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1 ANTECEDENTS
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal gestiona el servei de transport escolar. El servei
compta amb 2.003 alumnes escolaritzats en diferents centres educatius d’arreu de la
comarca mitjançant 77 vehicles diaris (taxis, autobusos i vehicles de transport adaptat).
Inclòs en aquesta dotació de vehicles es troba un vehicle del servei propi del Consell
Comarcal per al transport adaptat d’escolars d’educació especial.
Pel que fa a les línies de servei de transport escolar, aproximadament hi ha un total de:
-

5 línies amb furgó per alumnat d’educació especial

-

28 línies de taxi

-

41 línies de bus

També es gestiona el servei de càtering per un total de 34 centres educatius a través
d’empreses proveïdores externes.
El Consell Comarcal del Bages compta amb un Servei de Protecció Civil comarcal el qual
ofereix recolzament en aquest àmbit als municipis d’aquest territori, tant des de la vessant
de la planificació com de suport tècnic i logístic en la gestió de situacions d’emergència.
Periòdicament, la comarca del Bages pateix nevades que tenen una afectació important en
la xarxa viària i donen lloc a dificultats en la realització del servei de transport escolar. Una
de les principals dificultats de la gestió d’aquest servei en situacions d’emergència a l’hora
de prendre decisions deriva dels múltiples agents implicats (famílies, empreses de
transport, consell comarcal, ajuntaments,...)
Tenint presents aquests antecedents, es considera que és de gran importància establir un
protocol d’actuació davant situacions de risc en què es puguin veure afectats aquests
serveis i d’aquesta manera establir un mecanisme de comunicació i de coordinació entre
tots els agents implicats.
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2 ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest protocol serà d’aplicació en situacions en què el servei de transport escolar i/o
servei de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal del Bages es troben o preveu
que poden trobar-se afectats per una situació de risc per incidències en la xarxa viària.
Els diferents agents implicats directament o indirectament en aquest servei són els
relacionats a continuació:
-

Àrea Educació del Consell Comarcal del Bages

-

Àrea de Presidència del Consell Comarcal del Bages

-

Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal del Bages

-

Servei de Comunicació del Consell Comarcal del Bages

-

Ajuntaments

-

Empreses operadores de transport / taxis

-

Vehicles propis del Consell Comarcal del Bages (transport adaptat)

-

Centres educatius

-

Famílies

En cas que algun ajuntament i/o AMPA o direcció de centre escolar sol·liciti assistència i
suport per problemes en algun servei de transport escolar i/o menjador no gestionat
directament pel Consell Comarcal, l’Àrea d’Educació i el Servei de Protecció Civil del
Consell Comarcal procuraran atendre la petició seguint els criteris i directrius marcats per
aquest protocol i el Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil del Bages.

3 ESTRUCTURA DE COORDINACIÓ I DE COMUNICACIÓ
Tal i com s’indica en l’apartat anterior, la relació d’agents implicats davant una situació de
risc que afecti aquest servei és força extensa. Cal, doncs, establir una estructura de
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coordinació i comunicació entre aquests agents per tal d’assegurar la correcta transmissió
de la informació davant certes situacions.
Esquema general de l’estructura:

SERVEI DE
COMUNICACIÓ
DEL CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES
PRESIDÈNCIA

SERVEI DE
PROTECCIÓ
CIVIL

ÀREA
D’EDUCACIÓ

AJUNTAMENTS

CENTRES
EDUCATIUS

SERVEIS
TERRITORIALS
D’EDUCACIÓ I
TRANSPORTS
CATALUNYA
CENTRAL

EMPRESES
TRANSPORT/
MENJADOR

CECAT (*)

FAMÍLIA

(*) CECAT – Centre de Coordinació Operativa d’Emergències de Catalunya
Durant una situació d’emergència que tingui una afectació general en el territori, el Servei
de Protecció Civil podrà convocar el Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal
(CCEC) que donarà suport als municipis en la seva gestió.
Protecció Civil informarà a l’Àrea d’Educació sobre les previsions meteorològiques que
traslladi CECAT i de l’estat de xarxa viària segons informació que es disposi per part
d’ajuntaments, servei català de transit o altres agents i establirà contacte amb l’Àrea
d’Educació per tal de conèixer les darreres informacions sobre l’estat del servei de
transport i les afectacions existents. El servei de protecció civil mantindrà informats als
ajuntaments ( a través de SMS, emissora RESCAT, correu electrònic o trucada telefònica),
i a CECAT ( a través de correu electrònic, xarxa RESCAT o trucada telefònica).

