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REQUISITS A COMPROVAR PER LA TRESORERIA MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA PER A PODER EXPEDIR ORDRES DE 
TRANSFERÈNCIA DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES DURANT L’EXERCICI.  
 
Per a poder expedir l’ordre de transferència de les factures degudament aprovades 

durant l’exercici o d’obligacions reconegudes d’una altre naturalesa, la tresoreria 

municipal necessita comprovar, de cada creditor, el compliment dels requisits següents: 

- El creditor no es deutor de la tresoreria municipal ni de la AEAT per deutes 

vençudes, liquidables i exigibles (art. 43.1f LGT 53/2008, resolució DGT 2/2204, 

de 16 de juliol). 

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la tresoreria 

general de la seguretat social per el personal que tingui al seu servei (art. 42 RDL 

2/20015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de l’Estatut  dels 

Treballadors).   

 

Per aquest motiu s’insta al creditor a elegir entre dues opcions: 

1) Presentar un certificat, amb vigència, d’estar el corrent del compliments de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social amb la presentació de la factura o, 

en posterioritat al correu electrònic tresoreria@alcudia.net.  

2) Emplenar el model que s’adjunta annexa per autoritzar a l’Ajuntament d’Alcúdia a 

sol·licitar l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social competents les 

dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 

Social. 
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MODEL D’AUTORIZACIÓ PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA PUGUI 
OBTENIR INFORMACIÓ DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA D’ESTAR AL CORRENT DE 
LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE LA SEGURETAT SOCIAL PER A 
PROCEDIR AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS RECONEGUDES. 

 

A. AUTORITZACIÓ DE L’EMPRESA (PERSONA JURÍDICA O UNA ENTITAT DE LES 

PREVISTES EN L’ARTICLE 35.4 DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA):  

NOM o RAÓ SOCIAL:       
 
 

NIF/CIF: 
 
 

DOMICILI: 

    DADES REPRESENTANT: 

TITULAR O REPRESENTANT LEGAL: 
 
 

NIF: 
 
     

ACTUA EN QUALITAT DE: 

SIGNATURA 
 
 

B. AUTORITZACIÓ DE PROFESSIONAL PER COMPTE PRÒPIA o ALTRES TIPUS 

DE CREDITORS NO PREVISTS A L’APARTAT ANTERIOR: 

NOM o RAÓ SOCIAL:       
 
 

DOMICILI: 
 
 

NIF/CIF: 
 
 

SIGNATURA 

 

La persona que signa autoritza a l’ajuntament d’Alcúdia a sol·licitar de l’Agència 

Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social competents les dades relatives al 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat Social amb la 

finalitat de poder expedir l’ordre de transferència d’aquelles obligacions reconegudes a 

favor seu.  

Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat anteriorment; 

en aplicació del que estableixen l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, 

que permeten, amb l’autorització prèvia de la persona interessada, la cessió de les 

dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al desenvolupament 

de les seves funcions, així com l’establert en el Real Decret 209/2003, de 21 de febrer, 

per el que es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització 
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de medis telemàtics per a la substitució de l’aportació de certificats per part dels 

ciutadans referits a la Seguretat Social. 

L’autorització s’entendrà per a totes aquelles obligacions a favor del proveïdor 

reconegudes per l’ajuntament d’Alcúdia i els seus patronats i consorcis existents i per 

totes aquelles obligacions reconegudes en un futur en què sigui necessari comprovar 

les dades per a poder expedir les corresponents ordres de transferència. Per a cancel·lar 

aquesta autorització, és suficient que el proveïdor ho comuniqui a l’ajuntament d’acord 

amb les vies previstes per la llei.   
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