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TRANSPORTE
ESCOLAR

Seguridade Viaria e Boas Prác-
ticas para Persoas Usuarias do 
Transporte de Escolares oferta 
unha serie de recomendacións 
orientadas á comunidade escolar 
e un protocolo de bos hábitos di-
rixido a todas as persoas usuarias 
do transporte de escolares, alum-
nado, familiares, acompañantes 
e demais persoas usuarias. Publí-
case e difúndese tamén en varios 
formatos para redes sociais, cun 
deseño didáctico que facilita a súa 
lectura e comprensión. 

Os múltiples factores de risco 
existentes nos desprazamentos 
diarios da comunidade escolar ca-
miño á escola, representan unha 
responsabilidade compartida de 
obrigado cumprimento por parte 
das persoas usuarias. Este peque-
no compendio de bos hábitos, ten 
o obxectivo de axudar a previr e 
conseguir unha convivencia res-
ponsable no tráfico. 

01
Introdución

A propia configuración dos nú-
cleos de poboación galega xera 
maiores necesidades de despra-
zamento e, para dar resposta á 
dita especificidade e acadar unha 
prestación racional e eficiente 
dos servizos de transporte, a Lei 
2/2017, do 8 de febreiro, regula o 
transporte compartido por escola-
res e usuarios en xeral. No art. 78, 
di que se promoverá a integración 
de servizos dirixidos á atención 
de diferentes colectivos de per-
soas usuarias e que calquera ad-
ministración pública galega pode 
reservar prazas nos servizos de 
transporte público regular a favor 
de escolares para atender as súas 
necesidades de mobilidade. 

Tras realizar un diagnóstico da 
problemática relativa aos despra-
zamentos no transporte de es-
colares no rural, este Manual de 
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STOP ACCIDENTES é una organi-
zación cidadá sen ánimo de lucro 
e declarada de utilidade pública, 
fundada no ano 2000 por familia-
res e amigos de vítimas de sinis-
tros de tráfico, para promover 
unha cultura da seguridade via-
ria e valores de convivencia entre 
a poboación impulsando actua-
cións para acadar unha mobilida-
de sostible, segura e inclusiva que 
cumpra os Obxectivos de Desen-
volvemento Sostible da Axenda 
2030 (ODS meta 3.6 e meta 11.2).

Traballamos dende a preven-
ción para sensibilizar á socieda-
de en xeral e, moi especialmente 
coa mocidade, desenvolvendo 
proxectos de educación baseados 
en valores de convivencia, tole-
rancia e respecto en beneficio da 
seguridade viaria, a mellora da ca-
lidade de vida e medioambiental.

A Consellería de Infraestruturas 
e Mobilidade e a Axencia Gale-
ga de Infraestruturas pretenden 
aproveitar a experiencia da Aso-
ciación STOP Accidentes para, 
en colaboración con ela, incidir a 
través dun conxunto de medidas 
que favorezan o deseño das vías 

02
Antecedentes

máis seguras, a concienciación 
dos riscos aos que están expos-
tos, así como na adquisición de 
hábitos correctos; especialmente 
para os peóns como colectivos 
en situación de maior desprotec-
ción. Considerando tamén o Plan 
de Seguridade Viaria de Galicia 
2016-2020, a confluencia dos in-
tereses das partes, faise preciso 
organizar as bases para a óptima 
coordinación e así regular a cola-
boración das actuacións.

Para o fin mencionado, o 11 de 
marzo 2020 asínase un convenio 
entre a Consellería de Infraestru-
turas e Mobilidade da Xunta de 
Galicia, a Axencia de Infraestru-
turas de Galicia, e a representan-
te da delegación da Asociación 
STOP Accidentes, Asociación de 
Axuda e Orientación aos Afecta-
dos por Accidentes de Tráfico en 
Galicia, co obxecto, entre outros, 
de “redactar un manual de se-
guridade viaria e boas prácticas 
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dirixido ás persoas usuarias do 
transporte de escolares (acom-
pañantes, alumnado, familias e 
demais persoas usuarias)”.

STOP Accidentes vén desenvol-
vendo unha actividade conti-
nua en materia de seguridade 
viaria e, en particular, no estudo 
e formulación de propostas que 
permitan xerar contornas seguras 
nos centros escolares baixo a de-
nominación de A.N.C.A.S. Asocia-
ción de Nenos/as Camiñantes por 
un Ambiente Sostible e Seguro; un 
proxecto educativo que incorpora 
a práctica de hábitos e valores de 
convivencia a través de pautas 
de seguridade viaria para acadar 
unha contorna escolar máis sau-
dable, segura e sostible. Unha 
iniciativa que leva varios anos de 
traxectoria e que, no ano 2018 
logrou implicar a 10.279 alum-
nos/as de centros escolares. 
Ademais deste relevante proxecto, 
inicialmente aplicado en núcleos 
urbanos, promoveuse 
unha liña de traba-
llo que trasladou 
estas experiencias 

ao ámbito rural, materia na que 
fomos pioneiros e na que conta-
mos cunha experiencia relevante.

Este coñecemento levou a STOP 
Accidentes a realizar, no ano 2017, 
un proxecto piloto baixo o títu-
lo “Los caminos escolares en un 
entorno rural” para obter unha 
diagnose dos desprazamentos es-
colares no rural. Tomando como 
exemplo o CPI José García García 
en Mende (Ourense), de análise da 
problemática creada polo empra-
zamento do centro, deu a oportu-
nidade de estudar a mobilidade 
de toda a comunidade escolar 
que participou de forma activa no 
proxecto; o estudo puxo de relevo 
os múltiples factores que inciden, 
non só nos percorridos dos auto-
buses, senón tamén nas infraes-
truturas, paradas, camiños, etc.

A observación e análise dos em-
prazamentos, tanto do colexio 
como das paradas do transporte 
de escolares e os seus percorri-

dos, deron unha imaxe moi 
real do mapa territorial que 

abarca o CPI José García 
García e confirman a 
complexidade do estu-
do e as dificultades dos 
desprazamentos dia-
rios en Galicia.

A parada ten silvas e 
moitas herbas. Cando 

chove entra auga porque 
ten buratos nas beiras e 

na parte de arriba tamén, 
e ademais está orientada 
por onde chove sempre. 

(Enquisa aos pais)
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STOP Accidentes realizou tamén, 
en 2018, un estudo da contorna 
do CEIP de Santo André de Xeve 
(Pontevedra), que confirmou a 
necesidade de acometer tamén 
actuacións para que os accesos 
aos centros permitan unha mo-
bilidade segura, inclusiva e sos-
tible; con especial importancia á 
promoción dos desprazamentos a 
pé e en bicicleta.

Esta metodoloxía de estudo é 
extrapolable a moitos outros 
centros escolares, o que indica 

a importancia de actuar cunha 
visión máis global da mobilidade 
da poboación en idade escolar en 
Galicia. En definitiva, realizar unha 
diagnose das contornas escolares 
e das súas rutas levou tamén a im-
pulsar a necesidade de mellorar 
e/ou mudar os “malos” hábitos 
cotiás da comunidade escolar nos 
seus desprazamentos.



