
AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES PER A LA BAREMACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A 
ACTIVITATS D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES ADHERIDAS AL PROTOCOL DE LA 
CAMPANYA 2022. 

Les persones sotasignats autoritzen l’Ajuntament de Castelldefels a sol·licitar a d’altres 
administracions públiques les dades necessàries per fer la baremació de la sol·licitud 
presentada per a les subvencions per a activitats d’estiu per a infants i joves adherides 
al protocol de la campanya 2022 . En cas de no signar l’autorització per a la consulta de dades 
a d’altres administracions públiques, les persones sol·licitants hauran de presentar 
la documentació acreditativa necessària per a la tramitació de la sol·licitud. 

Marqueu amb una X on correspon 

☐ Autorització de sol·licitud de les dades fiscals a  l’Agència Tributària.
☐ Certificat de Discapacitat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
☐ Tresoreria General de la Seguretat Social per fer la consulta de l’Informe de la
Situació Actual de les persones interessades.

Nom i Cognoms progenitor/a  

Haga clic aquí para escribir texto. 

DNI/NIE(cal presentar còpia)  Haga clic aquí para escribir texto.  

Signatura  

Nom i Cognoms progenitor/a  

Haga clic aquí para escribir texto. 

DNI/NIE (cal presentar còpia).  Haga clic aquí para escribir texto.  

Signatura  



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

Política de privacitat  
Les dades seran incloses a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Castelldefels, per a la finalitat indicada, el qual 
adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  
Accepto expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT DE 
CASTELLDEFELS i dels seus Patronats dependents relativa a les funcions municipals de la Llei de Bases de Règim local 
(7/1985 de 2 d'abril - Art. 25 i 28). Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes 
establers en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels 
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