Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES PER A VEHICLES HISTÒRICS
O PER ANTIGUITAT
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Exposo i demano
Que reuneixo els requisits per tal de gaudir de la bonificació establerta a l’article 4rt de l’Ordenança Reguladora de
l’IVTM. Per la qual cosa sol·licito a l’Ajuntament que em concedeixi aquesta bonificació una vegada fetes les
comprovacions oportunes.

Dades del vehicle
Marca i model

Matrícula

Data primera matriculació

Declaro
Que el vehicle per al qual sol·licito la bonificació:
 Té una antiguitat mínima de 30 anys i està inscrit a una entitat o associació relacionada amb vehicles històrics
 Consta matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 1247/1995

Aportació de documents d’altres administracions
Els documents que en qualitat d’interessats heu d’aportar en aquest procediment i s’enumeren a continuació, seran
consultats o obtinguts directament per l’Ajuntament sempre i quan no us hi oposeu marcant la casella que figura més
avall. Si marqueu la casella us correspondrà a vosaltres aportar-los.
• Direcció General de Trànsit – Permís de circulació del vehicle
• Direcció General de Trànsit – Fitxa de característiques tècniques del vehicle
 M’oposo a la consulta de les meves dades i declaro que aportaré jo la informació requerida

Documents adjunts
 Certificat d’inscripció del vehicle a una entitat
o associació relacionada amb vehicles històrics

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades
Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