A mobilidade forma parte da evo-
lución do ser humano, da súa his-
toria, da súa vida e da súa civiliza-
ción. A humanidade sempre tivo a 
necesidade de desprazarse, den-
de tempos inmemoriais e os seus 
desprazamentos foron creando 
milleiros de vías de comunicación 
que se foron transformando pou-
co a pouco en sendas, camiños, 
estradas, autovías, etc. Unha ex-
tensa rede que permitiu intercam-
bios económicos e culturais ache-
gando poboacións. 

Galicia, debido a súa xeografía dis-
persa, con 313 municipios que, a 
súa vez se dividen en aldeas e pa-
rroquias, conta cunha densa rede 
de estradas de máis de 17.000 
quilómetros, sendo a maior parte 
estradas secundarias dunha soa 
calzada.

Contextualización do servizo de 
transporte de escolares:
No que respecta ao sistema edu-
cativo, tradicionalmente asentá-
banse nos núcleos as escolas ru-
rais e/ou unitarias que mantiñan 
sempre un/unha mestre/a ao fron-
te e que respondían ás necesida-
des da poboación, desenvolvendo 

03
Situación actual

A seguridade viaria é 
unha necesidade para a 
saúde, o clima, a equi-
dade e a prosperidade. 
Se os nenos non poden 

camiñar ou ir en bicicleta 
ao colexio sen poñer en 

risco a súa vida, estamos 
limitando o seu acceso á 
educación, á boa saúde 
e á liberdade, e, deste 

modo, a nosa esperanza 
de cara ao futuro. (Salvar 
vidas más allá de 2020. Los 
siguientes pasos. Recomen-
daciones del Grupo de ex-
pertos académicos para la 
III Conferencia Ministerial 
Mundial sobre Seguridad 

Vial. Estocolmo 2020)
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unha labor educativa encomiable. 
En 1970, a Lei Xeral de Educa-
ción cambiou o modelo e apostou 
polas concentracións escolares; 
modificando a situación da gran 
maioría dos centros educativos, 
situándoos nas cabeceiras de 
comarcas, no extrarradio dos nú-
cleos con maior poboación.

A partir dese momento, a comu-
nidade escolar viuse na obriga 
de trasladarse cara aos centros 
escolares utilizando o transporte 
de escolares e os vehículos parti-
culares. Cambiou a proximidade e 
o afastamento das aldeas, abrin-
do horizontes novos á poboación 
e provocando cambios de costu-
mes nos seus desprazamentos, 
así mesmo xurdiu a necesidade de 
crear novas infraestruturas máis 
adaptadas ao aumento da circu-
lación.

Na actualidade, cada día os/as 
mozos/as desprázanse cara a súa 
escola utilizando o transporte de 

escolares. Son máis de 1.400 ru-
tas de autobús compartido con 
percorridos de ida e volta con mi-
lleiros de quilómetros que transi-
tan, en xeral, por un entramado de 
estradas secundarias para ache-
gar á poboación en idade escolar 
ao seu centro educativo.

Consideramos que non só é pre-
ciso adoitar medidas estruturais 
de prevención, senón tamén ad-
quirir coñecementos para saber 
como desprazarse con seguridade 
e manter unha actitude e un com-
portamento axeitados sendo sem-
pre conscientes dos riscos exis-
tentes nas estradas. Acompañar 
á comunidade escolar na súa 
vida diaria, axudaranos a crear 
hábitos prudentes, máis sauda-
bles e máis seguros na nosa mo-
bilidade.

No tocante a este Manual de Boas 
Prácticas, é importante sinalar 
que os autobuses de escolares 
ofertan hoxe en día un servizo 
indispensable para resolver os 
desprazamentos de toda a po-
boación que vive no rural. Es-
pecialmente grazas ao Plan de 
Transporte Público de Galicia 
aprobado polo Consello da Xunta 

É unha mágoa que non 
se faga en máis lugares, 
porque é un servizo moi 

útil para a zona na que vi-
vimos. (Usuario que vive 
nunha aldea da Costa da 

Morte)
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de Galicia o 29 de novembro de 
2018 (https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2019/20190327/Anun-
cioG0533-210319-0002_es.html). 
Con esta iniciativa a poboación do 
rural viuse beneficiada, podendo 
utilizar ese medio de transporte e 
fomentando así unha maior fun-
cionalidade dos desprazamentos 
para a poboación que vive en lu-
gares máis afastados.

É importante considerar tamén o 
cumprimento dos obxectivos da 
Axenda 2030 de Desenvolve-
mento Sostible, adoptada polos 
Estados Membros das Nacións 
Unidas en 2015, que inclúe metas 
de seguridade viaria e mobilidade 
segura en dous dos seus dezasete 
Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible:

Obxectivo 3: Garantir unha 
vida sá e promover o benes-
tar para todos/as en todas as 
idades.

Obxectivo 11: Lograr que as 
cidades e os asentamentos 
humanos sexan inclusivos, se-
guros, resilientes e sostibles.

Promover a mobilidade sostible, 
segura e saudable é na actualida-
de unha das pautas ambientais 
que debemos cumprir como ci-
dadáns, concírnenos a todos/as e 
obríganos así mesmo a velar pola 
seguridade dos/as nosos/as fillos/
as transmitindo modelos de com-
portamento e actitudes prudentes 
cando saímos da nosa casa.

Desprazarse con seguridade é 
un dereito para toda a poboación 
e especialmente para os que viven 
no rural en Galicia, que se atopan 
nunha situación de maior vulnera-
bilidade, pero tamén é unha obri-
ga de quen goberna resolver a 
súa mobilidade e facilitar os seus 
desprazamentos con seguridade, 
diminuíndo os riscos viarios. Con-
tén un grande desafío debido ao 
territorio disperso, pero tamén é 
un reto que se debe implantar se-
guindo o enfoque de Sistema Se-
guro, porque da vida todos somos 
responsables.

 O maior número de 
falecidos entre 0 e 14 

anos produciuse cando os 
nenos eran pasaxeiros de 
vehículos privados, 13 dos 

25 falecidos. Dos nenos 
feridos hospitalizados, a 
maior frecuencia se pro-

duciu cando eran peóns, o 
55%, e en segundo lugar 
como pasaxeiros, o 37%. 
(Datos de sinistralidade 

DGT 2018, referido a 
vehículos privados)
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O enfoque Sistema Segu-
ro, tamén denominado 

Visión Cero, recoñece que 
o transporte por estrada 
é un sistema complexo e 

que os seres humanos, os 
vehículos e as infraestru-
turas viarias deben inte-

ractuar de tal xeito que se 
garanta un alto nivel de 

seguridade

NOTA: é importante sinalar 
que os obxectivos deste 

Manual responden á normativa 
vixente que establece as 

condicións de seguridade no 
transporte de escolares e de 

menores, limitándose a incidir 
na súa redacción sobre os 

comportamentos seguros de 
todas as persoas usuarios do 

transporte de escolares.

PALABRAS CLAVE: mobilidade e accesibilidade 
segura, inclusiva, sostible; educación viaria en 
valores, camiño escolar, infraestruturas, transporte de 
escolares e demais persoas usuarias de uso xeral.
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Este Manual vai dirixido a cinco ac-
tores principais: ao alumnado en 
relación ao seu comportamento 
e hábitos de desprazamento cara 
a parada, durante a espera e o 
traxecto no autobús; ás familias, 
nos seus desprazamentos dende a 
súa casa ata a parada do autobús 
e viceversa, facendo fincapé nos 
seus dereitos e obrigas; persoas 
acompañantes e condutoras no 
cumprimento das normas e obri-
gas que as rexen profesionalmen-
te, sen esquecer o uso respon-
sable da veciñanza que utiliza o 
transporte de escolares. 

