
 

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER ALS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR MA JORS DE 18 ANYS 

DISTINTS DE LA PERSONA SOL·LICITANT I/O DECLARACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE D’INGRESSOS NO 

OBLIGADA A FER LA DECLARACIÓ DE RENDA. 

 

 

* En cas d’autoritzar la consulta de dades, s’ha d’aportar una autorització signada per a cada un dels mem-

bres de la unitat familiar major de 18 anys. 

 

  

DADES DE LA PERSONA SIGNANT:       

 LLINATGES: NOM: 

 DNI/NIE: 

  

DOMICILI: 

 

DATA DE NAIXEMENT:            /            /     

  

POBLACIÓ: 

 

CP:                        TEL.:              

 

 

AUTORITZO l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb CIF Q0700448D, a consultar de forma telemàtica 

les meves dades a altres administracions públiques, i al tractament i conservació de la resposta re-

buda dels serveis d'intermediació, de les dades següents: 

 - Nivell de renda general (servei de consulta de l'AEAT) 

 

amb la finalitat d’acreditar el compliment dels requisits establerts en el punt 3 de la convocatòria 

d’ajudes a famílies i per a tota la tramitació de l’expedient, inclòs el control financer posterior a la seva 

concessió i pagament. 

 

 * En cas de ser una persona major de 18 anys no obligada a fer la declaració de l’IRPF: 

 

DECLAR RESPONSABLEMENT que el 2021 no estava obligat/da a presentar la declaració de l’IRPF i que, 

si no he autoritzat la consulta de dades a la AEAT marcant el punt anterior a aquest, aport al tràmit 

el Certificat tributari d’IRPF expedit per la AEAT en el que consten les imputacions de rendiments i 

de renda del 2021.  

 

 Firma (electrònica o manuscrita) 

 

 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, 

s’informa la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre 

de documents i a la Base de Dades d’Ajudes Econòmiques Individuals per al seu tractament informàtic en el 

procés de valoració de les sol·licituds. Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 

escrit presentat en el Registre de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

 


