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Registre General 

Data                

Núm. entrada                

AUTORITZACIÓ  PER A L’OBTENCIÓ DE DADES DE L'AGENCIA  
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA - Subvencions

Autoritzant
Nom i cognoms NIF/NIE
                                                          

Adreça electrònica Telèfon
                                                          

Home  Dona
Domicili
                                                                        

Municipi
                             

Codi Postal
                             

Representant 
Nom i cognoms
                                                                        

NIF
                             

Altres membres de la unitat de convivència (majors de 16 anys)

Parentiu Nom i cognoms NIF/NIE Signatura

Autoritzo expressament

L’Ajuntament de Tortosa perquè obtingui de l’Agència Estatal de la Administración Tributaria les dades necessàries per
a justificar que compleixo el requisit d’ingressos establert i comprovi que estic al corrent de les obligacions tributàries
amb l'AEAT, per tal d'acollir-me a les subvencions convocades per l'Ajuntament de Tortosa durant l'any 20     . Aquesta
autorització tindrà vigència mentre es tramiti l'atorgament i la justificació de cada subvenció demanada.

Documents aportats

Fotocòpia del NIF/NIE o passaport per cada membre de la unitat de convivència majors de 16 anys

Tortosa,          d’/de                            de         

ALCALDIA, AJUNTAMENT DE TORTOSA

 Signatura 

De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades de
caràcter personal que ens faciliteu en aquesta sol·licitud s'incorporaran al fitxer “Gestió d'ingressos” titularitat de l’Ajuntament de Tortosa, amb la finalitat de gestió,
manteniment i  control  de la  informació necessària  per  a la recollida i  liquidació d'impostos,  taxes i  altres pagaments  a l'Ajuntament,  i  al  fitxer  “Registre  i  Gestió
Administrativa” titularitat de l'Ajuntament de Tortosa amb la finalitat de recollir  les dades d’entrada i sortida de documents i la gestió administrativa. Les dades de
caràcter personal que sol·licitem són necessàries per a la gestió de la seva sol·licitud, per la qual cosa cal que empleni els diferents camps, ja que en cas contrari ens serà
impossible atendre degudament la seva sol·licitud. Com a persona interessada podreu exercir gratuïtament els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, si escau,
d'oposició,  en els termes establerts per  la LOPD enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat,  a l’Ajuntament de
Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.
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