Nom i cognoms :
........................................................................................................
NIF : .............................................
Domicili :
Carrer.......................................................................................
Codi Postal: ....................... Municipi: ....................................
Telèfon : ...........................

Telèfon mòbil: .........................

Adreça correu electrònic: ........................................................

EXPOSO:

-

Sóc propietari del vehicle matrícula .................................................................................

-

Tinc una minusvalia en grau igual o superior al 33%

-

L’esmentat vehicle :
és conduït pel mateix titular

està destinat al transport del titular del vehicle

-

L’esmentat vehicle figura matriculat a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu

-

Acompleixo els requisits legalment establerts per a sol·licitar la concessió del benefici fiscal
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

-

Manifesto com a titular del vehicle, que no posseeixo cap altre vehicle per al qual tingui
reconegut el benefici fiscal que sol•licito

DEMANO:
L’exempció del rebut de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, d’acord a
l’apartat e) de l’article 3 de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
DOCUMENTS ANNEXOS :
-

 fotocòpia del certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent

-

 fotocòpia del DNI del titular del vehicle

-

 fotocòpia del Permís de Circulació

-

 fotocòpia de la Targeta d’Inspecció Tècnica

-

 fotocòpia del darrer rebut de l’IVTM

Informació de la Sol·licitud
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per SMS:
Per correu electrònic:

El Perelló, ______ d’ / de ______________________ de __________
(signatura)

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
_____________________________________________________________________________________
Política de protecció de dades de caràcter personal
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Ajuntament del Perelló
Adreça postal: Lluís Companys, 2, El Perelló, 43519
Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat
Telèfon: 977490007
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: aj.perello@elperello.cat o Lluís Companys, 2 El Perelló
43519
FINALITAT DEL TRACTAMENT : Tramitar la vostra sol·licitud.
CONSERVACIÓ DE LES DADES :
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a
la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació
de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD):Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari
per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS
No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.
TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a
rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades
personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat
dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les
dades ja no siguin per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els
casos previstos per l'art 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment
d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders
conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de
legitimació.
També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del
RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.

Com podeu exercir els vostres drets?
Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló i Lluís Companys, 2, El Perelló , 43519 o bé, mitjançant
formulari electrònic disponible a la
seu electrònica http://www.elperello.cat o el següent
aj.perello@elperello.cat
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https//:seu.apd.cat/