5

L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal establirà contacte amb les empreses de transport
per avaluar la viabilitat de prestació del servei en funció de l’estat de les carreteres i les
previsions meteorològiques i traslladarà la informació als diferents agents implicats (centres
educatius i, si s’escau, famílies) principalment a través d’enviaments massius SMS, via
correu electrònic o trucada telefònica. La informació sobre la situació dels serveis ( per part
de l’Àrea d’Educació) s’anirà enregistrant en un document “google” online per tal de poder
ser consultat per part de les àrees del Consell Comarcal implicades.
L’Àrea de Presidència traslladarà informació sobre situació i incidències en el servei de
transport escolar gestionat pel Consell Comarcal al servei de comunicació del consell
comarcal, els quals ho publicaran al web del Consell Comarcal del Bages, xarxes socials i
al gabinet de premsa de CECAT.

4 GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR EN
SITUACIONS DE RISC
4.1

SEGUIMENT DE LES PREVISIONS METEOROLÒGIQUES

Pel que fa a situacions de risc derivades de situacions meteorològiques extremes, CECAT
comunica els avisos a l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages i Presidència per
tal d’alertar-los sobre les previsions meteorològiques.

4.2

AFECTACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

En funció del moment del dia en què es produeixi l’afectació a la xarxa viaria la repercussió
sobre els serveis de transport escolar pot ser molt diversa.
Es preveuen, per tant, quatre escenaris possibles:
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ESCENARI 1: Previsió d’una possible afectació a les vies de comunicació abans de l’inici
del servei d’anada als centres educatius al matí (abans de les 07:00h).
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal es posarà en contacte amb les empreses de
transport escolar i amb protecció civil i valoraran la situació en funció de l’estat de les
carreteres i de les informacions del servei de meteorologia.
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal prendrà una decisió final sobre les accions a
realitzar i traslladarà aquesta informació a:

o

Empreses de transport i menjador escolar.

o

Centres educatius

o

Famílies

o

Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.

o

Àrea de presidència del Consell Comarcal

o

Servei protecció civil Consell Comarcal

El Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal comunicarà la decisió a :

o

Ajuntaments afectats, per tal d’informar si és possible, els usuaris que esperen a
les parades de transport de l’anul·lació del servei. Es recomana als ajuntaments
col·locar uns rètols a les parades de bus indicant l’anul·lació del servei.

o

CECAT.

L’Àrea de Presidència del Consell Comarcal comunicarà la decisió a :

o

Servei de premsa del Consell Comarcal.

o

Al servei web i xarxes socials del Consell Comarcal per a la seva publicació. La
empresa de comunicació del Consell Comarcal passa a mitjans de comunicació i
servei de premsa de CECAT.

En el cas del transport d’educació especial, l’acompanyant informarà directament les
famílies afectades via telefònica.
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CONSELL COMARCAL DEL BAGES

SERVEI DE
COMUNICACIÓ
DEL CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

PRESIDÈNCIA

SERVEI DE
PROTECCIÓ
CIVIL

ÀREA
D’EDUCACIÓ

SS. TT.
D’EDUCACIÓ
CATALUNYA
CENTRAL
EMPRESES
TRANSPORT/
MENJADOR
En el cas d’alumnes
d’Educació Especial,
l’Àrea d’Educació
informarà a les famílies
telefònicament

CECAT (*)

AJUNTAMENTS

CENTRES
EDUCATIUS

FAMÍLIA

Els ajuntaments poden col·locar
uns rètols a les parades de bus
indicant l’anul·lació del servei.

ESCENARI 2: L’afectació a les vies es produeix durant el servei del transport, abans
d’arribar als centres educatius, i poden existir dificultats per arribar a destí. (entre les
07:00h i les 09:00h)
Un cop iniciat el servei, si el vehicle trasllada alumnes que ha recollit a les parades, el
conductor valorarà la situació i informarà immediatament l’empresa de transport.
Les empreses de transport comunicaran la incidència a l’Àrea d’Educació del Consell
Comarcal i, juntament amb el Servei de Protecció Civil, seran decidides les accions a
realitzar. Es tindran en compte les possibilitats següents:
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o

