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ANNEX 2 

AUTORITZACIÓ/CONSENTIMENT PERQUÈ EL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA 
(CCTA) PUGUI OBTENIR DADES DE L’AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTÀRIA I DE 
L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA  

Les persones sotasignats, concedeixen al CCTA a sol·licitar la informació necessària per a valorar 
la situació econòmica i social indispensable en la tramitació de l’ajut, en cas contrari, l’interessat 
haurà d’aportar la documentació acreditativa per a la seva valoració, del següent alumne: 

 La informació serà sol·licitada als següents organismes: 

 L’Agència Tributària

 L’Administració Oberta de Catalunya

 Padró municipal d’habitants.

 Institut Nacional de la Seguretat Estatal (INSS)

 Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 Títol de família monoparental general o especial (TFM)

 Títol de família nombrosa general o especial (TFN)

 Grau de discapacitat de l’ICASS

 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC)

La persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar declaren sota la seva 
responsabilitat: 

1. Que accepten les bases de la convocatòria per la qual sol·liciten l’ajut.
2. Que les dades incloses en aquesta sol·licitud són certes i que queden assabentades que la

falsedat, inexactitud o l’ocultació de les dades declarades donarà lloc a la denegació o
revocació de l’ajut.

3. Que tenen coneixement que el Consell Comarcal de la Terra Alta enviarà la informació de
les dades de l’ajut concedit a l’Agència tributària als efectes fiscals que corresponguin i
també la persona representant declara, de forma responsable, haver obtingut el
consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en
la sol·licitud.

Adjuntar fotocòpia DNI/NIE o NIF, de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys que apareixen a l’ànnex 1. Si a ixò 
no és possible adjuntar passaport.  

Signatura del representant legal (mare, pare, tutor/a): 

Lloc i data: ............................................................................................................................................ 
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