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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 la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les 
dades no seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd 
 

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'APLICACIÓ D'EXEMPCIÓ PER DISCAPACITAT EN GRAU IGUAL O 
SUPERIOR AL 33%

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: Grau de disminució: %

Documentació que s'acompanya:
El Document d'Identificació (DNI/ NIE/NIF/Passaport) del/la titular del vehicle.
Autorització de la persona interessada i el Document d'Identificació (DNI/NIE/NIF/Passaport) de la persona 
autoritzada (si el tràmit es fa mitjançant representació).
El permís de circulació original del vehicle. La fitxa tècnica original del vehicle.
Certificat acreditatiu del grau de discapacitat que es pateix.

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 l'exempció de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica prevista per a persones que pateixen una minusvalidesa.

Davant l'anteriorment exposat, us demano:
L'aplicació de la bonificació prevista a l'article 3.1.e) de l'Ordenança Fiscal número 4 Reguladora de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica.

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

Signatura:
Sant Feliu de Guíxols:

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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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 la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
 
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no seran cedides a tercers.
 
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
 
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'APLICACIÓ D'EXEMPCIÓ PER DISCAPACITAT EN GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Dades identificatives del/la representant: (*)
Dades 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.  
Dades del vehicle:
Dades del/la sol·licitant
Grau de disminució:
Documentació que s'acompanya:
Dades del/la sol·licitant
Us exposo:
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 l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica prevista per a persones que pateixen una minusvalidesa.
Camp extensible
Camp extensible
Davant l'anteriorment exposat, us demano:
Demano
L'aplicació de la bonificació prevista a l'article 3.1.e) de l'Ordenança Fiscal número 4 Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
9.0.0.2.20120627.2.874785
29/01/2018
Informàtica
Eloy
F056 Instància de sol·licitud d'aplicació d'exempció per discapacitat en grau igual o superior al 33%
F056 Instància de sol·licitud d'aplicació d'exempció per discapacitat en grau igual o superior al 33%
	Nom_sol·licitant: 
	Identificació: Document d'identificació:
	Identificació: 
	Telèfon_sol·licitant: 
	mòbil_sol·licitant: 
	correu_electronic_sol·licitant: 
	adreça_sol·licitant: 
	població_sol·licitant: 
	provincia_sol·licitant: 
	Codi_postal_sol·licitant: 
	vigents: 
	S_acredita: 
	Es_declara: 
	nom_representant: 
	Identificació: 
	Telèfon_representant: 
	mòbil_representant: 
	correu_electrònic_representant: 
	adreça_representant: 
	població_representant: 
	provincia_representant: 
	cod_postal_representant: 
	matrícula: 
	marca: 
	tipus_combustió: 
	DNI_NIE_NIF: 
	Autorització: 
	Permís_circulació: 
	Fitxa_tècnica: 
	Grau_discapacitat: 
	tel_mobil_notific: 
	correu_avisos: 
	CampoFirma1: 
	CampoFechaHora: 
	BotónImprimir1: 



