AJUT INDIVIDUAL DE DESPLAÇAMENT ESCOLAR SOL.LICITUD CURS 2019/2020 (Ajut geogràfic)
DADES BÀSIQUES I DEL REPRESENTANT LEGAL

( Cal que totes les dades estiguin actualitzades)

COGNOMS PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL

NIF/NIE

ADREÇA FAMILIAR

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

TELÈFON MÒBIL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ ELECTRONICA

DADES BANCÀRIES

CODI POSTAL

Titular del compte

DNI/NIE Titular

NÚM. COMPTE IBAN:

ES __ __ /

___ ___ ___ ___ /

___ ___ ___ ___ /

___ ___ ___ ___ /

___ ___ ___ ___ /

___ ___ ___ ___ /

DADES DE L'ALUMNAT SOL.LICITANT
Centre escolar: --

Alumne 1
IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

Alumne 2

NOM ALUMNE/A

Centre escolar:

IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

Data de matriculació (només per alumnes nouvinguts)

Nivell Curs 2019-20

-NOM ALUMNE/A

Nivell Curs 2019-20

Data de matriculació (només per alumnes nouvinguts)

Centre escolar: --

Alumne 3
IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

NOM ALUMNE/A
Nivell Curs 2019-20

Data de matriculació (només per alumnes nouvinguts)

Centre escolar: --

Alumne 4
IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

NOM ALUMNE/A
Nivell Curs 2019-20

Data de matriculació (només per alumnes nouvinguts)

Centre escolar: --

Alumne 5
IDALU*

COGNOMS ALUMNE/A

NIF/NIE

DATA NAIXEMENT

NOM ALUMNE/A
Nivell Curs 2019-20

Data de matriculació (només per alumnes nouvinguts)

MODALITAT D'AJUT QUE ES SOL.LICITA
Ajut del domicili a l'escola:
Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència (art. 3.1.a)
Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que, tot i estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de l’àmbit de sòl urbà
en què està ubicat el centre escolar i a una distància superior o igual a 3 quilòmetres de l’escola ( art. 3.1.b)

Ajut del domicili a la parada:
Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que ha d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència (art. 3.2.a)
Alumnat d’educació obligatòria i de segon cicle d’educació infantil que, tot i estar escolaritzat en el seu municipi de residència, el seu domicili està fora de l’àmbit de sòl urbà
en què està ubicat el centre escolar i a una distància superior o igual a 3 quilòmetres de l’escola (art. 3.2.b)

Parada a utilitzar:
(*) Codi identificador de l'alumne/a indispendable per a tramitar lasol.licitud. En cas de no conèixe'l cal demanar-lo al centre escolar.
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DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE
La següent documentació:

No l'aporto perquè és
vigent i no ha canviat en
convocatories anteriors

L'aporto perquè ha canviat
o és nova sol·licitud

Dni/NIE de tots els membres de la unitat familiar
Volant de convivència presentats en anteriors convocatòries no ha canviat i és vigent
Certificat de l'ajuntament que acredita la distància del domicili a l'escola o a la parada
més propera de transport
Sentència de separació/divorci o document equivalent
Unitat familiar amb custòdia compartida
Autoritzo al CC a consultar les dades de convivència

ELS SIGNATARIS DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Que accepten les bases integres de la convocatòria per la qual sol.liciten l'ajut.
Que totes les dades incorporades a la present són certes i queden assabentats que la falsetat, la inexactitud o ocultació de les
dades declarades podrà comportar la denegació o revocació de l'ajut.
La documentació no aportada a la sol.licitud ja consta en poder d'aquesta administració i no ha sofert cap canvi en els últims 5
anys.
En cas d'obtenir un altre ajut pel mateix concepte procedent d'altres administracions, persones o entitats públiques o privades, la
persona sol.licitant ho comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès, per tal que, si escau, efectuï la corresponent reducció per tal
que la totalitat dels ajuts no superi el cost total del servei.
Comunicaré al servei d'ensenyament del Consell Comarcal del Ripollès qualsevol canvi de circumstàncies personals descrites.
Autoritzo l'enviament de notificacions electròniques del CC per tot allò que faci referència als actes administratius del servei de
transport escolar.

SIGNATURA

Que soc coneixedor/a que el Consell Comarcal enviarà la informació de les dades de l'ajut concedit a l'agència Tributària als
efectes fiscals que corresponguin, i també a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

D’acord el que estableix la legislació de protecció de dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat
del Consell Comarcal del Ripollès per tal de gestionar l'ajut sol·licitat. Per a mes informació podeu consultar la nostra política de privacitat a
http://ripolles.cat/avis-legal/.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del
Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica
del Consell (https://seu-e.cat/web/ccripolles).
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