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DADES IDENTIFICATIVES     
 
Titular del conveni 
Nom de l’entitat      CIF 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona   Q-0863003-J     
Adreça       Municipi 
Carrer Mallorca, 283     Barcelona 
Codi postal      Telèfon 
08037       93 496 18 80 
 
 
 
 
ADHERENT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
Denominació Social   Número Registre Societat Professional  NIF/NIE
  
 
Domicili Social       
 
 
Codi postal   Població    Província / País 
 
 
Telèfon        Fax    Adreça electrònica 
 
 
 
 
 
Adhesió 
Subscriu el present document individualitzat d’adhesió al Conveni de col·laboració vigent entre ll·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona per a la utilització de 
mitjans telemàtics per a la tramitació en nom de terceres persones i declara conèixer i acceptar les 
seves clàusules i les condicions d’utilització adjuntes. 
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Sol·licitud d’adhesió al 
conveni entre l’ICAB i l’IMH

(Persona jurídica)

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals facilitades quedaran incorporades en el corresponent fitxer del qual 
és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la  finalitat d’aplicar i 
gestionar el Conveni de col·laboració subscrit al 25 de maig de 2004 entre l’Institut 
Municipal d’Hisenda i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per a la realització 
de tràmits per via telemàtica en nom de terceres persones. Igualment, us informem 
que, en el marc del mencionat Conveni, aquestes dades seran cedides a l’Institut 
Municipal d’Hisenda. 

També us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les vostres 
dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o de prospecció 
comercial (article 28.2 de la LOPD). D’igual manera, en qualsevol moment podeu 
exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de 
cancel·lació i oposició en relació amb les vostres dades personals, mitjançant 
comunicació expressa adreçada, juntament amb una còpia del vostre DNI, a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, ref. LOPD, C/ Mallorca 283, 08037 Barcelona,  
lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.  

 

Nom i Cognoms i signatura del/la 
representant legal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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DOCUMENT INDIVIDUALITZAT D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA I ELS COL·LEGIS O ENTITATS 
ASSOCIATIVES DE PROFESSIONALS QUE HABITUALMENT PRESTEN SERVEIS DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA:CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
 
Aquest document se signa en compliment i de conformitat amb el previst a l’article 96 de la 
Llei General Tributària. 
 
L’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb el propòsit de facilitar el compliment de les 
obligacions tributàries i millorar la gestió dels tributs, autoritza als professionals col·legiats o 
associats a entitats, a utilitzar les noves tecnologies en la tramitació que s’efectuï en 
representació de terceres persones. 
 
El signant d’aquest document s’adhereix al conveni de col·laboració abans indicat i es 
compromet a ajustar la tramitació als termes i condicions establerts en aquest document 
d’adhesió, en el conveni de col·laboració signat amb l’Institut Municipal d’Hisenda de 
Barcelona, així com en la normativa aplicable al cas. 
 
El signant d’aquest document ostentarà la representació suficient dels contribuents en nom 
dels qual actuï, en les termes establerts a l’article 46 de la Llei general tributària i l’article 32 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. L’Institut Municipal d’hisenda de Barcelona podrà instar 
a aquests, en qualsevol moment, l’acreditació de dita representació,sent vàlids els 
documents normalitzats que a aquests efectes aprovi l’Administració tributària. 
 
El signant d’aquest document vetllarà per la protecció de dades personals dels contribuents 
dels que presenti la seva documentació, amb subjecció a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normes vigents en 
relació amb la protecció de l’honor i intimitat personal i familiar. 
 
El present document d’adhesió sortirà efectes a partir del dia següent a la seva signatura i 
tindrà la mateixa durada que el conveni de col·laboració abans assenyalat. La seva vigència 
resta subordinada al manteniment de la condició de professional col·legiat o associat a 
l’entitat signant del conveni. 
 
A mesura que es vagin ampliant els tràmits que es puguin realitzar mitjançant les noves 
tecnologies i estigui prevista la possibilitat de presentació en representació de terceres 
persones, es considerarà, en virtut d’aquest document individualitzat. 
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De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals facilitades quedaran incorporades en el corresponent fitxer del qual 
és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la  finalitat d’aplicar i 
gestionar el Conveni de col·laboració subscrit al 25 de maig de 2004 entre l’Institut 
Municipal d’Hisenda i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, per a la realització 
de tràmits per via telemàtica en nom de terceres persones. Igualment, us informem 
que, en el marc del mencionat Conveni, aquestes dades seran cedides a l’Institut 
Municipal d’Hisenda. 

També us recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les vostres 
dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats publicitàries o de prospecció 
comercial (article 28.2 de la LOPD). D’igual manera, en qualsevol moment podeu 
exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés i rectificació, així com, si s’escau, de 
cancel·lació i oposició en relació amb les vostres dades personals, mitjançant 
comunicació expressa adreçada, juntament amb una còpia del vostre DNI, a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, ref. LOPD, C/ Mallorca 283, 08037 Barcelona,  
lliurat personalment al Registre General del Col·legi, o per correu postal.  

Nom i Cognoms i signatura del/la 
representant legal: 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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