E o máis importante é dar a coñe-
cer en varios formatos, impreso e 
a través de medios audiovisuais 
e nas redes sociais, os protocolos 
de actuación cunha linguaxe clara 
e comprensible, que incida sobre 
comportamentos de quen utiliza 
o transporte de escolares incor-
porando medidas de prevención 
e a práctica de hábitos seguros e 
saudables destacando valores de 
convivencia a través de pautas de 
seguridade viaria.

04
Obxectivos

O principal obxectivo deste Ma-
nual de Seguridade Viaria e Boas 
Prácticas para Persoas Usuarias do 
Transporte de Escolares céntrase na 
redacción dun protocolo dos com-
portamentos seguros para previr 
riscos dirixido a toda a comunidade 
escolar nos seus desprazamentos 
diarios no camiño á escola. 

Para conseguir estes fins, realiza-
mos un diagnóstico previo dos 
percorridos e das paradas dos 
autobuses, analizando os des-
prazamentos a pé ou en vehículo 
particular de familiares que acom-
pañan cada día ao alumnado ata 
a parada. Grazas ás enquisas rea-
lizadas, redactáronse algunhas 
recomendacións e un protocolo 
destinado ao público beneficiario 
directo, comunidade escolar e po-
boación en xeral. 



TRANSPORTE
ESCOLAR

Realízase en colaboración coa comunidade escolar e a Dirección Xeral de 
Mobilidade da Xunta de Galicia.

Son 4 fases metodolóxicas que se desenvolven ao longo do ano

1. Preparación do proxecto

2. Diagnóstico previo

3. Desenvolvemento do proxecto

4. Redacción do protocolo e difusión

05
Programa de actuacións 

Fase 1. Preparación do proxecto

• Formulación e adecuación do proxecto á contorna 
de actuación.

• Coordinacion das tarefas e do calendario co equipo 
implicado no proxecto.

Fase 2. Diagnose previa

• Observación e análise da problemática existente.

• Establecemento das diferentes liñas a estudar.

• Análise das necesidades e a documentación exis-
tente que nos permitirá diagnosticar a situación.

Fase 3. Desenvolvemento do proxecto

• Execución da metodoloxía establecida.

• Observación das necesidades específicas das dife-
rentes intervencións.

Fase 4. Redacción do protocolo e difusión

• Redacción dun Manual de Boas Prácticas de Segu-
ridade Viaria destinado ás persoas que utilizan o 
transporte de escolares.

• Protocolo de actuación, publicación e difusión.



TRANSPORTE
ESCOLAR

O transporte de escolares e de-
mais persoas usuarias de uso xe-
ral é algo máis que un simple 
traslado de persoas, xa que con-
sideramos de suma importancia 
coñecer e cumprir a normativa 
existente para garantir viaxes se-
guras a todas as persoas usuarias 
e sobre todo ao alumnado nos 
seus desprazamentos cara  aos 
centros educativos para o exerci-
cio do seu dereito á educación. 

Este xeito de transporte require 
que se intensifiquen as garantías 
da súa prestación, principalmente 
en materia de seguridade que se 
rexe polas seguintes normas: 

1. Normativa en materia de 
seguridade.

2. Normativa que regula a 
prestación do servizo. 

6.1.Normativa de seguridade

O Real decreto 443/2001 do 21 de 
abril, sobre condicións de seguri-
dade no transporte escolar e de 
menores onde se tratan aspectos 
como a antigüidade dos vehícu-
los, características técnicas, ins-

06
Marco Xurídico  Normas 

pección regulando as condicións 
de seguridade no transporte de 
escolares. 

Destacamos algúns aspectos da 
normativa existente relativa á se-
guridade viaria e de especial rele-
vancia neste proxecto:  

• A duración máxima do tem-
po de viaxe non debe exceder 
dunha hora por traxecto. Os 
percorridos e as paradas deben 
estar previamente autorizados. 

• Sempre debe circular a unha 
velocidade de 10 km/h menor 
á establecida na vía. 

• Os vehículos non poden ter 
máis de 16 anos de antigüidade 
(10 se antes non se dedicaban a 
esta actividade).

• O autobús debe ir sinalizado co 
indicativo de transporte de es-
colares, tanto na parte anterior 
como posterior. 

• Os asentos deben dispoñer 
de cinto, no seu caso, ou ou-
tros sistemas de retención in-
fantil homologados. 
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• Os asentos que se atopan en 
primeira fila, ou aqueles que 
non estean protexidos polo res-
paldo de outro, deben contar 
con elementos fixos de pro-
tección. Se estes asentos se 
ocupan por escolares de entre 
cinco e 11 anos, os cintos terán 
tres puntos de enganche e dis-
porán de coxíns elevadores en 
función da súa idade e estatura, 
que permitan axustar o cinto ás 
súas medidas. De non cumprir 
estas condicións, os cintos non 
poderán ser utilizados polos/as 
escolares das idades indicadas.

• As  prazas que no seu caso se 
reserven para persoas con mo-
bilidade reducida, estarán pre-
to das portas de servizo.

• O chan debe ser antiesco-
rregante e haberá pasamáns 
xunto ás portas e escadas con 
cores vivos. As portas deben 
estar provistas de barras para 
facilitar a operación de subida 
e baixada. 

• Se máis da metade dos esco-
lares teñen menos de 12 anos 
de idade ou no caso de tratarse 
dun centro de educación espe-
cial, deben viaxar asistidos por 
unha persoa acompañante que 
vele pola súa seguridade.

Este decreto foi modificado con 
posterioridade para prever un 
prazo transitorio específico 
para a adecuación progresiva 
de vehículos que actualmen-
te veñen prestando servizos de 
transporte de escolares e, a tal 
efecto, estimouse razoable seguir 
a pauta marcada pola disposición 
transitoria terceira do propio Real 
decreto en relación á implanta-
ción progresiva doutros requisitos 
esixidos. 

Real decreto 1428/2003, de 
21 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento Xeral de 
Circulación no seu artigo 117 es-
tablece a obrigatoriedade de uso 
por parte dos pasaxeiros de máis 
de tres anos de idade do cinto de 
seguridade ou outros sistemas de 
retención homologados nos vehí-
culos destinados ao transporte de 
persoas de máis de nove prazas, 
cintos que deben estar dispoñi-
bles en todos aqueles autobuses 
que fosen matriculados a partir 
de outubro de 2007. En relación a 
esta normativa, un vehículo pode 
prestar o servizo e non levar cinto 

de seguridade sempre que o vehí-
culo se matriculase antes de 2007, 
polo que a data deste informe, 
este vehículo non ten obriga de 
instalación nin de uso, limitado o 
prazo de circulación ata comple-
tar o curso escolar 2023/2024.

