
   
                                                                          
        

AUTORITZANT 

A. - Emplenar quan s'actua en nom propi (persones físiques): 
 
En/Na......................................................................................................NIF núm...................... amb domicili fiscal en 
(municipi)……………………(via pública)..............................................núm..........piso...... ,telèfon…………......……., 
fax ..........................i mail de contacte.......................................... 
 

B.- Emplenar quan s'actua en nom i representació d'una entitat (persona jurídica): 
 

L'Entitat (raó social) ......................................................................................................................NIF .....................amb 
domicili fiscal en (municipi)………………………….(via pública) .............................................................n°......, 
pis.............,telèfon..................... fax ..........................i mail de contacte................................., i en el seu nom 
En/Na...........................................................,. com representant legal segons document que s'adjunta, amb 
NIF..........................i domicili fiscal en (municipi)….................…via pública .................................................................. 
núm.........pis.......,telèfon....................fax.............................mail de contacte............................................... 

 

ATORGA LA REPRESENTACIO A : 

En/Na.......................................................................................... NIF....................., amb domicili fiscal en 
(municipi)…………………………(via pública) ............................................................................... núm. ........, pis ......... 
telèfon.........................., fax ,......................mail de contacte....................................per a que actuï davant de la 
Inspecció de Tributs de l'Ajuntament de Barcelona en el procediment de comprovació i d'investigació iniciat per 
comunicació de data ....................... ,així com en els procediments sancionadors ulteriors que, si procedeix, puguin 
iniciar-se. 
 
En relació amb els conceptes i períodes objecte d'aquest procediment podrà exercitar les següents FACULTATS: 
 

 
 

 

 

 

I per a que així consti, signo a Barcelona, .........de ............................ de.……. 
                                                                                                                                                                                                             

Signatura /es de/ls autoritzant/s 

  
(***) NOTA: Si actua en 
representació d'una persona jurídica ha 
d'estampar també el segell en la signatura. 
En tots els casos ha d'adjuntar fotocòpia 
del DNI de l'autorizant. 
 

ACEPTACIO DE LA REPRESENTACIÓ :Amb la signatura del present escrit el/la representat/da accepta la 
representació conferida i respon de l'autenticitat de la signatura del/de l'atorgant, així com de la còpia del DNI que 
acompanya amb aquest document . 

I per a que així consti, signo a Barcelona, a .......de ..............................de .......... 
                                                                           Signatura 
                                                                           Autoritzat/da 

 

 

 

  
Institut Municipal d’Hisenda                                                                               
Inspecció 

 

Facilitar la pràctica de la comprovació i d'investigació inspectora, aportar quants dades i documents li 
sol·licitin o s'interessin, rebre comunicacions, formular peticions, presentar tota classe d'escrits o 
al·legacions relacionades amb les actuacions inspectores i la instrucció dels procediments sancionadors 
que puguin iniciar-se, manifestar la seva decisió de no efectuar al·legacions ni d'aportar nous documents en 
el corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, així com signar quantes diligències estengui la 
Inspecció, subscriure les actes en les quals es proposi la regularització de la situació tributària del 
representat o es declari correcta la mateixa i les propostes de resolució que resultin dels procediments 
sancionadors assenyalats i, en general, realitzar quantes actuacions corresponguin al/ a els representat/s 
en el curs d'aquells procediments. 




