors/es del vehicle destinat al servei, hauran de complir els requisits
establerts en la clàusula 8ena del plec de prescripcions administratives en relació a
- Habilitació professional o empresarial del personal conductor. El personal conductor
haurà de disposar dels documents següents:
o

Carnet de conduir pertinent.

o

Inscripció en el registre especial de la Direcció General de Trànsit

o

Certificat de delictes de naturalesa sexual en vigència durant tota la
durada de l’execució del contracte.

o

Certificat d’aptitud professional que atorga el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Direcció
General de Transports i Mobilitat, si s’escau.

o

Així mateix hauran de complir tot allò que disposi la legislació vigent en
la matèria que sigui de la seva competència

El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució dels conductors/es que no
actuïn adequadament i, quan així ho demani l’òrgan contractant.
6.2. Altres obligacions del conductor.
El conductor, a més de les prescripcions derivades del Codi de Circulació i d’altres
normes en matèria de transport públic de viatgers, observarà les mesures de seguretat
i correcció següents:
a. Mantenir, en tot moment, una velocitat de conducció moderada.
b. No accionar els dispositius d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi
totalment parat.
c. Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i baixada dels
alumnes.
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d. Assegurar-se, abans d’emprendre la marxa, que les portes romanen tancades,
que tots els alumnes estan asseguts i que cap altre/a alumne/a es trobi dins el
camp de maniobra del vehicle o intenti crear per davant.
e. Parar el motor del vehicle en aturades amb temps d’espera superior a 3 minuts,
a excepció, que es donin situacions climàtiques extremes que requereixin
mantenir el sistema de climatització del vehicle.
f. Actuar de manera respectuosa amb els usuaris i llurs familiars o tutors,
informant de qualsevol incident a l’acompanyant del servei escolar.
g. Recollir i deixar als alumnes, sempre i quan sigui possible, a la porta del centre
evitant els desplaçaments de l’alumnat i del creuament de carrers o carreteres.
h. Haurà de respectar diàriament la puntualitat de recollida de l’acompanyant i
usuaris en cada una de les paredes de les rutes.
i. Conèixer els mecanismes de seguretat dels vehicle i el seu funcionament.
j. En general, realitzar el servei d’acord amb la normativa vigent en matèria de
conducció de serveis públics de transport.

TÍTOL 5. ALTRES OBLIGACIONS
Clàusula 7. Contractista.
7.1. Obligacions contractista:
7.1.1. El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció a aquest
Plec, al Plec de prescripcions tècniques i a la seva proposta acceptada pel Consell
Comarcal, i a més, del compliment de les obligacions previstes als articles 311 i
següents de la LCSP, ha de:
a) Disposar per a l’execució del contracte dels mitjans materials i personals
indicats en la seva oferta. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o
inadequats, el contractista ha d’ampliar- los o modificar-los per assegurar el
compliment de les seves obligacions contractuals.
b) Executar el contracte directament, sens perjudici de les previsions de l’article
214 de la LCSP i les que conté aquest Plec.
c) Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de
seguretat social i salut i higiene en el treball i les que dicti el Consell Comarcal,
així com assumir totes les despeses i retribucions dels elements materials i
personals necessaris, amb total responsabilitat de les seves obligacions legals de
caràcter mercantil, laboral, civil i fiscal.
d) Posar a disposició del Consell Comarcal la documentació tècnica suficient
relativa al servei contractat.
e) Obtenir i disposar de les homologacions i permisos de qualsevol tipus que
siguin necessàries.
f) En general, complir, a càrrec seu, totes les obligacions derivades d’aquest Plec
i dels altres documents del contracte i mantenir durant tota la seva vigència els
mitjans tècnics i financers als quals s’havia compromès
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g) Un cop finalitzat el termini de prestació del servei, continuar prestant-lo, amb
caràcter obligatori, fins que un nou contractista l’assumeixi.

h)

