
CONSENTIMENT INFORMAT PER PODER CONSULTAR DADES 
per tramitar procediments de contractació i pagament de factures a les

plataformes d'interoperabilitat

L'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió
de les dades tributàries que precisin les Administracions Públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

De  conformitat  amb  l'article  28.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques, els interessats no estan obligats a aportar les dades o documents que puguin ser consultats
mitjançant les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics.

Aquest consentiment s'entén atorgat per l'interessat sempre i quan no manifesti la seva oposició expressa o que la llei
especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

AUTORITZ l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb CIF: Q0700448D, a consultar de forma telemàtica les dades a
altres administracions públiques, i al tractament i conservació de la resposta rebuda dels serveis d'intermediació:

RAÓ SOCIAL

CIF

DADES DE LA PERSONA QUE PRESTA EL CONSENTIMENT

LLINATGES I NOM

NIF

en nom propi    en representació

amb la finalitat de tramitar el procediment  de contractació i pagament de factures, de conformitat amb el que
preveuen els  articles 60.1.d) i 151.2  del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Marcau la casella que correspongui:

contractació administrativa i pagament de factures

SÍ /  NO – Estar al corrent de les obligacions tributàries

 SÍ /  NO – Estar al corrent amb la Seguretat Social

i al tractament i conservació de la resposta rebuda dels serveis d'intermediació.

En el cas de no autoritzar alguna d'aquestes consultes, heu d'aportar amb la periodicitat que l'IMAS requereixi la
documentació oficial original i/o còpia per a que consti a l'expedient administratiu.
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CONSENTIMENT INFORMAT PER PODER CONSULTAR DADES 
per tramitar procediments de contractació i pagament de factures a les

plataformes d'interoperabilitat

En qualsevol moment podeu formular l'oposició a la consulta telemàtica de les dades autoritzades.  Aquesta
oposició s'ha de manifestar per escrit. 

Imprimir a doble cara i signar a la cara posterior. En cas de no poder imprimir aquest full a doble cara s'haurà de signar en els dos fulls.

En  compliment  de  l'article  11  de la  Llei  orgànica  15/1999,  de  protecció  de  dades  de  caràcter  personal ,  la
informació passarà a formar part de l'expedient en un fitxer propietat de l'IMAS i es podran exercir per escrit els
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists a la llei.  Aquest consentiment podrà ser revocat per
escrit.

Data:   /  / 

Signatura de l'interessat o del seu representant legal

(segell, si pertoca)

Imprimir a doble cara i signar a la cara posterior. En cas de no poder imprimir aquest full a doble cara s'haurà de signar per totes les
persones en els dos fulls.
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