
 

Autorització d’obtenció de dades per procediments e lectrònics 
 
 
Cognoms i Nom: 
 
DNI / NIE: 
 
Domicili complert: 
 
 

AUTORITZO 
 

a l’Ajuntament de la Garriga a l’obtenció, per mitjans electrònics, de les dades següents: 
 
Indicar amb una creu totes les dades requerides a les que autoritza l’obtenció: 
 

 Sol·licitar a l’Administració Tributària la compro vació de la 
Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Person es Físiques, de 
tots els membres computables de la unitat familiar,  presentada en 
període voluntari, i, si s’escau, de les declaracio ns complementàries 
rectificades presentades fora de període. 
 
SIGNATURA: 
 
 
La Garriga, ____ de _________ de 2015  
 
 
Delegació de representació: 
 
En el cas que es sol·licitin les dades de més d’una persona, totes elles han de signar la 
sol·licitud. 
 
La resta de membres de la unitat de convivència designem com a representant amb relació a 
tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud d’ajut per al servei de menjador de 
l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de la Garriga, per a l’any 2015, a qui figuri com a 
sol·licitant. 
 
Indicar nom i cognoms de tots els membres: 
 
 
 
 
SIGNATURA: 
 
 
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació 
del què disposa la Llei 17/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de 
l’interessat, la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les 
seves competències. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignants autoritzen expressament a l’Ajuntament de la 
Garriga el tractament de les dades personals demanades a través d’aquest i la seva documentació annexa, com també 
de les que aquestes generin, incloent-hi especialment les dades que el sol·licitant ha autoritzat a aquesta administració 
a obtenir d’altres administracions públiques, de les quals s’incorporaran a un fitxer propietat de l’Ajuntament de la 
Garriga, la finalitat del qual és la sol·licitud d’ajut per al servei de menjador de l’Escola Bressol Municipal Les Caliues de 
la Garriga, el responsable del qual és l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga, davant del qual es podran 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de la Garriga. 