A nivel da Unión Europea, atopa-
mos que no seu Programa de 
Acción Europeo de Seguridade 
Viaria (2003-2010), convértese 
en obrigatoria a instalación de 
cintos de seguridade en todos os 
vehículos, o que mellorará a súa 
seguridade pasiva, así temos a Di-
rectiva 91/671/CE, modificada por 
Directiva 2003/20/CE, que estable-
ce que debe equiparse con cintos 
de seguridade a maior cantidade 
de vehículos posible se se desexa 
optimizar a eficacia das medidas 
relativas á utilización obrigatoria 
dos cintos instalados nos vehícu-
los. 

En relación aos requisitos técni-
cos, cómpre ter en conta o Regu-
lamento (CE) 661/2009, do Par-
lamento Europeo e do Consello, 
do 13 de xullo de 2009, relativo 
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aos requisitos de homologación 
de tipo referente á seguridade xe-
ral dos vehículos de motor, os seus 
remolques e sistemas, compoñen-
tes e unidades técnicas indepen-
dentes a eles destinados.

Este regulamento, que substitúe 
ás tres directivas anteriores, de-
fine as condicións técnicas que 
deberán cumprir os vehículos a 
motor en relación con: 

1. Os asentos, os enganches 
dos mesmos e os repousa-
cabezas.

2. Os cintos de seguridade e 
os sistemas de retención.

3. Os enganches dos cintos de 
seguridade.

6.2.Normativa que regula a 
prestación do servizo 

Lei 16/1987, do 30 de xullo, de 
ordenación dos transportes te-
rrestres.

Decreto 160/1988, do 9 de xuño, 
polo que se regula a prestación 

dos servizos de transporte de es-
colares e obreiros de competen-
cia exclusiva da Xunta de Galicia. 
Este decreto, de vixencia anterior 
ao Real decreto 443/2001 do Mi-
nisterio de Fomento, regula no 
ámbito de Galicia o transporte de 
escolares por estrada no uso das 
competencias atribuídas á Xunta 
de Galicia polo Estatuto de Auto-
nomía.

Real decreto 1211/1990, do 28 
de setembro, polo que se aproba 
o regulamento da lei de ordena-
ción dos transportes terrestres.

Real decreto 1032/2007, do 20 
de xullo, polo que se regula a 
cualificación inicial e a formación 
continua das persoas condutoras 
de determinados vehículos desti-
nados ao transporte por estrada, 
mais non se recolle a formación 
inicial obrigatoria (CAP) que debe-
rán recibir as persoas que queiran 
acceder ao título de persoa con-
dutora profesional de vehículos 
de transporte de viaxeiros/as e 
mercadorías por estrada. No caso 
das persoas condutoras de trans-
porte de viaxeiros/as esta forma-
ción é obrigatoria dende o 11 de 
setembro de 2008. 

Lei 1/2015, de 1 de abril, de ga-
rantía da calidade dos servizos 
públicos e da boa administración, 
que no seu artigo 38 recolle o 
estatuto xeral das persoas usua-
rias: Carta Galega dos Servizos 
Públicos prevendo o dereito e 
as obrigas das persoas usuarias 
dos servizos públicos, incluído o 
transporte. 

Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de 
medidas fiscais, administrativas 
e de ordenación, que establece a 
integración e coordinación de ser-
vizos nunha rede de transporte, o 
réxime económico e clasificación 
do tipo de servizo incluíndo ao 
transporte de escolares. Igual-
mente, nesta planificación garan-
tirase a atención prioritaria dos 
colectivos de escolares e demais 
persoas usuarias das redes de 
transporte público regular de uso 
xeral, de xeito que a oferta alter-
nativa proposta manteña, cando 
menos, os mesmos niveis de cali-
dade e prestación de servizos dos 
que dispuñan previamente. Os 
servizos integrados deberán cum-
prir integramente  a normativa so-
bre condicións de seguridade no 
transporte de escolares e menores 
que lles resulte de aplicación. 
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Resolución do 8 de febreiro de 
2019, da Dirección Xeral de Mo-
bilidade, pola que se dá publici-
dade ao Acordo do Consello da 
Xunta de Galicia do 31 de xanei-
ro de 2019 polo que se autoriza a 
integración das diferentes moda-
lidades de transporte público de 
competencia da Xunta de Galicia 
que faciliten a optimización deste 
servizo público, no marco do pro-
cedemento para a implantación 
do Plan de Transporte Público 
de Galicia. 

Na dita disposición garántese a 
atención prioritaria dos colectivos 
de escolares, mantendo e mello-
rando os niveis de calidade e pres-

tación de servizos preexistentes, 
dando así cumprimento aos man-
datos do artigo 79.2 da Lei 2/2017, 
do 8 de febreiro, e facilitando que 
a rede de transporte público 
regular de uso xeral presente 
unha oferta real alternativa ás 
diferentes redes dedicadas a 
colectivos singulares como o es-
colar, que actualmente mantén 
a Xunta de Galicia. 

Nos ámbitos rurais, é precisamen-
te onde máis sentido ten a im-
plantación de modelos de trans-
porte innovadores como poden 
ser o transporte integrado ou, 
para ser máis precisos, a reserva 
de prazas para escolares ou outros 

colectivos homoxéneos por parte 
das administracións correspon-
dentes, no servizo de transporte 
regular de viaxeiros/as por estrada 
de uso xeral, tendo en conta ade-
mais que nos casos de reserva de 
prazas para escolares garántese 
a súa atención prioritaria, a súa 
máxima seguridade, previndo a 
existencia da figura de persoa 
acompañante, no seu caso, e a 
calidade das condicións do seu 
transporte ou o establecemento 
de servizos baixo demanda.



TRANSPORTE
ESCOLAR

Durante a observación dos des-
prazamentos diarios da comu-
nidade escolar cara o seu centro 
educativo, constatamos que o 
alumnado utiliza na súa gran 
maioría o transporte  escolar, 
que o persoal do centro educativo 
adoita empregar o vehículo parti-
cular, moitas veces compartido, e 
só atopamos unha minoría impor-
tante de familias que acoden co 
seu vehículo particular por razóns 
diversas (comodidade, camiño do 
traballo, etc.).

Achegáronos unha visión moi 
certeira da problemática os nu-
merosos obradoiros de concien-
ciación que impartimos, así como 
as respostas ás enquisas que se 
realizaron durante estes anos cos 
diferentes colectivos implicados. 
Permitiunos analizar e detectar 
as múltiples incidencias que 
xorden cada ano ao comezar o 
curso escolar para delimitar, por 
exemplo, o lugar das paradas e 

07
Diagnóstico previo e análise da   
  problemática

establecer as diferentes rutas. Aín-
da que a programación é respon-
sabilidade da administración co-
rrespondente, as familias suxiren 
moi acotío problemas específicos 
e puntuais que non sempre se po-
den solucionar para satisfacción 
de todos/as.  

Ao estudar o resultado das dife-
rentes enquisas formuladas, aín-
da que obviamente non se puido 
realizar en todos os centros esco-
lares de Galicia, obtivemos unha 
visión xeral e moi real das diversas 
situacións. Observamos que, por 
norma xeral, os desprazamentos 
cara a parada do autobús ou ao 
centro no caso de ir andando, o 
alumnado de primaria realiza o 
seu percorrido acompañado por 
unha persoa adulta e o estudan-
tado da ESO na metade dos casos. 
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A nivel xeral, sinaláronse as se-
guintes incidencias referentes a: 

7.1 As paradas 

• As paradas do autobús escolar, 
maiormente, non están sina-
ladas con antelación, non dis-
poñen de iluminación suficien-
te e carecen de pasos peonís. 

