
DADES DE L'ALUMNE/A:

COGNOMS I NOM:

DOMICILI: NÚM: PIS/PORTA/ESCALA:

ESTUDIS: NOM DEL CENTRE:

LOCALITAT: TELÈFON

UTILITZACIÓ DEL SERVEI: AUTORITZACIÓ PER AL LLIURAMENT DE L'ALUMNE/A:

ÚS HABITUAL Persona/es designada/es per recollir l'alumne/a:

Anada i tornada Nom: 

Anada Parentiu:

Tornada Telèfon:

ÚS ESPORÀDIC Nom: 

Parentiu:

Telèfon:

Autorització a l'alumne/a a tornar sol a casa.

( vegeu el dors)

ALTRES GERMANS QUE UTILITZARAN EL SERVEI:

Nom i cognoms: Centre escolar: Curs:

Nom i cognoms: Centre escolar: Curs:

Nom i cognoms: Centre escolar: Curs:

(nom i cognoms del pare/mare/tutor/a de l'alumne/a) 

amb DNI                                                declara sota la seva responsabilitat que:

1. Les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes.

2. Autoritza que el cobrament per a la utilització habitual del servei, s'efectuï mitjançant domiciliació bancària al número de compte que es

designi.

           ,           de                         de 20….

Signatura

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL SERVEI ESCOLAR DE                              

TRANSPORT URBÀ, CURS 2017-2018

SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD

NOM DE LA PARADA:

(Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics)

En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal 

del Ripollès informa, que amb la signatura d’aquesta sol·licitud, accepteu: 

1r.Les dades de caràcter personal que s’han facilitat en aquest imprès s’incloguin en el Fitxer Serveis municipals, del qual n’és 
responsable el Consell Comarcal del Ripollès, amb la finalitat d’atorgar o denegar l’ajut de menjador escolar.   

2n.Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-

se a la persona titular del Departament de Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès (carrer Progrés 22, 17.500 – Ripoll). 

3r.Les dades de caràcter personal facilitades es poden cedir o comunicar a una altra administració pública en els supòsits 

previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Fora 

d’aquests supòsits, i sempre que no es tracti dels casos regulats en l’article 11 de la Llei 15/1999, caldrà per a fer-ho el 

consentiment de la persona interessada.  

 dl. dm. dc. dj. dv. 

Anada           

Tornada           

 

FOTOGRAFIA

Per al carnet 
de transport



En aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Consell Comarcal 

del Ripollès informa, que amb la signatura d’aquesta sol·licitud, accepteu: 

1r.Les dades de caràcter personal que s’han facilitat en aquest imprès s’incloguin en el Fitxer Serveis municipals, del qual n’és 
responsable el Consell Comarcal del Ripollès, amb la finalitat d’atorgar o denegar l’ajut de menjador escolar.   

2n.Existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-

se a la persona titular del Departament de Secretaria del Consell Comarcal del Ripollès (carrer Progrés 22, 17.500 – Ripoll). 

3r.Les dades de caràcter personal facilitades es poden cedir o comunicar a una altra administració pública en els supòsits 

previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Fora 

d’aquests supòsits, i sempre que no es tracti dels casos regulats en l’article 11 de la Llei 15/1999, caldrà per a fer-ho el 

consentiment de la persona interessada.  

INSTRUCCIONS  
 

1. Llocs de presentació de la sol·licitud: 

Les sol·licituds es podran presentar a la seu del Consell Comarcal (C. del Progrés,22-17500 

Ripoll) o al centre escolar en què l'alumne tingui la reserva de plaça.  

També es podran presentar per correu ordinari o per via telemàtica al Consell Comarcal. 

2 Termini de presentació: 

 El termini per presentar la sol·licitud s'iniciarà en període de preinscripció i finalitzarà en període 

 de matriculació. 

3. Servei de suport: 

 Si us cal ajuda per emplenar la sol·licitud, podeu concertar visita amb les persones 

 responsables del Consell Comarcal. (telèfon 972 70 32 11) 

 

INFORMACIÓ 

 

1. Preu 

 1.1 Per l'ús habitual: 

  1.1.1 Dos viatges diaris (anada i tornada) 

   1.1.1.1 Preu ordinari............................30,00€/mes 

   1.1.1.2 Preu per dos germans...............25,00€/mes 

   1.1.1.3 Preu per tres germans o més....20,00€/mes 

  1.1.2 Un viatge diari (anada o tornada) 

   1.1.2.1 Preu ordinari............................15,00€/mes 

   1.1.2.2 Preu per dos germans...............12,50€/mes 

   1.1.2.3 Preu per tres germans o més....10,00€/mes 

 1.2 Per ús esporàdic (talonaris de 20 viatges)..................30,00€/mes 

 

2. Pagament 

 2.1 Ús habitual.............Domiciliació bancària 

 2.2 Ús esporàdic..........Pagament en efectiu a la Tresoreria del Consell Comarcal 

 

3. Ajuts. 

 3.1 Només n'hi ha pel cas d'ús habitual del servei. 

 3.2 Per tramitar la sol·licitud caldrà utilitzar el corresponent imprès normalitzat. 

 3.3 En cas de ser beneficiari d'un ajut de menjador, es tindrà dret als ajuts següents: 

  Ajut de menjador del 50%.........................ajut del 50% 

  Ajut de menjador superior al 50%.............ajut del 80% 

4. Alumnat. 

 Podrà fer ús d'aquest servei l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i de primària. També 

 podrà fer-ne ús els alumnes de secundària que visquin fora del límit del sòl urbà on està ubicat 

 el centre escolar. 

 

PARADES 

 
Relació de parades per municipis: 

 

 CAMPDEVÀNOL: Colònia Noguera, Colònia Pernau, Colònia Molinou, El Roser (marquesina) 

 CAMPRODON: Beget, Rocabruna, Font Rubí, Salarsa-Bolós, Colònia Estebanell. 

 RIBES DE FRESER: Bruguera, Batet, Ribes Altes, Ventolà. 

 RIPOLL: Baixada del Remei, Can Villaura, Cal Déu, C. Progrés (Enigma), Jutjat (Ctra.  

     Barcelona), Caselles, Castelladrall, Vista Alegre, marquesina Ctra. St. Joan, St. Pere. 

 ST. JOAN DE LES ABADESSES: Cal Gat, Els Arenys, Pla del Roser, Estació, Colònia  

        Llaudet, Cooperativa, Vila Icària. 

 

La configuració definitiva del servei (horaris i parades), que es publicarà abans de l'inici del curs escolar, 

dependrà de la demanda. Per tant, no es garanteix que el servei es realitzi en tots els municipis i en 

totes les parades descrites. 


