
Autorització de les persones sotasignats a l’Ajuntament de Sant Celoni a 
sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) informació de 
caràcter tributari o econòmic per determinar els ingressos nets mensuals de la 
unitat de convivència un cop descomptat el lloguer o hipoteca 

  
 

 

Per resolució d’alcaldia s'ha aprovat la taxes de l'escola bressol municipal El Blauet per curs 
22-23. Per aquest motiu i per tal de portar a terme la valoració del tram de tarifació social del 
servei escolar de matí i tarda, sol·licitem que la/es persona/es sotasignats autoritzen a 
l’Ajuntament de Sant Celoni a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 
informació de caràcter tributari o econòmic. 

Aquesta autorització s’atorga exclusivament a l’efecte del reconeixement i valoració del criteri 
esmentat i en aplicació del que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 40/1998,que 
manté la seva vigència desprès de la entrada en vigor del Reial decret legislatiu 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 l’autorització prèvia de 
l’interessat, la cessió de les dades tributàries que les administracions publiques necessitin per 
al desenvolupament de les seves funcions. 
 
Nom i cognoms (pare o tutor) 

 
NIF/NIE Signatura 

 
 

Nom i cognoms (mare o tutora) 

 
NIF/NIE Signatura 

 
 

 Germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili i 
que tinguis ingressos. 

 
NIF/NIE Nom Cognoms Signatura (majors de 16 anys) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

Sant Celoni, a de    2022 
 

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

 
 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals: * Base jurídica. Exercici de poders públics (article 6.1.e del RGPD 2016/679). * Responsable. 
Ajuntament de Sant Celoni. * Finalitat. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic 
d'educació que realitzar l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives. En aquest cas, les dades s'utilitzaran per a la gestió de 
l'expedient de l'alumne i tramesa d'informació als organismes oficials que legalment ho requereixin. Aquestes dades s'utilitzaran mentre l'alumne estigui matriculat al 
centre i els 5 anys posteriors al darrer curs matriculat. * Drets. D'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana, al c. Campins 24, o a través dels altres mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 


