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Autorització / Atorgament
de representació
MODEL
280
Dades de la persona (física o jurídica) interessada
AUTORITZA / ATORGA LA SEVA REPRESENTACIÓ A: Dades del representant
Documentació aportada
Perquè actuï davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en el procediment amb
En relació a aquest procediment podrà exercitar les següents facultats: facilitar la pràctica de totes les actuacions que siguin precises per a la instrucció de l'expedient, aportar les dades i documents que es sol·licitin o s'interessin, rebre tota mena de comunicacions, formular peticions i sol·licituds, presentar escrits i al·legacions, manifestar la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, subscriure diligències i altres documents que pugui estendre l'òrgan competent i, en general, realitzar les actuacions que corresponguin al representat en el decurs del referit procediment.
  
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 les còpies dels DNI que acompanyen aquest document.
 
REVOCACIÓ I RENÚNCIA
 
La revocació de la representació no suposarà la nul·litat de les actuacions que s'hagin fet amb el representant fins a la data d'acreditació de la revocació davant d'aquest Organisme. 
 
La renúncia a la representació no tindrà efectes davant aquest Organisme fins que no s'acrediti que s'ha comunicat de manera fefaent al representat.
 
NORMES APLICABLES
 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: articles 45 i 46.
 
RD 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre), pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs: articles 110, 111 i 112.
 
Nom i cognoms / Raó social
NIF
Adreça
Codi postal
Municipi
Dades del/de la representant legal (en cas de persona jurídica):
Nom i cognoms / Raó social
NIF
Adreça
Codi postal
Municipi
Nom i cognoms / Raó social
NIF
Adreça
Codi postal
Municipi
Dades del/de la representant legal (en cas de representació atorgada a persona jurídica):
Nom i cognoms / Raó social
NIF
Adreça
Codi postal
Municipi
Signatura de la persona interessada (o representant legal en cas de persona jurídica)
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Signatura del representant
Informació bàsica sobre protecció de dades.  
 
Responsable del tractament: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Finalitat: Aplicació efectiva  dels impostos locals i altres ingressos de dret públic que gestiona l'ORGT. No està prevista la creació de perfils ni transferències internacionals de dades personals.Legitimació: El tractament de les dades es realitza per al compliment de les funcions derivades de les missions d'interès públic i compliment de les obligacions legals que l'ORGT  té atribuïdes pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, entre d'altres. Destinataris: Amb caràcter general no es realitzaran comunicacions de dades personals a tercers, excepte per obligació legal, com seria el cas de les comunicacions a Jutges i Tribunals o a altres Administracions Tributàries. Drets de les persones interessades: Podeu formular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició, mitjançant els formularis habilitats a la seu electrònica de l'ORGT o mitjançant qualsevol altre mitjà  vàlid en dret. Delegat de protecció de dades: Podeu contactar amb ell en l'adreça dpd.orgt@diba.cat. Informació addicional: Podeu obtenir més informació en l'apartat de protecció de dades de la seu electrònica de l'ORGT.
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