En tot cas, són obligacions essencials del contracte les següents:
- Prestar el servei encarregat en el lloc i en els termes que figuren en la seva
oferta presentada al procediment de contractació i els documents que
l’acompanyin.
- El temps de resposta en cas d’averia o urgència serà màxim d’una hora.
- Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució dels contractes
l’assegurança obligatòria dels vehicles amb els quals es presta el servei de
transport escolar, d’acord amb les condicions que en cada moment exigeixi la
legislació d’aplicació. I l’assegurança obligatòria de viatgers de conformitat
amb les estipulacions de la clàusula 8 del present plec de prescripcions.
- Complir tota la normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene.
- Prestar el servei amb el vehicle titular i el suplent oferts en la seva proposta i
acceptats pel Consell Comarcal.
- Durant la vigència del contracte es podran substituir els vehicles adscrits al
servei prèvia comunicació al Consell Comarcal. En qualsevol cas, els vehicles
hauran de tenir les mateixes o millors característiques tècniques d’antiguitat,
mediambientals i de capacitat que els que es pretenen substituir. El Consell
Comarcal haurà d’autoritzar expressament el canvi dels vehicles.
- Contractar personal adequat i que disposi de la titulació necessària per dur a
terme aquests serveis.
- Estar en possessió de la corresponent targeta ITV en vigor, que acredita que
els vehicles amb els que s’ha de prestar el servei compleixen amb allò que
disposa la normativa en matèria d’inspecció tècnica.
- Ser titular de la corresponent autorització de transport discrecional de viatgers
que sigui obligatòria per a la prestació del servei.
- Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la
prestació de l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període
d’execució del contracte.
- 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.

i)

En el cas que l’empresa/es adjudicatària/es no puguin prestar puntualment el
servei en situacions imprevistes1, l’empresa haurà de garantir el servei amb les
mateixes condicions i exigències legals requerides a l’adjudicatari durant la prestació
del servei. Aquesta situació haurà de ser comunicada de manera immediata en cas
que es doni al responsable del contracte per la seva continuïtat. Si per causes

1

Es consideraran situacions imprevistes aquelles que el Consell Comarcal del Moianès
determini com a tals.
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majors, no es presta finalment el servei per part de l’empresa, aquest no serà
facturat al Consell Comarcal.

j)

El Consell Comarcal podrà modificar l’horari establert o anular el servei en els
casos que els centres facin un canvi horari per a dies concrets. Per aquestes
situacions el Consell Comarcal avisarà amb un mínim de 5 dies d’antelació dels
canvis. En aquests casos si el servei s’ anul·la en el termini mínim de 5 dies no es
facturarà el servei no prestat.

