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ANNEX IV  (AUTORITZACIÓ AEAT) 
 
AUTORITZACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA D’UN PREMI PERQUÈ EL 
CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I 
HISENDA, PUGUI SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ELS CERTIFICATS 
ADIENTS SOBRE EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 
(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència al premi 
de la convocatòria que hi recull.) 
  

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
Nom i llinatges/ Nom o raó social:  
DNI/CIF: 
Domicili (per a notificacions): 
Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis: 
Localitat:                                                                                CP:  
Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:  
Correu electrònic:  
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU) 
Nom i llinatges:  
DNI/NIE:  
Telèfon:  
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:  
 

AUTORITZ: 

Si l’entitat esmentada ha de ser beneficiària d’un Premi en el si de la V edició dels 
Premis d’Artesania de Mallorca de l’any 2016, que el Consell de Mallorca, mitjançant 
el Departament d’Economia i Hisenda, sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT) els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta 
entitat, de les obligacions tributàries que li corresponen. 
 
 
Aquesta autorització s’atorga per a obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció (article 14.1e) de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm.276, de 18/11/2003) i de rebre, 
si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò 
establert en l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la 
persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les 
administracions públiques per dur a terme les seves funcions. 
 
Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, 
mitjançant un escrit adreçat al Departament d’Economia i Hisenda (Servei Jurídic Administratiu) de la 
persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.  
 
(Rúbrica) 
 
_________________________,_______d’____________________ de 2016 
 
 
 
 DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 
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