Si és possible arribar fins al centre educatiu, es posaran a la seva disposició els
alumnes transportats. Si el centre no ha pogut obrir les seves instal·lacions,
l’ajuntament habilitarà un espai municipal per a l’acollida de l’alumnat (El Servei de
Protecció Civil localitzarà un responsable de l’ajuntament per coordinar aquesta
actuació).

o

Si no és possible arribar fins al centre educatiu i és possible tornar a la localitat
d’origen o a una altra població propera a la ubicació del vehicle, el Servei de
Protecció Civil contactarà amb l’ajuntament del municipi d’acollida per tal que
aquest faciliti un espai per a l’alumnat durant el temps en què les vies romanguin
bloquejades.

o

Si no és possible continuar la marxa, es procedirà a immobilitzar el vehicle i
l’empresa de transport contactarà amb l’Àrea d’Educació que conjuntament amb el
Servei de Protecció Civil facilitarà el trasllat de l’alumnat que es troba a l’interior del
vehicle. El Servei de Protecció Civil contactarà amb els serveis d’emergència per
organitzar un possible trasllats dels ocupants de l’autobús.

En qualsevol cas, l’alumnat estarà atès en tot moment per l’acompanyant de transport.
En cas d’incidències en el servei, l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal informarà els
centres educatius i els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central de la situació i
de la seva evolució.
La comunicació a les famílies es realitzarà, a través de SMS o telefònicament, des de
l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal.
El Servei de Protecció Civil mantindrà informat el CECAT i els ajuntaments sobre l’evolució
de la situació. Es mantindrà informat també el servei de premsa , s’actualitzarà el web i
xarxes socials del Consell Comarcal del Bages, a través de l’Àrea de Presidència.
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En el cas del servei de transport d’educació especial, abans de prendre cap decisió, l’Àrea
d’Educació del Consell Comarcal contactarà amb el centre receptor per comprovar si es
troba en funcionament:

o

Si el centre es troba en funcionament i s’hi pot arribar, es prendrà aquesta

solució com a prioritària. Si les vies es troben molt afectades, el vehicle serà
immobilitzat i Protecció Civil contactarà amb els servei d’emergència per fer-hi
arribar suport. En funció de les necessitats de l’alumnat transportat es decidirà
donar suport in situ o el trasllat amb vehicles especialitzats fins al centre destí.

o

En el cas que el centre de destí no estigui obert, l’Àrea d’Educació

contactarà amb les famílies per organitzar el retorn. Si el vehicle de transport no pot
circular, aquest serà immobilitzat, i des de Protecció Civil es coordinarà el suport
d’acompanyament i la comunicació amb els serveis d’emergència, si aquests són
necessaris per a les operacions de retorn.

SERVEI DE
COMUNICACIÓ
DEL CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES
SS. TT.
D’EDUCACIÓ
CATALUNYA
CENTRAL

PRESIDÈNCIA

SERVEI DE
PROTECCIÓ
CIVIL

ÀREA
D’EDUCACIÓ

AJUNTAMENTS

CENTRES
EDUCATIUS

EMPRESES
TRANSPORT/
MENJADOR

CECAT

FAMÍLIA

Els centres educatius informaran les
famílies del lloc on es trobin els alumnes i
de l’evolució de la situació.
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ESCENARI 3: Al llarg del dia es detecta una afectació significativa de les vies de
comunicació i, per tant, es preveuen problemes en el servei de retorn dels alumnes (ja sigui
al migdia o tarda).

L’ens que detecti la situació d’emergència (centre educatiu, empresa de transport i/o
Protecció Civil) informarà l’Àrea Educació del Consell Comarcal de la situació.
El Servei de Protecció Civil consultarà les previsions meteorològiques a curt termini i l’estat
de les carreteres i, n’informarà l’Àrea d’Educació.
L’Àrea Educació, amb l’assessorament de les empreses de transport i el Servei de
Protecció Civil, valorarà la situació i decidirà si iniciar els serveis de retorn dels alumnes o
mantenir-los en els centres educatius. Es prioritzarà sempre el manteniment dels alumnes
en el centre educatiu per tal d’evitar riscos i altres inconvenients. El retorn previ, per tant,
es realitzarà com a mesura extraordinària.