7.2. Responsabilitats
L’empresari assumirà la responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions fiscals i
mercantils que es deriven del compliment o incompliment contractual, així com les que
siguin conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic.
El contractista té l’obligació de complir la normativa vigent en l’àmbit laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut i higiene en el treball, d’integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, de protecció de
dades personals i en matèria mediambiental. L’incompliment d’aquestes obligacions
per part del contractista o la infracció de les disposicions vigents en qualsevol dels
àmbits esmentats no suposarà cap responsabilitat per a l’administració contractant.
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.
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.
Clàusula 8. Assegurança
L’assegurança obligatòria de viatgers, adequada a la capacitat de cada vehicle
adscrit al servei, anirà a càrrec del contractista que també haurà de tenir contractada i
vigent una assegurança complementària que cobreixi, sense limitació de quantia,
la responsabilitat civil per danys i perjudicis soferts per les persones transportades
derivada de l’ús i la circulació dels vehicles utilitzats en el servei de transport
adjudicat.
L’administració no es farà responsable dels danys que els alumnes transportats
puguin causar als vehicles i/o tercers.
Clàusula 9. Seguretat i higiene
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.
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Clàusula 10. Gestió i d’incidències
El contractista seguirà l’itinerari i horari establert. Tot i així, cal tenir en compte que
qualsevol incidència imprevista pot fer variar el recorregut, o bé el temps en uns
minuts. En qualsevol cas, l’empresa de transport les comunicarà al consell Comarcal el
més aviat possible.
En el cas de previsió de demores en la prestació del servei superior a 30 minuts,
l’empresa de transport ho comunicarà de manera immediata al Consell Comarcal. En
el cas que el Consell Comarcal gestioni la incidència, per tal d’evitar la demora en la
prestació del servei, és obligació del contractista assumir les despeses que se’n
derivin.
S’autoritzen els canvis en la modalitat de la prestació contractada sempre i quan
estiguin motivats per avaries del vehicle que presta el servei que suposin demores
significatives del trajecte. En qualsevol cas, els canvis han de comportar una millora en
la prestació del servei que s’ofereix a l’alumnat i, aquestes situacions excepcionals, es
comunicaran prèviament a la persona responsable del Consell Comarcal per tal que
les autoritzi.
Pel que fa a les incidències que es puguin derivar de l’atenció a l’alumnat,
l’acompanyant de transport les comunicarà diàriament al centre educatiu i, en el
supòsit d’incidències greus, serà necessari també posar-les en coneixement del
Consell Comarcal d’acord amb el model normalitzat que se li facilitarà a l’empresa a tal
efecte.
En el cas de incidència a la xarxa viària per situacions meteorològiques extremes, per
causa de nevades i/o altres condicions adverses (inundacions, ventades, onades de
fred), vaga o altres, el Consell Comarcal podrà activar el protocol de coordinació del
servei de transport i menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal del Moianès
davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària, on es podran produir
diferents situacions:
1. Si el servei s’anul·la en 12h d’antelació: no es pagarà el servei.
2. Si el servei s’anul·la en 6h d’antelació es pagarà el 50% del servei.
3. Quan no s’avisi amb una antelació inferior a 6 hores es pagarà el 100% del
servei.
Clàusula 11. Publicitat en els vehicles.
El contractista haurà de respectar les directrius a la inserció de publicitat en els
vehicles, així com la reserva de drets en matèria de publicitat en favor del Consell
Comarcal del Moianès, que s’estableix en el present plec de condicions.
El contractista, en el cas d’inserir publicitat en els vehicles, haurà de respectar les
normes generals establertes en matèria de publicitat pel que fa a la defensa dels drets
dels usuaris (anuncis de tabac, alcohol...).
TÍTOL 6. NORMATIVA
Clàusula 12. Normativa d’aplicació
Amb independència de la normativa aplicable pròpia del dret administratiu, són
d’aplicació a aquest contracte:
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a) La normativa vigent del Departament d’ensenyament de la Generalitat de
Catalunya aplicable al transport escolar.
 Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la
Generalitat a les comarques en matèria d’ensenyament.


L’Ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per la qual s’estableixen anualment el calendari escolar del
curs corresponent per als centres docents no universitaris.



Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumant i
regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris
de Catalunya.

b) La normativa vigent reguladora del transport escolar, continguda principalment
en les següents disposicions legals:
 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.


Real Decret 319/1990, de 21 de desembre, que aprova el Reglament
de la Llei 12/1987, de 28 de maig de regulació del transport de viatgers
per carretera mitjançant vehicles de motor, en el que no contradigui a
la LCSP.



Real Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en
el transport escolar i de menors, , modificat pel Reial Decret 894/2001,
de 30 d’agost.



Real Decret 8/2004, de 29 d’ octubre, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació dels
vehicles de motor.



Reglament número 14 de la Comissió econòmica per Europa de les
Nacions Unides (CEPE) - Prescripcions uniformes relatives a
l’homologació dels vehicles en el que concerneix als ancoratges dels
cinturons de seguretat, els sistemes d’ancoratges ISOFIX i els
ancoratges superiors ISOFIX.



Real Decret 965/2006, d’1 de setembre pel qual es modifica el
Reglament General de Circulació.



Llei 12/1987, de 28 de maig, de transport de viatgers per carretera.



19/2003, de 4 de juliol, del taxi.



La normativa d’àmbit comarcal aprovada o que s’aprovi durant la
vigència del contracte que estigui referida al servei de transport
escolar.
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protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar
gestionats pel Consell Comarcal del Moianès davant situacions de risc
per afectació de la xarxa viària.



