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AUTORITZACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR PER A
L’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI

INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

Avinguda de les Drassanes, 6-8, pl.20 08001 - BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat bcn.cat/paisatgeurba

(PROGRAMA COHESIÓ SOCIAL)
Núm. d’expedient:

___________________

Les persones sotasignades autoritzen a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, entitat del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, a sol·licitar informació de naturalesa tributària per al reconeixement, seguiment i control de la subvenció
complementària individual, quan la persona que figura a l’apartat A d’aquesta autorització en pugui resultar beneficiària.
Així, aquesta autorització és per a sol·licitar la informació de caràcter tributari o econòmic legalment pertinent a l’Agència Estatal
Tributària (relativa tant als certificats de deute com al certificat d’imputacions d’IRPF), a l’Agència Tributària de Catalunya, a
l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement, seguiment i control de la subvenció esmentada i en aplicació del que disposa la disposició
addicional quarta de la Llei 40/1998, que manté la seva vigència després de l’entrada en vigor del Reial decret legislatiu 3/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’article 95.1.k) de la Llei

58/2003, General Tributària, que permeten, amb la autorització prèvia de l’interessat, la

cessió de les dades tributàries que les administracions públiques necessitin per al desenvolupament de les seves funcions.

A. Dades de la persona sol·licitant de l'ajut detallat que atorga l'autorització
Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

B. Dades dels altres membres de la unitat familiar del sol·licitant, els ingressos dels quals són computables per al reconeixement,
seguiment i control de l'ajut (únicament persones més grans de 18 anys).
Parentiu amb la persona sol·licitant

Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura

Data: ________________________________________________

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem, i en enviar aquest formulari consentiu, que les vostres dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i
activitats informatives”) amb la finalitat de gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat municipal (tractament
0162), legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar
informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en
informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada.

