
                     

  

7.2 En cas de no haver presentat la mateixa cal aportar una justificació dels ingressos obtinguts per part de tots els 
     membres de la unitat familiar durant l'any 2019 (Rendes del treball, pensions i altres ajuts, rendiments del capital 

     mobiliari o immobiliari…).

7.3 Autorització per demanar les dades tributàries dels sol·licitants a l'Agència Tributària.

- Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per l'obtenció de l'objecte d'aquesta sol·licitud s'inclouen en

  el fitxer Ajuts Escoles Bressol. La finalitat de la recollida de dades és la gestió d'aquesta sol·licitud i la destinatària 

  de la informació és l'Ajuntament de Ripoll.

- Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que es 

  subministren, adreçant-se l'Ajuntament de Ripoll, Plaça de l'Ajuntament, número 3, Ripoll.

2. El termini màxim de resolució i notificació del procediment és de 6 mesos a comptar de l'endemà de la data de

presentació de la sol·licitud i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

3. Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Signatura de la persona sol·licitant

3. Que estic obligat/da a comunicar a l'Ajuntament de Ripoll, qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant

i de facilitar tota la informació que em sigui requerida, d'acord amb la normativa vigent.

4. Que estic informat/da del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.

Població Data

Comunicació de l'Ajuntament de Ripoll al sol·licitant

1. En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

L'Ajuntament de Ripoll informa del següent:

DECLARO

1. Que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

2. Que s'han acompanyat tots els documents inicialment necessaris per a la seva tramitació.

3. Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIF/NIE o passaport del sol·licitant.

4. Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família.

5. Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del rebut de l'IBI o contracte de lloguer de l'habitatge habitual En aquest

últim cas caldrà aportar també l'últim rebut del lloguer.

7. Documentació econòmica:

7.1 Declaració de Renda de l'exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar.

AJUNTAMENT DE LA

COMTAL VILA DE RIPOLL

(Ripollès)

Documentació general

1. Sol·licitud

2. Justificant de la matrícula de l'infant/s, a una escola bressol de Ripoll.


