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ANEXO III: AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS TRIBUTARIOS 
 
 
D./Dª._____________________________________________________________________
____________co DNI. ____________________, de conformidade co establecido nas bases 
da convocatoria de axudas para a adquisición de material escolar 
 
AUTORIZO: 
 

 Ao Concello de Guitiriz a solicitar da Axencia Estatal da Administración Tributaria a 
información tributaria que precise en relación á convocatoria para a concesión da 
axudas para adquisición de material escolar. 

 

 Que aos efectos da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais, o representante legal asinante deste 
documento, así como calquera outra persoa cuxos datos se recollan no mesmo, 
autoriza ao Departamento de Promoción Económica, a incorporar estes, ou aqueles 
outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un 
ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Guitiriz que ten por finalidade 
dar cumprimento as funcións a realizar dentro do proceso de trámite, xestión, 
concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e 
normativa de desenvolvemento, así como para a xestión doutros servizos ou 
programas de iniciativa municipal do seu posible interese. Ése, así mesmo, 
consciente de que o datos facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e 
tramitación do expediente, comprométese a comunicar no menor prazo de tempo 
posible ao Departamento de Económica, calquera variación dos datos manifestados 
co fin de poder proceder a súa actualización. O Departamento de Promoción 
Económica, en tanto non se comunique o contrario, entenderá que os datos 
proporcionados son exactos e actuais. 

 Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado  poderanse 
exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación,  cancelación e oposición na 
forma legalmente prevista, remitindo comunicación  ao Departamento de Promoción 
Económica. 

 Advertindo das responsabilidades legais que se derivan por falsidade en 
 documentos administrativos e, en particular, a esixencia do reintegro da  subvención 
máis os intereses de demora correspondentes, sen prexuízo da  tramitación do 
correspondente expediente 

 
 

Guitiriz, ________ de _________________ de 2021 
 
 

Asdo. __________________________________. 
 

 
 


