
MODEL CCM3 
AIMS 2015/2016 

(pel sol·licitant) 
 
AUTORITZACIÓ de les persones sotasignants perquè l’administració pugui sol·licitar a l’AEAT, i a altres 

administracions, informació relativa al nivell de renda (IRPF) i percepcions contributives i no 

contributives de tots els membres de la unitat familiar de l’exercici fiscal 2014. 

 

En cas que l’AEAT no trobi la corresponent informació per manca de documentació o per diferents 

incidències, es sol·licita a la família que aporti la documentació del model CCM3b.  

 

Dades i signatura de tots els membres de la unitat familiar, en cas dels menors els pare/mare/ tutors 

han de signar com a tutors legals:  

 

NIF/NIE 
Obligatori 

majors de 14 
anys 

Nom i Cognoms Parentiu Signatura 

 

 

 

 

Pare 

Tutor 

 

  

 

Mare 

Tutora 

 

  Avi  

  Àvia  

  Avi  

  Àvia  

  Menors  

  Menors  

  Menors  

  Menors  

  Menors  

ESCRIVIU EN MAJÚSCULES 

 

El Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tutor legal 

del/s sol·licitant/s DECLARO que presento aquesta sol·licitud amb el consentiment de tota la unitat 

familiar a dalt signant i que s’ AUTORITZA a l’administració a verificar les dades d’aquesta unitat 

familiar mitjançant l’AEAT o administracions relacionades. 

 

Signatura pare/ mare o tutor legal: 

 
 
 
 
 
S’ha d’adjuntar fotocòpia dels DNI/NIF o NIE de tota la unitat familiar.  
 

NOTA INFORMATIVA: (entre altres) estan obligats a fer declaració de renta aquells contribuents amb 

salaris superiors a 22.000 euros bruts anuals, així  com els que guanyin més d’11.200 euros, si tenen 

més d’un pagador i la suma de la quantitat percebuda del segon i restants excedeix els 1.500 euros/ 

any. Aquells que rebin ajuts de lloguer o ajuts de l’administració. 

 
 



MODEL CCM3B 
AIMS 2015/2016 

(pel sol·licitant) 
 

MODEL A PRESENTAR per aquelles unitats de convivència que l’AEAT no pugui verificar les 

seves dades econòmiques ja siguin contributives i no contributives de tots els membres de la 

unitat familiar per NO estar incorporades a la declaració de la renda del 2014. 

En cas d’irregularitats amb l’AEAT les sol·licituds poden quedar denegades si no es realitzen les esmenes 

oportunes a l’AEAT. 

Dades i signatura de tots els membres de la unitat familiar, en cas dels menors els pare/mare/ tutors 

han de signar com a tutors legals:  

 

NIF/NIE Nom i Cognoms Parentiu 
Quantitat neta 
Anual 2014 en 

euros 
Signatura 

 

 

 

 

Pare 

Tutor 

  

  

 

Mare 

Tutora 

  

  Avi   

  Àvia   

  Avi   

  Àvia   

  Menors   

  Menors   

  Menors   

  Menors   

  Menors   

  Menors   

ESCRIVIU EN MAJÚSCULES 

1  Suma total Ingressos nets de la unitat familiar   

€ 
2 Nombre total de persones de la unitat familiar 

(les signants més el sol·licitant) Núm.: 

 

 

El Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tutor legal 

del/s sol·licitant/s DECLARO que presento aquesta sol·licitud amb el consentiment de tota la unitat 

familiar a dalt signant i  DECLARO que el resultat de la casella número 1 són els ingressos reals 

percebuts durant l’any 2014 i que AUTORITZO a l’administració a verificar les dades d’aquesta unitat 

familiar mitjançant l’AEAT o administracions relacionades. 

 

Signatura pare/ mare o tutor legal. 

 

S’ha d’adjuntar fotocòpia dels DNI/NIF o NIE de tota la unitat. 

NOTA INFORMATIVA: (entre altres) estan obligats a fer declaració de renta aquells contribuents amb salaris superiors 

a 22.000 euros bruts anuals, així  com els que guanyin més d’11.200 euros, si tenen més d’un pagador i la suma de la 

quantitat percebuda del segon i restants excedeix els 1.500 euros/ any. Aquells que rebin ajuts de lloguer o ajuts 

de l’administració. 
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