I demés normativa concordant.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part, o de les condicions
específiques d’execució dels contractes, així com també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no
eximeix a les empreses adjudicatàries de l’obligació de complir-les.

Moià , 22 de maig de 2018
Marta Purtí Pradell
Gerent
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C MARTA
MARTA PURTÍ PURTÍ PARADELL DNI 77735913F
PARADELL Fecha: 2018.05.22
DNI 77735913F 16:04:18 +02'00'

14

Annex I
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Lot 1- Ruta CCM01

1. DADES DEL SERVEI
Capacitat del vehicle:
La previsió d'alumnes per al curs és:

Mínim 55 places
Inclòs el personal d’ acompanyament que requereix el servei .
51 alumnes.

Quilòmetres de la ruta anada i tornada :
Fins a 35 km
Itinerari: Sant Quirze Safaja- Castellcir- Castellterçol
Destinació: IE Castellterçol.
Categoria del vehicle: C1
Durada del recorregut: 50 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es disposin a l'inici de
curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA
Horari
d'anada
Dlls a
Parada
Dvds Municipi
Crta B143-La
Sant Quirze
Tenda
7:10 Safaja
Urb. Camí de Las
Sant Quirze
Torras
7:15 Safaja
Sant Quirze
Urb. Les Clotes
7:25 Safaja
Coll de Poses-Mas
Sant Quirze
Badó
7:35 Safaja
Local Social

7:50 Castellcir

La Quintana

7:55 Castellcir

IE Castellterçol

8:00 Castellterçol

Horari de
tornada
Dlls-Dcs i
dvds

Parada

Tornada
dimarts i
dijous Municipi

IE Castellterçol

13:30

17:00 Castellterçol

La Quintana

13:35

17:05 Castellcir

Local Social
Coll de PosesMas Badó

13:40

Urb. Les Clotes
Urb. Camí de Las
Torras
Crta B143-La
Tenda

14:05

17:10 Castellcir
Sant Quirze
17:25 Safaja
Sant Quirze
17:30 Safaja
Sant Quirze
17:40 Safaja
Sant Quirze
17:45 Safaja

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei (€/dia) . Anada i tornada
5 serveis setmana

13:55

14:15
14:20

175,20 €

Preu estimat del Contracte .
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.
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Lot 2 - Ruta CCM02.

1. DADES DEL SERVEI
Capacitat mínima del
vehicle:
7 places
La previsió d'alumnes per al curs és
Primer cicle d’Educació secundària
7 alumnes
Quilòmetres de la ruta anada i
tornada :
Fins a 16,8 Km
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: Institut Moianès
Categoria mínima del vehicle: C2
Durada del recorregut: 17 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es disposin a
l'inici de curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Parada
Carrer Dr. Vilardell
INS Moianès

Horari d'anada
Dlls a Dvds

Municipi Parada
7:43 L'Estany INS Moianès
8:00 Moià
Carrer Dr. Vilardell

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei (€/dia) . Anada i tornada
5 serveis setmana

Horari de
tornada
Dlls a Dvds Municipi
14:45 Moià
15:02 L'Estany

48,37 €

Preu estimat del Contracte.
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.

17

Lot 3 - Ruta CCM03.

1. DADES DEL SERVEI
Capacitat mínima del
vehicle:
6
La previsió d'alumnes per al curs és
Segon cicle d’Educació secundària
6
Quilòmetres de la ruta anada i
tornada
Fins a 16,8 Km
Itinerari: L’Estany-Moià
Destinació: Institut Moianès
Categoria mínima del vehicle: C2
Durada del recorregut: 20 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es disposin a l'inici
de curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Parada
Carrer Dr. Vilardell
Raval del Prat
INS Moianès

Horari
d'anada
Dlls a
Dvds
7:40
7:45
8:00

Municipi
L'Estany
L'Estany
Moià

Parada
INS Moianès
Raval del Prat
Carrer Dr. Vilardell

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei (€/dia) . Anada i tornada
5 serveis setmana

Horari de
tornadaDlls
a Dvds
14:45
15:00
15:05

Municipi
Moià
L'Estany
L'Estany

48,37 €

Preu estimat del Contracte .
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.
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Lot 4 - Ruta CCM04.

