AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

SOL·LICITUD DE L’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Sol·licitant
NOM
NIF/DNI núm
Adreça Particular
Codi Postal – Població
Telèfon
Adreça de Notificació
Codi Postal – Població

:
:
:
:
:
:
:

Representant (emplenar exclusivament quan actuï representant a una altra persona).
NOM
:
NIF/DNI núm
:
Adreça Particular
:
Codi Postal – Població
:
Telèfon
:
EXPOSO:

Que sóc titular del vehicle o vehicles següents:

Tipus

Marca

Model

Matrícula

Que reuneixo les condicions exigides per gaudir de l’exempció de la quota establerta
per vehicles històrics.
Que reuneixo les condicions exigides per gaudir de l’exempció a l’impost
establert per minusvalidesa.
....................................................................................................................
DOCUMENTS ANNEXOS:
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Resolució de minusvalidesa emesa per l’òrgan competent
Còpia DNI.
Altres ...........................................................................................................
Per això. DEMANO, l’exempció esmentada.
Alforja,a.............de.............................. de 20....

Signatura

Plaça Mercadal núm. 13 - 43365 Alforja – Tel. 977 81.60.08 – Fax 977 81.62.32
PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis
del vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en
el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

