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SOL·LICITUD D’AJUT DE DESPLAÇAMENT SOCIOECONÒMIC 
 CURS 2018-2019 

DADES ALUMNE/A 
COGNOMS I NOM ALUMNE/A: 
DOMICILI:  
CP I POBLACIÓ:  
NOM DEL CENTRE ESCOLAR:  
CURS:  
DNI/NIE:  
IDALU:              (el podeu sol·licitar al centre) 

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

DNI/NIE:  
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
TELÈFON:  

HE SOL·LICITAT UN AJUT DE MENJADOR PEL CURS 2018-2019 
SI NO 

CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS 

FAMÍLIA MONOPARENTAL 
SI  NO 

FAMÍLIA NOMBROSA 
SI NO 

MEMBRES UNITAT FAMILIAR AMB GRAU DE DISCAPACITAT 
SI  NO 

DISTÀNCIA DES DEL DOMICILI FINS AL CENTRE ESCOLAR (en cas que sigui superior a 
3 Km):          km 

UNITAT FAMILIAR AMB CUSTÒDIA COMPARTIDA 
SI  NO 
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SIGNATURA DEL SOL∙LICITANT (pare, mare o tutor legal) 
 
DECLARO QUE: 
 

‐ Accepto les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts de menjador per al 
curs 2018‐2019 (publicades al BOP número 84 de data 2 de maig de 2018) 
‐ Les dades que consten en aquesta sol∙licitud són certes. 
‐  La  documentació  no  aportada  a  la  sol∙licitud  ja  consta  en  poder  d’aquesta 
Administració o d’una altra Administració  i/o organisme públic  i no ha sofert 
cap canvi en els últims 5 anys. 
‐No he obtingut cap altre ajut pel mateix concepte procedent d’altres administracions,  
i en cas d’obtenir‐ne, ho comunicaré 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.  
‐  Estic  assabentat  que  la  falsedat,  la  inexactitud  o  l’ocultació  de  les  dades 
declarades podrà comportar la denegació i revocació de la gratuïtat del servei.  
‐  Comunicaré  al  servei  d’Ensenyament  del  Consell  Comarcal  del  Ripollès 
qualsevol canvi de circumstàncies personals descrites. 
‐  AUTORITZO  el  Consell  Comarcal  del  Ripollès  a  consultar  i/o  sol∙licitar  les 
dades  i  documents  que  han  estat  elaborats  per  qualsevol  administració  i/o 
organismes  públics  o  que  han  estat  aportats  per  l’interessat  a  qualsevol 
administració i/o organismes públics i que siguin necessaris per formalitzar la 
sol∙licitud.  
‐  AUTORITZO  el  Consell  Comarcal  del  Ripollès  per,  en  cas  de  trasllat  de 
l’alumne,  trametre  la documentació que  integra  l’expedient d’atorgament de 
l’ajut al Consell Comarcal receptor. 
 
DOCUMENTACIÓ: 

 
     Adjunto  l’annex  per  a  l’autorització  de  sol∙licitud  de  dades  relatives  a  la 
renda  i  al  patrimoni  familiar  (degudament  signat  per  tots  els membres  de  la 
unitat familiar majors de 18 anys) 
 
Data i signatura 
(només serà necessària per la presentació en paper) 
 
 
 
 
 
D’acord amb el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades 
facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès. Les dades 
seran utilitzades per a la gestió dels ajuts individuals de desplaçament. Les seves dades no seran cedides a tercers 
i una vegada gestionat el  tràmit, seran conservades per obligació  legal com a part del  registre d'expedients del 
Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i  la resta dels seus 
drets  mitjançant  la  remissió  d’un  escrit  dirigit  al  Delegat  de  Protecció  de  Dades  a  la  següent  adreça:  Consell 
Comarcal del Ripollès, Carrer del Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona). 
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ANNEX PER A L’AUTORITZACIÓ DE SOL.LICITUD DE DADES 
RELATIVES A LA RENDA I AL PATRIMONI FAMILIAR  

COGNOMS I NOM                             DNI/NIE           *SITUACIÓ LABORAL                                 

alumne/a 
pare-tutor 

mare-tutora 

cònjuge o persona unida 

germà/ana 

germà/ana 

germà/ana 

germà/ana 

avi/àvia 

avi/àvia 

* Situació laboral: actiu, atur, invalidesa, jubilat, tasques de la llar, estudiant, altres
(especifiqueu-les)

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR:   

En aquest apartat s'hi ha de fer constar els membres de la unitat familiar següents:

a) Pare/s i/o mare/s que convisqui amb l'alumne/a.
b) En cas d'alumnes amb pares/mares separats legalment o divorciats només hi ha de

fer constar aquell/a que  convisqui amb l'alumne/a.
c) Tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.
d) Cònjuge o persona unida per anàloga relació al pare o mare.
e) Alumne/a.
f) Germans/es solters/es de l'alumne/a menors de 25 anys i que convisquin en el

domicili familiar a 31 de desembre de l'any anterior al de la sol·licitud o majors d'edat
amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

g) Ascendents del/s de la/es pare/s i/o mare/s.

SIGNATURA

(obligatòria pels majors de 18 anys)
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INSTRUCCIONS 

1. Formalització de la sol∙licitud

‐És  recomanable  que  els  alumnes  disposin  de  DNI  o  NIE  i  que  aquest  camp  sigui 
omplert en el model de sol∙licitud.  
‐En  cas  de  no  conèixer  el  codi  IDALU  (codi  identificador  de  l’alumne/a)  es  pot 
sol∙licitar al centre. 
‐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.

‐La documentació mínima a aportar és el DNI/NIE.   
‐En cas que la unitat familiar estigui composada per membres majors de 18 anys, serà 
obligatori adjuntar el document “ANNEX PER A L’AUTORITZACIÓ DE SOL.LICITUD DE 
DADES RELATIVES A LA RENDA I AL PATRIMONI FAMILIAR”, que haurà d’anar signat 
per tots ells. 

Bases definitives publicades: 
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/84/20188403794.pdf 

3.Llocs i terminis de presentació.

Segona convocatòria:  
‐Les sol∙licituds es podran presentar per via  telemàtica dins  la seu electrònica de  la 
pàgina web www.ripolles.cat. 

‐El termini per poder sol∙licitar aquests ajuts s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2018 i 
finalitzarà el dia 30 de setembre de 2018.  

‐També  s’acceptaran  sol∙licituds  d’ajut  en  paper,  en  els  llocs  i  dins  els  terminis 
següents: 

a) Fins  el  30  de  setembre  de  2018  presencialment  a  la  seu  del  Consell 
Comarcal  o es podran enviar per correu administratiu.

b) Fins el 20 de setembre de 2018 al centre escolar en el qual l’alumne o l’alumna 
tingui  la reserva de plaça per al curs 2018‐2019. En aquest supòsit, el 
centre escolar estendrà un resguard al sol∙licitant que acrediti la data de 
presentació de la sol∙licitud en el centre escolar. 

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, trucant al
telèfon 972 70 32 11.

5. Nota important.
El Consell Comarcal, de conformitat  amb  la legislació vigent, farà  la  comunicació
d’ajuts  atorgats  a  l’Agència  Tributària  en  la  corresponent  declaració  anual
d’operacions amb terceres persones (model 347)
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