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

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
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 l’exempció establerta a l’article quart de l’Ordenança Reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). Per la qual cosa, sol·licito a l’Ajuntament que em concedeixi
aquesta exempció, una vegada fetes les comprovacions oportunes.

Dades del vehicle i del grau de discapacitat
Marca i model del vehicle

Matrícula

Grau de discapacitat

Declaro
Que el vehicle pel qual sol·licito l’exempció està destinat al meu ús exclusiu i sempre que circuli seré present en el
vehicle com a conductor o acompanyant. Així mateix informo a l’Ajuntament que no gaudeixo d’aquesta exempció
per a cap altre vehicle.

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.
• Generalitat de Catalunya – Grau de discapacitat
• 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

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