• As paradas situadas á beira das 
estradas presentan a miúdo 
beiravías ocupadas pola ma-
leza de terreos lindeiros.

• Falla de beirarrúas e/ou mar-
quesiña.

• Demasiadas persoas para unha 
marquesiña tan pequena.

• As marquesiñas están en mal 
estado ou sen resgardo sufi-
ciente contra as incidencias 
meteorolóxicas para as persoas 
que alí se atopan. 

• A parada está entre dúas curvas 
de visibilidade reducida.

• As paradas escolares, maiori-
tariamente, non dispoñen de 
espazo para que o autobús se 
deteña. 

• Solicitan redutores de veloci-
dade nas súas proximidades. 

7.2 As familias

• As familias que levan aos esco-
lares en coche ata a parada de 
autobús escolar fano por segu-
ridade e comodidade.

• O estacionamento de vehículos 
da zona non está regulado.

• No 100% dos casos, recoñéce-
se medo a que os/as escolares 
poidan ser atropelados nese 
desprazamento.  

7.3 O alumnado

• O alumnado non utiliza ele-
mentos reflectantes cando 
camiña cara a súa parada.

7.4 O autobús 

• Destacan que, en ocasións, os 
vehículos utilizados para o 
transporte de escolares non 
dispoñen de cintos de segu-
ridade. 

• As persoas condutoras do dito 
transporte non sempre agar-
dan a que os/as escolares es-
tean sentados e co cinto ben 
posto para retomar a marcha 
da súa ruta escolar.
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A meirande parte das respostas 
formuladas polas familias e esco-
lares inciden fundamentalmente 
nos riscos da contorna no lugar 
das paradas. Ás veces as para-
das coinciden con liñas regulares 
de autobuses. Porén, acotío a si-
tuación non está sinalizada nin 
iluminada, e non conta cun carril 
propio para que o autobús poida 
deterse fóra da vía ou se atopa 
ocupado por colectores do lixo, 
por exemplo.

A falla de beirarrúas e beiravías 
para chegar ata a parada ou ao 
feito de estar situada nunha curva 
con visibilidade reducida ou nun 
cruce de camiños, aumenta o ris-
co para os peóns que moitas veces 
carecen tamén de pasos peonís. 

En canto á problemática detec-
tada nos autobuses, a referencia 
principal é a relativa á falla de 
cintos de seguridade, moi rara 
vez hai queixas sobre o comporta-
mento das persoas condutoras e 
acompañantes. 

Estamos, pois, ante un escenario 
con múltiples factores de riscos 
que dependen non só do trans-
porte e dunhas infraestruturas 
seguras ou non, senón tamén das 
persoas usuarias do transporte 
de escolares. Para mellorar as ac-
tuais formas de mobilidade que 

faciliten con seguridade os des-
prazamentos débese pór en mar-
cha unha cadea de valores que 
obrigue a procurar solucións que 
contemplen tamén os comporta-
mentos das persoas. 

Velar pola seguridade das per-
soas non é só un dereito, é so-
bre todo unha tarefa comparti-
da dende o ámbito educativo, 
unha obriga que nos concirne a 
todos e todas.



Como peóns, viaxeiros ou condu-
tores, en canto saímos da nosa 
casa, debemos coñecer e, sobre 
todo, cumprir as normas de con-
vivencia no tráfico. Son pautas 
de comportamento indispensa-
bles que nos protexen a todos.

As infraestruturas viarias deben 
procurar o cumprimento e a ob-
servación das normas de segu-
ridade, para minimizar e previr 
posibles riscos e, dentro destas 
actuacións resulta moi importan-
te tamén a sinalización que, coma 
o seu nome indica, nos sinala e 
advirte dos posibles riscos, que 
todos debemos coñecer.

Son múltiples os factores que 
inciden na prestación deste ser-
vizo tan esixente como é a seguri-
dade dos nosos fillos e fillas, pero 
as responsabilidades tamén son 
compartidas entre as institucións, 
as empresas, a comunidade esco-
lar, as familias e o alumando. Polo 
que consideramos indispensable 
contribuír entre todos a ter un 

08
Recomendacións

comportamento axeitado e apro-
veitar os nosos desprazamentos 
para transmitir educación viaria 
aos más pequenos. 

Recoméndase cumprir as 
normas e prestar especial 
atención a todos os des-

prazamentos tanto de per-
soas como de vehículos.

8.1 As paradas dos autobuses do 
transporte de escolares

A localización debe responder a 
estritas normas de seguridade via-
ria que non representen ningún 
risco para o alumnado tanto ao 
subir como ao baixar e nas súas 
inmediacións. É recomendable 
instalar marquesiñas que res-
garden aos escolares das incle-
mencias meteorolóxicas e estean 



Manual de seguridade viaria e boas prácticas para persoas usuarias do transporte de escolares | 23

situadas o máis lonxe posible da 
calzada. E, segundo o tipo de vía, 
é aconsellable establecer un carril 
bus.

Así mesmo, é importante que a 
parada teña unha sinalización 
visible e reflectora de aviso pre-
vio, tanto vertical coma horizon-
tal. Por norma xeral, debe contar 
tamén con pasos de peón e cando 
sexa necesario redutores de velo-
cidade. 

É aconsellable, na medida do po-
sible, que as paradas coincidan 
coas paradas de transporte regu-
lar existentes.

Recoméndase ás familias 
que acoden ata a parada 
no seu coche particular, 

non obstaculizar o espazo 
reservado ao autobús 

8.2 Os pasos de peóns

Cando a parada estea situada na 
rúa principal da localidade, o paso 
de peón debe situarse diante da 
parada, a unha distancia de polo 

menos 10 metros da parada e no 
sentido de avance da circulación, 
para evitar que os escolares cru-
cen por detrás do autobús, coa au-
sencia de visibilidade que implica. 

Deben estar situados en tramos 
con boa visibilidade, nunca nas 
proximidades dunha curva e ser 
visibles pola noite ou en condi-
cións meteorolóxicas adversas 
con pintura reflectora, anties-
corregante e ben sinalizados.

Os pasos de peón situados na con-
torna do centro escolar e nas pa-
radas deben de ser elevados e con 
sinal luminosa.

Non acostuma haber sempre pa-
sos de peón cando a parada está 
situada na periferia da localidade 
ou nunha estrada de pouca cir-
culación, por exemplo, polo que 
se recomenda cruzar sempre 
cando o autobús retomou a súa 
marcha e nun lugar con boa vi-
sibilidade.

Recoméndase sempre 
utilizar o paso de peón e, se 
non existe, facelo nun lugar 

coa máxima visibilidade. 
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8.3 Os autobuses

Deben de cumprir a normativa 
correspondente. É recomendable 
que todos os vehículos dispo-
ñan de cintos de seguridade 
homologados de tres puntos en 
todos os seus asentos. A antigüi-
dade dos autobuses é un factor 
importante que cómpre conside-
rar: é desexable que conten con 
todos os sistemas de seguridade 
pasiva necesarios para garantir a 
seguridade (ver lexislación vixen-
te). Así mesmo, os condutores/as 
deben desenvolver a súa labor coa 
maior profesionalidade.

