
DADES DE L'ALUMNE 
NOM PRIMER COGNOM SEGON COGNOM

DNI/NIE DATA NAIXEMENT
_____ / _____ / _____

SEXE     Home
        e     Dona 

NACIONALITAT

Centre d’ensenyament matriculat curs 2017-2018 Centre d’ensenyament matriculat curs 2018-2019

                    Nivell de l'alumne CURS 2018-2019     (Marqueu amb X)  
1Infantil  2Primària  3ESO  

P3 P4 P5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

DADES     DE     LA     PERSONA     SOL·LICITANT     (Pare,     mare     o     tutor)  
NOM PRIMER COGNOM SEGON COGNOM

E-MAIL  DNI/NIE NACIONALITAT

TELÈFON MÒBIL TELÈFON FIX MUNICIPI PROVÍNCIA CODI POSTAL

ADREÇA NÚM LLETRA BLOC ESCALA PIS PORTA

OBSERVACIONS :

El/la Sr./Sra. ______________________________________, pare/mare o tutor del sol·licitant declara sota jurament
o promet: que  totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat.

 ____________________________, a ___ de/d’______________ de 201__                           (firma pare/mare o tutor)

DECLARACIÓ
1. Accepto les clàusules establertes en el dors de la present sol·licitud

SOL·LICITUD MENJADOR OBLIGATORI
CENTRES CONCERTATS

CURS 2018-2019

Núm. IDALU



CLÀUSULES

• La presentació i signatura de la sol·licitud implica l'autorització dels membres de la unitat familiar, per tal que el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui consultar al Padró Municipal d’Habitants del municipi corresponent
les dades dels  membres de la  unitat  familiar.  Aquesta  autorització  eximeix  el  sol·licitant  de l’obligació  de
presentar el certificat de convivència, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als Serveis Públics.  En cas que no ho autoritzeu o que tingueu l’empadronament de menys de 6
mesos, us caldrà adjuntar el certificat de convivència.

• Que la  persona sotasignant  autoritza  a  que  el  Centre  Escolar  pugui  rebre  les  notificacions  d'aquest  Ajut
econòmic de menjador obligatori que facilita el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

• La persona sotasignant, d’acord a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector
públic  de Catalunya, autoritza expressament rebre comunicacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
mitjançant sms, correu electrònic o altres mitjans per comunicar-li aspectes, actuacions o incidències del
servei. 

• El control i la seguretat de les dades subministrades incorporades a fitxers responsabilitat del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà es regirà pel que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, amb les modificacions introduïdes a la Llei 2/2011, de 4 de març, de Economía
Sostenible, amb la finalitat de prestar-li el servei que sol·licita. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació  i  oposició  de  les  seves  dades personals  adreçant-se  per  escrit  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt
Empordà.  Les  dades  que  ens  faciliteu  s'incorporaran  al  fitxer  "Gestor  d'Alumnes"  propietat  del  Consell
Comarcal de l'Alt Empordà, però ubicat en un servidor del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb domicili al
carrer Tarongers, 12 (Can Salamó), 17100 La Bisbal d'Empordà.
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