SOL·LICITUD D´EXEMPCIÓ DE
L´IVTM PER ANTIGUITAT

SR.SRA./__________________________________________________________________
que visc al carrer d________________________________________________________
núm.________________ municipi______________________ Codi Postal___________
DNI_____________________________ telèfon___________________________________
i correu electrònic_________________________________________________________
“D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s´informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l´Ajuntament i que poden
ser objecte d’inclusió a altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s´informa a la persona
interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació
vigent, mitjançant escrit adreçat a l´Ajuntament de Marratxí.”

EXP
ÒS que:
Som propietari del vehicle amb matrícula______________________.
Documentació que s’adjunta:
-

Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
Justificant d’estar al corrent de pagament
Altres....................................................................................................................
...............................................................................................

Per això DEMAN:
La bonificació de l’IVTM del referit vehicle amb efectes de l’exercici___________ per
antiguitat de més de 25 anys, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 3.3 de la
vigent Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Marratxí, a ........... de ..................... de 20......
Signat/Firmado:
AMM.23.02.12.03

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de
documents a l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat
per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis
legals aplicables.
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser
cedits a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com
els de limitació, portabilitat i oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears
o enviant un missatge al correu electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