Recoméndase ter cintos de 
seguridade de 3 puntos en 

todos os asentos.

8.4 O alumnado 

Chegar, cando menos, cinco mi-
nutos antes da hora e sen présas. 
Dende a súa casa ata a parada de-
ben transitar polo lado esquerdo 
da estrada, en ringleiras de dous 
e con prenda reflectora. A gran 

maioría van acompañados por 
persoas maiores e é importan-
te que manteñan a compostura 
mentres agardan a chegada do 
autobús manténdose sempre o 
máis lonxe posible da vía.

Ao chegar o autobús deberán agar-
dar a que se deteña e que a persoa 
acompañante lles dea orde para 
subir, deixando subir aos máis pe-
quenos primeiro. É importante qui-
tar sempre a mochila para poder 
amarrar ben o cinto de seguridade.

Durante a viaxe deben compor-
tarse, sentar e sen alborotar. Á 
chegada, han de agardar que pare 
o autobús para poder erguerse e 
respectar a orde do acompañan-
te, o mesmo á volta. Non saír co-
rrendo e sempre agardar a que 
o bus retome a marcha para po-
der cruzar.

Recoméndase que leven 
unha prenda reflectora 

e que crucen só cando o 
autobús retome a marcha 
e nun lugar de maior visi-

bilidade.
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8.5 As familias 

Todas as familias demandan un 
transporte de escolares seguro que 
cumpra con todas as garantías, tan-
to aos transportistas como ao cen-
tro escolar e ás institucións, pero é 
evidente que é tamén unha respon-
sabilidade compartida por todos.

As familias que acompañan aos 
escolares ata a parada no seu 
coche particular deben aparcar 
nun lugar seguro sen entorpecer 
o tráfico porque a súa segurida-
de é a seguridade de todos. É im-
portante coñecer a parada exacta 
onde esperar antes do comezo do 
curso escolar e/ou consensuar 
coa dirección do centro un novo 
emprazamento da parada se re-
sulta necesaria a súa modifica-
ción; pero tendo en conta que non 
sempre se poderá atender todas 
as peticións.

Recoméndase coñecer os 
seus dereitos e cumprir 

coas súas obrigas.

8.6 As persoas acompañantes

Son as encargas de velar polo bo 
comportamento do alumnado 
e da súa seguridade durante o 
traxecto, polo que teñen un pa-
pel fundamental. Deben recibir 
unha formación axeitada para 
coñecer os sistemas de emerxen-
cias do autobús e como actuar 
en caso de calquera incidente ou 
accidente (recoméndase un curso 
de primeiros auxilios). Son res-
ponsables de manter a orde du-
rante o traxecto para que ninguén 
moleste ao condutor/a. Deben ser 
as primeiras en baixar e indicar 
o momento axeitado de acceso e 
abandono do vehículo tanto nas 
paradas como nas entradas ao re-
cinto escolar. Non permitir nunca 
que as persoas usuarias do servizo 
crucen a rúa por diante ou por de-
trás do autobús, sen mirar antes 
e comprobar que non vén ningún 
vehículo.

A persoa acompañante tamén 
educa e controla os comporta-
mentos e bos hábitos. Á chegada 
nas paradas son as encargadas 
de asegurarse que as familias ou 
a persoa encargada están agar-
dando ao escolar. A súa empatía 
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e bo facer axuda a evitar riscos e 
a transmitir maior seguridade ao 
servizo do transporte de escola-
res.

Recoméndase que reci-
ban todos os anos unha 

formación cun protocolo 
de actuación elaborado 

pola empresa e adaptado 
ao centro escolar, e realizar 

ao principio do curso un 
exercicio de evacuación co 

alumnado.

8.7 As persoas usuarias do 
transporte de uso xeral

A maioría das persoas que utilizan 
o percorrido deste transporte 
compartido son persoas maio-
res que se desprazan para reali-
zar algunha xestión, por exemplo, 
no centro de saúde comarcal. O 
transporte compartido foi creado 
no ano 2007 con carácter piloto 
baixo a denominación de TES+-

BUS e logrou establecerse defini-
tivamente con notable éxito, na 
maioría das rutas, para satisfacer 
as necesidades de desprazamento 
de moita poboación que vive en 
zonas máis afastadas e que xa non 
contaba cun transporte público 
regular. 

Deben respectar as mesmas normas 
que o alumnado e sentarse onde lle 
sinale a persoa acompañante.

Recoméndase que actúen 
con responsabilidade e 
respecto ás demais per-

soas usuarias.

8.8 Entradas e saídas do centro 
escolar

Os centros escolares no rural adoi-
tan estar situados, a maioría das 
veces, no extrarradio, preto dunha 
estrada principal ou nun cruce, 
o que dificulta enormemente as 
entradas e saídas da comunidade 
escolar, xa que coinciden todos 
no mesmo tempo. Sendo a segu-
ridade dos/as escolares o máis 
importante, é indispensable que 
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a Dirección do centro estableza 
un protocolo de actuación cos 
transportistas e acompañantes 
para concretar as responsabilida-
des e as funcións de cada un. Así 
mesmo, as familias e o persoal 
docente que acoden co seu vehí-
culo particular deben coñecer e 
respectar as normas establecidas. 
Previr e evitar calquera tipo de ris-
co é unha responsabilidade com-
partida por toda a comunidade 
escolar e institucións públicas.

Recoméndase separar es-
truturalmente as entradas 
ao recinto escolar habili-
tando zonas sinalizadas 
de parada do transporte 
de escolares, separadas 
fisicamente da zona de 

aparcamento das familias 
e profesorado.
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Debido á ausencia ou escaseza 
de transporte público no rural, o 
transporte de escolares reve-
louse coma un medio de trans-
porte fundamental ao permitir a 
súa utilización a toda a poboación 
e garantir así a mobilidade de to-
das as persoas, maiores e moci-
dade no medio rural, sobre todo. 
É un servizo público compartido 
indispensable e necesario que 
discorre fundamentalmente por 
estradas secundarias pero que 
representa un dos transportes 
máis seguros e con menos sinis-
tros viarios. 

Dentro dun sistema integral de 
seguridade viaria, a utilización 
do transporte público repercute 
na calidade de vida da poboación, 
a sustentabilidade, a seguridade e 
a saúde das persoas, e ao conside-
rar os múltiples factores de risco 
que inciden a diario nos despraza-

09
Conclusións

mentos se sinala principalmente o 
factor humano tanto para peóns 
como pasaxeiros ou condutores. É 
pois necesario considerar que, se 
a prevención dos riscos é un derei-
to, tamén previlos é a nosa obriga.

