
Document a omplir pel centre 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, el Consell Comarcal del 
Maresme, amb CIF P5800008D, domicili Plaça Miquel Biada, 1, 08301 de Mataró, informa que aquestes dades es recullen amb la finalitat 
de gestionar els tràmits necessaris per tal de fer efectius els serveis de transport, menjador. Aquestes dades es cediran a l’empresa 
gestora dels serveis, únicament, per a la gestió d’aquests serveis. No es podran utilitzar aquestes dades per cap altra finalitat i teniu 
dret  d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les 
dades dirigint la vostra petició a la seu social del Consell Comarcal del Maresme o bé al correu electrònic educacio@ccmaresme.cat. Les 
dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per les quals han estat recollides. 

SOL·LICITUD D’AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT 
Curs escolar 2020-2021 

DADES DEL CENTRE – (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) 

Escola............................................................................................................................................................. 

Municipi ................................................................................................................C. Postal __/__/__/__/__/ 

Persona de contacte......................................................................................................................................... 

Telèfon de contacte __/__/__/__/__/__/__/__/__/  Fax __/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

E-mail............................................................................................................................................................ 

1. AJUT DE DESPLAÇAMENT

Número d'alumnes. Servei Obligatori (desplaçats del seu municipi obligatòriament, per no tenir oferta 
educativa en el municipi de residència, sense servei d’autocar escolar) 

2. EN EL CAS D’ALUMNES D’USEE/UELL/UEC...
HORARI: Indicar hores d'entrada i de sortida (no posar creus) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Entrada matí 

Sortida migdia 
Entrada tarda 
Sortida tarda 

3. LLISTAT D’ALUMNES: les següents dades les podeu enviar en un document adjunt (excel o word), atès que no hi
ha espai en aquest quadre model 

Nom i cognoms 
alumne IDALU Curs Adreça Persona Contacte Telèfon Municipi 

4. OBSERVACIONS, ACLARIMENTS O CONCRECIONS DELS PUNTS ANTERIORS PER PART DEL CENTRE:

mailto:educacio@ccmaresme.cat
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