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SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT URBÀ 
CURS 2018-2019 

PARADA SOL·LICITADA: 
   MATÍ I TARDA MATÍ TARDA ÚS HABITUAL 

ÚS ESPORÀDIC  

 

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

PERSONA DESIGNADA PER RECOLLIR L’ALUMNE/A 

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

-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: 

DADES ALUMNE/A 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A: 
DOMICILI:  
CODI POSTAL:  POBLACIÓ: 
CENTRE ESCOLAR:  
CURS QUE CURSARÀ EL 2018/2019: 
DNI/NIE:  
IDALU:   

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

DNI/NIE:  
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
TELÈFON:  

DADES DEL SERVEI

Relació parades:

(el podeu sol·lictar al centre)
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GERMANS QUE UTILITZARAN EL SERVEI: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

NOM:  
CENTRE ESCOLAR: 
CURS: 

-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) 

-C aldrà adjuntar obligatòriament una fotografia de carnet de l’alumne/a. En cas de presentació
electrònica s’accepten formats digitals (jpg,pdf,...)

-Model dades bancàries (en cas de domiciliació bancària en un nou número de compte)

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.  

(només serà necessària per la presentació en paper)

-Accepto les pautes de transport escolar que es troben aquí

DECLARACIÓ I SIGNATURA DE LA SOL·LICITUD

DECLARO QUE:

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

   
 (www.ripolles.cat/ensenyament)

ACARDOSO
Tachado

http://ripolles.cat/wp-content/uploads/2018/04/pautes-transport-escolar.pdf


INSTRUCCIONS 

1.Complimentació de la sol·licitud

-Pel que fa l’autorització per al lliurament de l’alumne/a només es podrà marcar la casella

perquè l’alumne/a torni sol/a a casa a partir de segon de primària. En cas contrari serà obligatori

designar una persona responsable.

-En cas que la sol·licitud es presenti en paper, serà necessària la signatura de la sol·licitud. En

cas que es presenti per via electrònica, la identificació digital  en l’inici del tràmit actuarà com a

signatura.

2.Documentació.

Model de dades bancàries. Només caldrà adjuntar-lo en cas que no s’hagi aportat en exercicis 

anteriors o s’hagi de procedir al cobrament del rebut en un nou número de compte. 

Caldrà adjuntar una fotografia de carnet de l’alumne/a. En cas de presentació electrònica 

aquesta haurà de tenir format digital (jpg,pdf,...) 

3.Llocs de presentació.

Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la Seu electrònica a la pàgina www.ripolles.cat. 
o a la seu del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22, 17500-Ripoll) presencialment o per
correu ordinari.
També es podran presentar als centres escolars en què l’alumne o alumna tingui reserva de
plaça per al curs 2018-2019.

4. Servei de suport.

Si us cal ajuda per emplenar o tramitar la sol·licitud podeu concertar visita amb el servei 
d’Ensenyament de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal, o bé trucar al telèfon 
972 70 32 11 en l’horari següent: De dilluns a divendres de 9 a 12h i els dimarts de 16 a 19h  

5. Informació

Preu: 

Ús habitual anada i tornada :     Preu ordinari 30,00€/mes 
Preu per dos germans 25,00€/mes 
Preu per tres germans o més 20,00€/mes 

Ús habitual anada o tornada :   Preu ordinari 15,00€/mes 
Preu per dos germans 12,50€/mes 
Preu per tres germans o més 10,00€/mes 

Pagament: 

Ús habitual: domiciliació bancària 
Ús esporàdic: pagament en efectiu a la Tresoreria del Consell Comarcal 
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