▪

En el cas que, en finalitzar l’horari escolar, sigui impossible el retorn de l’alumnat
per afectació de la xarxa viària, aquest romandrà en el centre i des de l’ajuntament
corresponent es donarà el suport necessari (mantes, avituallament...) El Servei de
Protecció Civil del Bages donarà suport a l’ajuntament.
L’Àrea d’Educació del Consell Comarcal informarà els centres educatius sobre la
decisió adoptada i també els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.
Els propis centres educatius traslladaran la informació a les famílies.
Els ajuntaments on s’ubiquen les parades de retorn, informats des de Protecció
Civil, col·laboraran amb els centres educatius i faran els possibles per col·locar uns
rètols indicant que el servei de transport no es troba en funcionament i que els
alumnes es troben al centre i indicaran com a telèfon de contacte per a les famílies
el del centre educatiu.
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▪

En cas que, per raons extraordinàries, es decideixi el retorn de l’alumnat

als

municipis d’origen amb anterioritat a l’horari habitual, es procedirà de la manera
següent:
Protecció Civil contactarà amb

els ajuntaments per tal d’assegurar-se de

l’accessibilitat als municipis de destí i, especialment, a les parades de transport
escolar.
Els centres educatius hauran d’informar les famílies del retorn de l’alumnat amb
antelació a l’horari habitual per tal d’assegurar la rebuda a les parades.
En cas que sigui necessari, Protecció Civil sol·licitarà dels ajuntaments afectats la
preparació un lloc d’acollida temporal fins a l’arribada de la família de l’alumnat que
no ha pogut ser recollit en la parada corresponent.
En el cas del servei de transport d’educació especial es procedirà de la mateixa
manera, però, abans de sortir de l’escola, caldrà assegurar-se que la família
recollirà l’alumne/a en el lloc de destí. En cas contrari, no serà mobilitzat.

SERVEI DE
COMUNICACIÓ
DEL CONSELL
COMARCAL DEL
BAGES

CONSELL COMARCAL DEL BAGES
SS. TT.
D’EDUCACIÓ
CATALUNYA
CENTRAL

PRESIDÈNCIA

SERVEI DE
PROTECCIÓ
CIVIL

ÀREA
D’EDUCACIÓ

AJUNTAMENTS

CENTRES
EDUCATIUS

EMPRESES
TRANSPORT/
MENJADOR

CECAT

FAMÍLIA

Els centres informaran
les famílies

L’ajuntament intentarà col·locar uns rètols
informatius a les parades de transport sobre el lloc
d’acollida previst
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ESCENARI 4: Existeix afectació a la vies en el servei de tornada (migdia o tarda)
El conductor valorarà la situació i informarà l’empresa de transport. Aquesta comunicarà la
situació a l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal.
L’Àrea d’Educació, en coordinació amb el Servei de Protecció Civil, decidirà les accions a
realitzar. Aquestes poden ser:

o

Arribar fins a la localitat més propera a la ubicació del vehicle. En aquest

cas, Protecció Civil contactarà amb l’ajuntament del municipi d’acollida per tal que
faciliti un espai per a l’alumnat.

o

Si no és possible arribar fins a una localitat propera, el vehicle serà

immobilitzat i Protecció Civil vetllarà per tal d’assegurar el trasllat de l’alumnat que
es trobi a l’interior del vehicle fins a un lloc d’acollida, en coordinació amb els
serveis d’emergència i l’ajuntament del municipi receptor.
L’alumnat serà atès en tot moment per l’acompanyant de transport.
Un cop decidida la solució a adoptar, l’acompanyant de transport intentarà localitzar un
pare o mare de cadascuna de les parades que restin a l’itinerari per informar de la situació.
Al mateix temps, el Servei de Protecció Civil contactarà amb l’ajuntament de destí per tal
de, si és possible, col·locar rètols informatius a les parades de transport.
Protecció Civil, en col·laboració amb els serveis d’emergència, coordinarà el retorn de
l’alumnat als seus domicilis.
L’Àrea Educació del Consell Comarcal informarà els centre educatius i els Serveis
Territorials de la Catalunya Central de la situació i de la seva evolució i Protecció Civil
mantindrà informat el CECAT.
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que restin a
l’itinerari

L’ajuntament intentarà col·locar uns
rètols informatius a les parades de
transport

RETORN A LA NORMALITAT

4.3

Caldrà informar de la normalització del servei tots els agents implicats tan aviat com sigui
possible. Per tant:
-

L’Àrea Educació informarà els centres educatius, els Serveis Territorials d’Educació a la
Catalunya Central i les empreses de transport i menjador escolar.

