AUTORITZACIÓ/ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ
DADES SUBJECTE PASSIU

Cognoms i nom / Raó social:
NIF

Adreça

Municipi

CP

I en el seu nom
que s’adjunta, amb NIF

en la qualitat de
i adreça

CP

Telèfon

Municipi

segons document justificatiu

Telèfon

Autoritza / atorga la seva representació a:
DADES PERSONA AUTORITZADA
Cognoms i nom ______________________________________________________________________________________________________________________
NIF

Adreça__________________________________________________________

Municipi

CP

Telèfon

Perquè actuï davant l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en el procediment
Iniciat, comunicació de data
número d’expedient/referència/objecte tributari

Amb les facultats següents:

Sol·licitud d’acreditació de pagament.
Sol·licitud de carta de pagament / Abonaré.
Sol·licitud d’informació sobre la situació de l’expedient.
Gestió IBI :
Gestió IBM:
Gestió IAE:
Aportació de dades i documents.
Presentació d’escrits, al·legacions o recursos.
Recepció de qualsevol tipus de comunicació.
Totes les actuacions que corresponguin a l’interessat en el curs del procediment esmentat.
ALTRES

Documentació aportada
Fotocòpia DNI subjecte passiu.
Escriptura.
Contracte de compravenda.
Certificat d’empadronament.
Altres:

ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ
Amb la signatura del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l’autenticitat de
la signatura de l’atorgant així com de la còpia del seu DNI que acompanya a aquest document.
Data

Signatura subjecte passiu

Signatura i segell de gestor/a
Administratiu/va autoritzat/da

_____________________________ és l’entitat Responsable del Tractament de les seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPD, i les tracta amb
la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat. Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació i no les comunicarà a tercers, excepte per
imperatiu legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a ______________________ o enviant un
correu electrònic a __________________. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Per a qualsevol reclamació pot acudir a les
autoritats de control a apdcat.cat i agpd.es. Per a més informació sobre Protecció de Dades, consulteu la nostra pàgina web:
_________________________________.