1. DADES DEL SERVEI
Capacitat mínima del
vehicle:
6
La previsió d'alumnes per al curs és:
6
Quilòmetres de la ruta
anada i tornada :
Fins a 16 Km
Itinerari: Collsuspina- Moià
Destinació: Institut Moianès
Categoria mínima del vehicle: C2
Durada del recorregut: 20 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es disposin
a l'inici de curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Parada
C. Major
El Toll
INS Moianès

Horari
d'anada
Dlls a
Dvds
7:40
7:45
8:00

Municipi
Collsuspina
Collsuspina
Moià

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei (€/dia) . Anada i tornada
5 serveis setmana

Parada
INS Moianès
El Toll
C. Major

Horari de
tornada
Dlls a
Dvds
14:45
15:00
15:05

Municipi
Moià
Collsuspina
Collsuspina

47,23 €

Preu estimat del Contracte.
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.
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Lot 5 –Ruta CCM05. SIEI IE Castellterçol Secundària
1. DADES DEL SERVEI
Capacitat mínima del vehicle::
4
La previsió d'alumnes per al curs és: 2-3 alumnes
Dlls a Dvds anada i tornada – 2 alumnes SECUNDÀRIA
Tardes de Dimarts i Dijous- 3 alumnes ( 2 alumnes de secundària + 1 de primària)
Quilòmetres de la ruta anada i tornada :
Fins a 32 Km
Itinerari: L’Estany-Moià-Castellterçol
Destinació: IE Castellterçol
Categoria mínima del vehicle: C2
Durada del recorregut: 30 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es
dispoSin a l'inici de curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA

Parada
Plaça. Major
Av. De L'Escola
Pia-Escola Pia
IE Castellterçol –
SIEI Secundària

Horari
d'anada
Dlls a
Dvds

Municipi

7:30 L'Estany
7:40

Moià

Parada
IE Castellterçol –
SIEI Secundària
IE Castellterçol –
SIEI Primària
Av. De L'Escola
Pia-Escola Pia

8:00 Castellterçol Plaça. Major

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei (€/dia) . Anada i tornada
5 serveis setmana

Horari de
tornada Tornad
Dllsa
Dimecres dimarts
-Dvds
i dijous Municipi
13:30

17:00 Castellterçol
17:02 Castellterçol

13:45

17:15 Moià

14:00

17:25 L'Estany

63,35 €

Preu estimat del Contracte .
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.
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Lot 6 –Ruta CCM06. SIEI IE Castellterçol Primària
1. DADES DEL SERVEI
Capacitat mínima del
vehicle:
La previsió d'alumnes per al curs és:

4
1

Quilòmetres de la ruta:
Fins a 16,4 Km
Itinerari: Moià-Castellterçol
Destinació: IE Castellterçol
Categoria mínima del vehicle: C2
Durada del recorregut: 20 minuts.
* Els quilòmetres de la ruta i la capacitat del vehicle s'adaptaran a les dades que es disposin a l'inici de curs
2. DESCRIPCIÓ DE LA RUTA 2

Parada
Carretera de Vic,
11
IE Castellterçol –
SIEI primària

Horari
d'anada
Dilluns a
Divendres Municipi

Parada
IE Castellterçol
8:40 Moià
– SIEI primària
Carretera de
9:00 Castellterçol Vic, 11

3. PREU DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
Preu màxim servei ( €/trajecte).
Anada 5 matins de dilluns a divendres
Tornada 3 tardes .Total : 8 trajectes/setmana

Tornada
Horari de
divendres
tornada Tornada
dimecres dilluns
Municipi
12:30h

17:00h 16:30h

Castellterçol

12:50h

17:20h 16:50h

Moià

25,02 €

Preu estimat del Contracte .
Veure clàusula 4 del Plec de clàusules administratives.

2

En la ruta CCM06 només es faràn les tornades de l’alumne/a corresponents als dilluns,
dimecres i divendres i aquestes es realitzaran en els horaris especificats.
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