-

-

El Servei de Protecció Civil informarà:
o

el CECAT

o

els ajuntaments

l’Àrea de presidència informarà:
o

el servei de comunicació del Consell Comarcal
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5 GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
En cas que no sigui possible el subministrament dels menús diaris als centres educatius
com a conseqüència de situacions d’emergència que afectin les vies de comunicació,
l’Àrea d’Educació contactarà amb l’empresa adjudicatària del servei de menjador per tal de
buscar alternatives entre els establiments del municipi i n’informarà al/la director/a del
centre escolar. El cost d’aquest avituallament serà cobert per les pròpies famílies i, pel que
fa als imports de beques de menjador, per l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del
Bages.
El Consell Comarcal recomanarà a l’empresa del servei de menjador que el menjar sobrant
preparat a les cuines es destini a entitats benèfiques.

6 INFORMACIÓ A MITJANS DE COMUNICACIÓ, WEB I
FACEBOOK
S’estableix el següent timming per al trasllat d’informació al servei de comunicació del
Consell Comarcal per tal que ho difonguin a través de mitjans de comunicació:
o
o
o
o

09:00h
12:00h
15:00h
18:00h

La comunicació es farà a traves de les plantilles que s’adjunten en l’annex.
Pel que fa a la informació a través de facebook i web del consell comarcal, el servei de
comunicació anirà actualitzant la informació a mesura que hi hagi modificacions
substancials (però com a mínim en l’horari indicat pels mitjans).
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7 RELACIÓ DE TASQUES DELS PRINCIPALS AGENTS
IMPLICATS EN AQUEST PROTOCOL

7.1

CONSELL COMARCAL DEL BAGES

SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
-

Informar a l’Àrea d’Educació sobre les afectacions en xarxa viaria.

-

Comunicar als representants municipals i alcaldes qualsevol informació rellevant sobre els
serveis de transport escolar que afectin el seu municipi, tant si és municipi d’origen, de pas
o de destí.

-

Estar en comunicació amb l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages i donar
suport en la presa de decisions.

-

Recollir informació cada dues hores sobre la situació i traslladar-la a:
▪
▪

-

CECAT ( Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya)
ajuntaments

Coordinar-se amb els serveis d’emergència

ÀREA EDUCACIÓ
-

Mantenir informat el Servei de Protecció Civil sobre l’evolució de la situació. Mantenir
actualitzat el full d’incidències sobre els serveis.

-

Prendre decisions sobre l’anul·lació del servei de transport amb l’assessorament de les
empreses de transport i Protecció Civil.

-

Comunicar anul·lacions o modificacions en el servei als Serveis Territorials d’Educació i als
centres educatius i àrea de Presidència i Protecció Civil del Consell Comarcal

-

Estar en contacte amb les empreses operadores, taxis i vehicle propi del servei per
conèixer l’evolució de la situació.
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA
-

Traslladar la informació a través del servei de premsa de ccbages als mitjans, i el web i
facebook.

7.2

EMPRESES OPERADORES DE TRANSPORT / TAXIS

-

Informar l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal sobre qualsevol situació de risc per al
servei de transport escolar.

-

Comunicar el més aviat possible la decisió d’anul·lació d’algun servei perquè es preveu
afectació important de la xarxa viària.

-

Disposar d’un telèfon de contacte permanent per a situacions d’emergència.

7.3

AJUNTAMENTS

-

Donar acollida als ocupants de vehicles de transport escolar que es trobin immobilitzats en
el seu terme municipal.

-

Mantenir la comunicació amb el servei de Protecció Civil del Bages i informar de qualsevol
fet rellevant.

-

Assegurar els accessos als centres educatius quan existeix afectació de les vies urbanes
per tal de facilitar l’accés dels serveis de transport escolar.

-

Informar les famílies, si és possible, de les afectacions al servei de transport instal·lant
rètols informatius a les parades.

7.4

CENTRES EDUCATIUS

-

Traslladar a les famílies qualsevol informació rellevant referent a modificacions en el servei
de transport escolar.

-

Facilitar a l’Àrea d’Educació del Consell Comarcal del Bages un telèfon mòbil de contacte
d’una persona responsable del centre en cas que desitgin rebre informació sobre
afectacions en el servei de transport escolar fora de l’horari escolar.
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8 ANNEX – FITXES D’INCIDÈNCIES
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