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SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT 
URBÀ CURS 2019-2020 

-Campdevànol: Colònia Noguera, Colònia Pernau, El Roser
-Camprodon: Beget, Rocabruna, Font Rubí, Colònia Estabanell, Salarsa/Bolós
-Ripoll: Can Villaura, Cal Dèu, C. Progrès, Jutjats (ctra. Barcelona), Castelladrall

AUTORITZACIÓ PER AL LLIURAMENT DE L’ALUMNE/A: 

AUTORITZACIÓ A L’ALUMNE/A PER TORNAR SOL/A A CASA  
(de segon a sisè de primària) 

PERSONA DESIGNADA PER RECOLLIR L’ALUMNE/A

NOM:  NOM: 
PARENTIU:  PARENTIU: 
TELÈFON:  TELÈFON: 

DADES ALUMNE/A 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A: 
DOMICILI:  
CODI POSTAL:      POBLACIÓ: 
CENTRE ESCOLAR:  
CURS QUE CURSARÀ EL 2019/2020:  
DNI/NIE:  
IDALU:   
(codi d’identificació de l’alumne/a. El podeu sol·licitar al centre) 

DADES DEL SOL·LICITANT 
COGNOMS I NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL: 

DNI/NIE:  
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
TELÈFON:  

DADES DEL SERVEI 

PARADA SOL·LICITADA: 

Relació parades: 

(major de 18 anys)



GERMANS QUE UTILITZARAN EL SERVEI: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

DECLARACIÓ I SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD 

DECLARO QUE: 

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

-Autoritzo que el cobrament per a la utilització habitual del servei, s'efectuï mitjançant
domiciliació bancària al número de compte:

 El mateix número de compte autoritzat durant el curs passat 

 A un nou número de compte (adjunto el model de dades bancàries) 

A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar una fotografia de carnet de l’alumne/a (s’accepten 
formats jpg i pdf) 

Data i signatura 

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.  

_____________________________________________________________ 
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat 



______________________________________________________________ 
Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B 
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat 

COMUNICACIÓ D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES DEL DEUTOR 

Consell Comarcal del Ripollès 
ES P-6700004-B 
C.Progrés,22 – 17500 Ripoll (Girona)

Dades del deutor: 

Referència de l’ordre de domiciliació: 
Nom de l’alumne/a: 
Nom del deutor: 
CIF/NIF: 
Adreça: 
Codi postal i població: 
Telèfon :   
Adreça electrònica: 

       Autoritzo al Consell Comarcal del Ripollès a realitzar les notificacions i comunicacions 
electròniques a l’adreça de correu electrònic indicada.  

Alta o modificació de dades bancàries 
Número de compte – Codi IBAN 

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi Codi SWIFT/BIC 

Validació entitat financera (signatura i segell) o certificat titularitat dades bancàries expedit per l'entitat financera 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a la entitat 
del deutor per a carregar en el seu compte i a la entitat per efectuar càrrecs en el seu compte seguint les instruccions 
del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per a la seva entitat en els termes i 
condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit 
setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva 
entitat financera. 

Lloc, data i signatura del/de la deutor/a 

D’acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, us 
informem que les dades personals que aporteu s’incorporaran a un fitxer autoritzat, responsabilitat del Consell Comarcal del 
Ripollès, amb finalitats de gestió comptable i pagaments a creditors. 

Mòbil:
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