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AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES A ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES 

La persona o persones sotasignades (membres majors d’edat de la unitat familiar i 
residents en el mateix domicili), autoritzen a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, la 
consulta de les dades necessàries a les Administracions Públiques següents per 
portar a terme la tramitació de la sol·licitud d’ajuts pe a les famílies de Vilanova del 
Camí amb persones afectades per la malaltia celíaca, intolerància o al·lèrgia al 
gluten. 

La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en 
aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, pel que es permet, prèvia 
autorització de la persona interessada, la cessió de dades entre administracions 
públiques per al desenvolupament de les seves competències. 

Consulta de les dades de l’IRPF i pensions exemptes a l’Agència Estatal 
d'Administració Tributària 

Persona sol·licitant ó 
parentiu 

Nom i cognoms Document 
d’identitat 

Signatura 

Aquesta autorització concedida pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant un 
escrit adreçat a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 

Vilanova del Camí, de/d’  de 20 

En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades d’altres administracions públiques, la 
persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa necessària seva i de totes les 
persones afectades per a la tramitació de la present sol·licitud. 
Documents: - Certificat de les dades de l’IRPF que posseeix l’Agència Estatal d'Administració 
Tributària 
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Igualment declaro que la documentació requerida que es relaciona a continuació, es 
troba en poder de l’Ajuntament en l’expedient SE/2018033, i d’acord amb l’article 
53.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’eximeix la seva presentació:

NIF 

Certificat mèdic del diagnòstic de persona/es celíaca/ques, intolerants o 
al·lèrgiques al gluten 

Vilanova del Camí, de de 202 

Signatura 
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