O Manual de Bos Hábitos para as 
Persoas Usuarias do Transporte 
de Escolares é unha guía didác-
tica, un recordatorio de medidas 
para a seguridade de todas as 
persoas usuarias e, sobre todo do 
alumnado que acoden aos centros 
escolares, que se concreta nos 
protocolos de bos hábitos para 
que todas as persoas que se des-
prazan a diario sexan conscientes 
de que forman parte desta cadea 
de valor que, como cidadanía 
responsable, debemos compartir 
para previr riscos en beneficio do 
benestar de todos/as.
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10
Protocolo de hábitos seguros

O alumnado e as súas familias, 
e as demais persoas usuarias de 
uso xeral que utilizan o transpor-
te compartido, así como as per-
soas acompañantes deste servi-
zo como beneficiarios finais do 
transporte de escolares, deben 
coñecer toda a información para 
facer un uso responsable sen es-
quecer que facemos uso dun ser-
vizo compartido de convivencia. 
Por iso debemos ter sempre en 
conta as diferentes situacións no 
traxecto de ida e volta ao colexio, 
antes de subir ao autobús, duran-
te e ao finalizar o traxecto. 

Principais normas de comporta-
mentos e hábitos que as persoas 
usuarias do transporte de escola-
res deben coñecer e respectar: 

PROTOCOLO DE MEDIDAS 
SEGURAS PARA DESPRAZARSE 
CARA A PARADA DO AUTOBÚS 
DE ESCOLARES, DE SUBIDA 
E BAIXADA, E DURANTE O 
TRAXECTO CARA O COLEXIO

O autobús de escolares é un dos 
medios de transporte máis se-
guros, pero dentro dos baixos 
niveis de sinistralidade no trans-
porte de escolares, o 90% dos ac-
cidentes ocorren nos momentos 
de subida e baixada ao autobús, 
sendo a maioría atropelos por dis-
tracción. Por iso, é indispensable 
establecer protocolos preventivos 
de actuación, difundilos e promo-
ver accións de carácter socio- edu-
cativo en favor da cultura da segu-
ridade viaria. 
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purrar ao resto de compañei-
ros/as. Utilizar o pasamáns e 
prestar moita atención para 
que a roupa ou a mochila non 
se enganchen na porta.

8. Se se cae algún obxecto, 
avisar á persoa condutora 
ou acompañante, nunca tra-
tar de collelo ti mesmo.

9. Colocar a mochila nos espa-
zos destinados para a equi-
paxe ou debaixo do asento.

10. Sentar de forma ordenada 
onde nos indica a persoa 
acompañante.

Durante o traxecto

1. Ir sempre sentado co cinto 
de seguridade abrochado 
durante todo o percorrido.

2. Non distraer á persoa con-
dutora, que debe prestar 
toda a súa atención á estrada.

3. Non xogar nin manipular os 
elementos do autobús, es-
pecialmente os destinados a 
emerxencias.

PROTOCOLO PARA ALUMNADO

Na parada e ao subir ao autobús

1. Chegar á parada do autobús 
con tempo suficiente, uns cin-
co minutos antes.

2. Se é preciso cruzar a estrada 
facelo por un paso de peóns. 
De non existir, facelo por unha 
zona con moita visibilidade 
asegurándose sempre de que 
non vén ningún vehículo, mi-
rando a ambos lados.

3. Agardar ao autobús na zona 
designada e nun lugar segu-
ro, o máis afastado posible da 
calzada.

4. Non camiñar nunca por dian-
te ou por detrás do autobús: 
impide a nosa visibilidade.

5. Cando chega o autobús, es-
perar que se teña detido 
completamente.

6. Non subir ata que a persoa 
acompañante nos indique que 
é seguro.

7. Subir de forma tranquila, 
respectando a orde e sen em-



32 | Manual de seguridade viaria e boas prácticas para persoas usuarias do transporte de escolares

8. Non levantarse do asento 
ata que o indique a persoa 
acompañante e que o auto-
bús se teña detido completa-
mente.

Ao baixar do autobús

1. Manter a orde para saír, sen 
présas e respectando ao resto 
de compañeiros/as.

2. Igual que ao subir, utilizar o 
pasamáns e prestar atención 
a nosa roupa e mochila.

3. Seguir sempre as instrucións da 
persoa acompañante/conduto-
ra, utilizando a porta indicada.

4. Se debe cruzar a estrada, 
agardar sempre a que o au-
tobús teña retomado a mar-
cha, nunca diante ou detrás 
do autobús e buscar un paso 
de peón ou unha zona con 
moita visibilidade.

PROTOCOLO PARA FAMILIARES 
E/OU PERSOAS ENCARGADAS DO 
ESCOLAR

1. Chegar con tempo suficiente 
á parada tanto á ida como á 
volta.

2. Agardar sempre na parada 
e asegurarse co centro escolar 
do lugar exacto.

3. Comunicar á Dirección do 
centro escolar o nome, direc-
ción e teléfono da persoa que 
se fai cargo do/a alumno/a.

4. Seguir sempre as instrucións 
da persoa acompañante ou  
condutora.

5. Manter os corredores libres 
de obstáculos.

6. Non golpear os cristais nin os 
asentos dianteiros.

7. Coidar e manter limpo o au-
tobús, non comer nin beber 
durante a viaxe, a non ser que 
o autorizara a persoa acompa-
ñante ou condutora.
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4. Se algún día non o utiliza, 
avisar coa suficiente ante-
lación.

5. Desprazarse andando cara a 
parada sempre pola marxe es-
querda da estrada.

6. Aconséllase levar prendas 
de visibilidade como chaleco 
reflector, etc.

7. Se se despraza en coche, apar-
car no mesmo lado da parada, 
pero sen obstaculizala.

PROTOCOLO PARA PERSOAS 
ACOMPAÑANTES

no caso de que resulte preceptiva a 
súa presenza

1. A persoa acompañante é 
indispensable. Non se pode 
realizar un traxecto sen a súa 
presenza debendo permane-
cer no autobús desde a pri-
meira parada.

2. Debe coñecer con precisión 
a ruta, os horarios e o alum-
nado que cada día sube ao 

autobús, así como as persoas 
que os recollen.

3. Encárgase da orde e da se-
guridade das persoas que via-
xan, tanto nos tempos de pa-
rada como durante o traxecto.

4. É a persoa responsable de en-
tregar o alumnado ao familiar 
ou á persoa autorizada, tanto 
no centro escolar coma na pa-
rada.

5. Debe coñecer e controlar 
que o alumnado estea no 
autobús e en que parada 
debe subir e baixar cada un/
unha en cada ruta.

6. No caso de non estar presen-
te a persoa autorizada deberá 
facerse cargo do escolar que 
permanecerá ao seu cargo no 
autobús.

7. Designa os asentos e com-
proba que todos e todas es-
tean sentados co cinto abro-
chado antes de retomar a 
marcha.



8. Comproba que non haxa 
obstáculos nos corredores, 
mochilas, etc.

9. Durante o traxecto debe man-
terse na parte central do auto-
bús, vixiando o bo comporta-
mento do alumnado.

10. Axuda aos/as escolares tanto 
na subida como na baixada, 
coa colaboración das familias.

11. Debe coñecer o protocolo 
de como actuar en caso de 
emerxencia, sistema de aper-
tura de portas, etc.

12. Detectar calquera anomalía 
para poñela en coñecemento 
da empresa e do centro esco-
lar.

13. A persoa acompañante debe-
rá ocupar a praza nas inme-
diacións da porta de servizo 
central ou traseira.

PROTOCOLO PARA PERSOAS 
USUARIAS DE TRANSPORTE DE 
USO XERAL

1. É un servizo de transporte 
compartido.

