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SUBVENCIONS - Autorització Tresoreria General de la Seguretat Social 
 

A U T O R I T Z A C I Ó 
 

Sol·licitant / Beneficiari: 

Nom DNI/NIF/CIF 

Adreça Municipi CP 

 

Convocatòria Ajut/Subvenció    

Descripció Ajut/Subvenció 

Convocatòria 

 

L’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de març de 2007 preveu al seu article 3.3.e) que no 
podran tenir la consideració de beneficiaris de subvencions les persones en que concorri la 
circumstància de No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 

Seguretat Social imposada per les disposicions vigents, en la forma que es determini 

reglamentàriament. 

Per altra banda, la regulació d’algunes de les subvencions preveu la presentació de dades de caràcter 
personal relatives a nivell d’ingressos mensuals o anuals, situació laboral actual o de determinats 
períodes, o si algun dels membres de la unitat familiar rep determinades prestacions públiques. 

Aquestes previsions es recullen a les Bases reguladores dels diferents Ajuts i Subvencions què es 
convoquen des de la Regidoria d’Hisenda, circumstància que s’acredita inicialment per la declaració 
responsable de l’interessat i d’altres persones que conviuen al mateix domicili quan es tracta de 
subvencions lligades al nivell de renda de la unitat familiar, però que requereix la comprovació posterior 
de la veracitat de les dades davant l’organisme corresponent. 

D’acord amb l’exposat, qui subscriu autoritza expressament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
perquè pugui realitzar, mitjançant consulta telemàtica dels registres de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, la comprovació de les dades de caràcter personal relatives a nivell d’ingressos 
mensuals o anuals, situació laboral actual o de determinats períodes, i acreditació d’estar al corrent de 
les seves obligacions davant aquest organisme. 

Vilanova i la Geltrú, ___  de  ___________________ de 202 _ 

(Signatura) 


