
F0
53

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb finalitat de gestionar els impostos, taxes i preus públics municipals, en base a la Llei 
58/2003 General Tributària 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona podran ser cedides a altres administracions 
  
Més informació sobre la politica de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L'IVTM PER A VEHICLES HISTÒRICS
Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom:  
Telèfon:  Mòbil:  

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades identificatives del/la representant: (*)
 *Si no hi ha representant, deixar l'espai en blanc. En el cas d'actuar en representació d'una persona jurídica, caldrà aportar còpia dels poders. En el supòsit d'actuar 
en representació d'una altra persona física, aportar poders, o una autorització per escrit i signada per la persona representada. 
 

 Els poders ja s'han presentat i continuen vigents  S'acredita la representació  Es declara la representació

Nom:  
Telèfon:  Mòbil: 

Correu electrònic: 
Adreça: 
Població: Província: Codi postal: 

Dades del vehicle:
Matrícula: Marca i model: Data de primera matriculació(*):

 *Si mitjançant la fitxa tècnica no és possible determinar la data de primera matriculació o fabricació, es prendrà com a referència la data en què es va deixar de 
fabricar el model 
 Documentació que s'acompanya:

Document d'Identificació (DNI/ NIE/NIF/Passaport) del/la titular del vehicle.
Autorització de la persona interessada i fotocòpia del Document d'Identificació (DNI/NIE/NIF/Passaport) de la 
persona autoritzada (si el tràmit es fa mitjançant representació).
Permís de circulació del vehicle.
Fitxa tècnica del vehicle.

Resolució expressa de l'òrgan competent o certificat club conforme el 
vehicle compleix amb els requisits establerts al RD 1247/1995 per a ser 
considerat vehicle  històric 
 Us exposo:

Que respecte al vehicle de referència, es compleixen els requisits previstos a l'Ordenança Fiscal número 4 Reguladora de 
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per poder gaudir de la bonificació prevista per a vehicles històrics.

Davant l'anteriorment exposat, us demano:
L'aplicació de la bonificació prevista a l'article 6.1 de l'Ordenança Fiscal número 4 Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica.

Tel. mòbil: Correu-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

Signatura:
Sant Feliu de Guíxols:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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