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Autorització per a demanar dades de l’AEAT, SPEE-INEM i INSS 
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Según el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, a la persona física titular de los datos requeridos en este documento se le informa de la existencia de una base de datos propiedad de este 
Ayuntamiento, de la cual formará parte, y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la Administración Local. El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ser ejercitado en el Ayuntamiento de Elche, 
responsable del tratamiento, en base a lo establecido en la legislación vigente. 
Segons l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la persona física titular de les dades requerides en aquest document se l’informa de l’existència d’una base de dades propietat d’aquest 
Ajuntament, de què formarà part, i la finalitat de la qual és l’exercici de les funcions pròpies de l’administració local. El dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició podrà ser exercit a l’Ajuntament d’Elx, responsable del seu 
tractament, d’acord amb el que estableix la legislació vigent. 

 
23/11/2016 

  
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de Elche a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
información de naturaleza tributaria, de prestaciones y subsidios de desempleo, de naturaleza laboral y de 
prestaciones y pensiones para la tramitación del servicio de ayuda a domicilio, siendo beneficiario o posible 
beneficiario la persona que figura en el apartado A de la presente autorización. 
La/Les persona/es sotasignada/es autoritza/en l'Ajuntament d'Elx a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de l’Institut Nacional de la Seguretat Social informació de naturalesa 
tributària, de prestacions i subsidis de desocupació, de naturalesa laboral i de prestacions i pensions per a la 
tramitació del servei d'ajuda a domicili, sent-ne beneficiària o possible beneficiària la persona que figura en l'apartat A 
de la present autorització. 
 

A. Datos del solicitante / Dades del sol·licitant 
Dnª./D.       DNI / NIE       
Sra./Sr.  DNI / NIE  
con domicilio en        firma       
amb domicili a  signatura  
número       escalera       planta       puerta       
número  escala  planta  porta  
localidad       CP       teléfono       
localitat  CP  telèfon  
 
 
 

B. Datos de otros miembros de la familia del solicitante cuyos ingresos son computables para la 
tramitación del servicio de ayuda a domicilio (únicamente mayores de 16 años) / Dades d'uns 
altres membres de la família del sol·licitant els ingressos dels quals són computables per a la 
tramitació del servei d'ajuda a domicili (només majors de 16 anys) 
 

Nombre y apellidos 
Nom i cognoms 

DNI / NIE 
Firma 

Signatura 
Parentesco con solicitante 
Parentiu amb sol·licitant 

    

    

    

    

    

    

    

      Elx, a            

 

A079 


	DnªD: 
	DNI  NIE: 
	con domicilio en: 
	escalera: 
	planta: 
	número: 
	undefined: 
	teléfono: 
	localidad: 
	CP: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 1: 
	DNI  NIE, Row 1: 
	Firma Signatura, Row 1: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 1: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 2: 
	DNI  NIE, Row 2: 
	Firma Signatura, Row 2: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 2: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 3: 
	DNI  NIE, Row 3: 
	Firma Signatura, Row 3: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 3: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 4: 
	DNI  NIE, Row 4: 
	Firma Signatura, Row 4: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 4: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 5: 
	DNI  NIE, Row 5: 
	Firma Signatura, Row 5: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 5: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 6: 
	DNI  NIE, Row 6: 
	Firma Signatura, Row 6: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 6: 
	Nombre y apellidos Nom i cognoms, Row 7: 
	DNI  NIE, Row 7: 
	Firma Signatura, Row 7: 
	Parentesco con solicitante Parentiu amb sol·licitant, Row 7: 
	Elx, a: 
	Texto1: 


