Autorització de les persones sotasignants perquè l’Ajuntament de Girona
pugui recaptar dades tributaries a I’Agència Tributària relatius al nivell de
renda (IRPF), a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’informe de la
vida laboral i al Punt d’Informació Cadastral les dades relatives a béns
immobles
La/es persona/es sotasignants autoritzen a l’Ajuntament de Girona, a sol·licitar de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària informació de naturalesa tributària, a la Tresoreria General de
la Seguretat Social informació sobre la seva vida laboral, així com accedir al Punt d’Informació
Cadastral per a l’emissió del certificat negatiu de béns immobles; per al procediment
d’adjudicació d’habitatge protegit.
Aquesta autorització s'atorga exclusivament a l'efecte del procediment d’adjudicació d’habitatge
protegit i en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998, que
manté la seva vigència desprès de l'entrada en vigor del Reial decret Iegislatiu 3/2004, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'impost de la renda de les persones físiques, i en 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 que les administracions públiques necessitin per al
desenvolupament de les seves funcions.
Informació autoritzada:
- Dades de què disposa I’Agència Tributària de I’impost de la renda de les persones
físiques i d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
- Dades de què disposa la Tresoreria General de la Seguretat Social relatives a l’informe
de la vida laboral.
- Dades de què disposa com a Punt d’Informació Cadastral i emeti un certificat negatiu
de béns immobles
.

A. DADES DEL/LA SOL LICITANT DETALLAT QUE ATORGA L'AUTORITZACIÓ
Nom i cognoms
NIF/NIE Signatura

B. DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA DEL SOL•LICITANT
ELS INGRESSOS ELS QUALS SÓN COMPUTABLES PER AL PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGE PROTEGIT. (únicament majors de 16 anys).
Parentiu amb
sol•licitant

Nom i cognoms

NIF/NIE

Signatura el/la

NOTA: l'autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment
mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de Girona.

Lloc i data: ________________________________________________
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta
tramitació.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret
d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament de Girona o al
Registre Telemàtic habilitat al web www2.girona.cat.