2. Debe aboar o servizo corres-
pondente.

3. Debe baixar e/ou subir nas 
paradas establecidas.

4. Debe ocupar as prazas que 
designa a persoa acompa-
ñante.

5. Debe cumprir as mesmas 
normas que as demais per-
soas usuarias.

PROTOCOLO PARA PERSOAS 
CONDUTORAS

1. Debe respectar as normas 
de tráfico e seguridade viaria.

2. Debe revisar que todos os 
dispositivos funcionan co-
rrectamente e que os carteis 
avisadores estean á vista. 



Manual de seguridade viaria e boas prácticas para persoas usuarias do transporte de escolares | 35

Normativas

Resolución do 8 de febreiro de 2019 da 
Dirección Xeral de Mobilidade polo que se 
autoriza a integración das distintas modali-
dades de transporte público de competen-
cia da Xunta de Galicia que faciliten a optimi-
zación deste servizo público, no marco do 
procedemento para a implantación do Plan 
de transporte público de Galicia. DOG nº 60 
(27 de marzo 2019)

2017: Resolución do 6 de xullo 2017 da Direc-
ción Xeral de Mobilidade, polo que se fixan 
criterios complementarios en relación co pro-
ceso de integración das distintas modalida-
des de transporte público de competencia da 
Xunta de Galicia que faciliten a optimización 
desde servizo público, no marco do procede-
mento para a implantación da primeira fase 
da planificación do transporte público de 
Galicia. DOG Nº 129 (7 de xulio 2017)

2015: Real decreto 667/2015 de 17 de 
julio por el que se modifica el Reglamento 
General de circulación en lo que se refiere 
a cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil homologados. (BOE nº 171 
18 de julio 2015)

2014: Decreto 65 2014 do 28 de maio polo 
que se modifica o Decreto 160/1988 do 9 de 
xuño, polo que se regula a prestación dos 

Bibliografía servizos de transporte de escolares e de 
obreiros de competencia exclusiva da Xunta 
de Galicia. DOG Nº 109 (10 de xuño 2014)

2013: Instrucción 13/TV-77, Guía para la 
redacción de informes técnicos sobre la 
idoneidad de la localización de Paradas de 
Transporte de Escolares. Ed: DGT

2012: Instrucción 3/2012, del 22 de junio 
sobre la gestión del servicio del transporte 
de escolares 
Ed: SGT Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria

2006: Real decreto 965/2006, de 1 de sep-
tiembre, por el que se modifica el Reglamen-
to General de Circulación, aprobado por el 
Real decreto 1428/2003

2002: Real decreto 894/2002, de 30 de agos-
to, por el que se modifica el Real decreto 
443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones 
de seguridad en el transporte de escolares y 
de menores

2001: Real decreto 443/2001, de 27 de abril 
sobre las condiciones de seguridad en el 
transporte de escolares y de menores

Manuales e guías

2016. Manual básico do transporte escolar. 
Federación Galega de Asociacións de 
Transporte de Viaxeiros en Autocar, Xunta de 
Galicia - Plan Avanza

2013. Guía para a difusión e promoción da 

seguridade e saúde laboral no transporte de 
escolares e de menores. Federación Galega 
de Asociacións de Transporte de Viaxeiros 
en Autocar

2013. La educación vial en el entorno 
educativo: padres, profesores y alumnos. 
Fundación Mapfre

2010. Guía educativa, por una movilidad 
sostenible y segura, Agenda 21. Diputación 
de Albacete

2004. Guía para la correcta ubicación y seña-
lización de paradas de autobuses escolares 
en la Comunidad Foral de Navarra. Instituto 
Mapfre de Seguridad Vial. Asociación Espa-
ñola de la Carretera

Enlaces de interese

Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional. Xunta de Galicia

2019. El autobús transporta a más de 235 
millones de escolares al año. CONFEBUS

2014. Al cole siempre seguros. Revista DGT

El autobús escolar y el transporte público. 
Fundación Mapfre (Vídeo)

Introducción a los sistemas de seguridad 
para sujetar al niño en los autobuses esco-
lares (Vídeo)

2013. Camino a la escuela. Pascal Plisson 
(Documental)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioG0533-210319-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170707/AnuncioG0423-060717-0002_es.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8047
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140610/AnuncioCA02-050614-0001_gl.html
http://aspex.juntaex.es/filescms/aspex/uploaded_files/pdf/leg/dgt_instruccion_13-tv-77_guia_informes_paradas_transporte_escolar_13-07-2013.pdf
http://aspex.juntaex.es/filescms/aspex/uploaded_files/pdf/leg/dgt_instruccion_13-tv-77_guia_informes_paradas_transporte_escolar_13-07-2013.pdf
http://aspex.juntaex.es/filescms/aspex/uploaded_files/pdf/leg/dgt_instruccion_13-tv-77_guia_informes_paradas_transporte_escolar_13-07-2013.pdf
http://aspex.juntaex.es/filescms/aspex/uploaded_files/pdf/leg/dgt_instruccion_13-tv-77_guia_informes_paradas_transporte_escolar_13-07-2013.pdf
http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2016/02/MANUAL-DO-TRANSPORTE-ESCOLAR.pdf
http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2016/02/MANUAL-DO-TRANSPORTE-ESCOLAR.pdf
http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2016/02/MANUAL-DO-TRANSPORTE-ESCOLAR.pdf
http://www.nontedurmas.org/wp-content/uploads/2016/02/MANUAL-DO-TRANSPORTE-ESCOLAR.pdf
http://transgacar.es/guia2013/
http://transgacar.es/guia2013/
http://transgacar.es/guia2013/
http://transgacar.es/guia2013/
http://transgacar.es/guia2013/
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/29319
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/29319
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-autobus-transporta-a-mas-de-235-millones-de-escolares-al-ano
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-autobus-transporta-a-mas-de-235-millones-de-escolares-al-ano
http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2014/09SEPTIEMBRE/0902transporte-escolar.shtml#.XlalxGhKiUl
https://www.youtube.com/watch?v=3DQ4Xe7QRjI
https://www.youtube.com/watch?v=3DQ4Xe7QRjI
https://www.youtube.com/watch?v=vdcO_B_h1rc
https://www.youtube.com/watch?v=vdcO_B_h1rc
https://www.youtube.com/watch?v=vdcO_B_h1rc
http://www.caminoalaescuela.com
http://www.caminoalaescuela.com


MANUAL DE
SEGURIDADE VIARIA
E BOAS PRÁCTICAS
PARA PERSOAS USUARIAS
DO TRANSPORTE
DE ESCOLARES

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRANSPORTE
ESCOLAR

Colabora:


	Introdución
	Antecedentes
	Situación actual
	Obxectivos
	Programa de actuacións 
	Marco Xurídico: Normas
	Diagnóstico previo e análise da problemática
	Recomendacións
	Conclusións
	Protocolo de hábitos seguros
	Bibliografía

	magnitudes 21: 
	magnitudes 22: 
	magnitudes 23: 
	magnitudes 24: 
	magnitudes 25: 
	magnitudes 26: 
	magnitudes 27: 
	magnitudes 28: 
	magnitudes 29: 
	magnitudes 30: 
	magnitudes 31: 


