INSTÀNCIA GENÈRICA

SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(empleneu-ho només en cas que actueu en representació de la persona sol·licitant)

Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / CIF

DADES PER A NOTIFICACIONS

(si ompliu la casella del representant, les dades de notificació han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Correu electrònic

Telèfon fix

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

EXPOSA

Sí

Població

Telèfon mòbil

No

(feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)

Que sóc propietari/ària del vehicle de marca i model ______________________________________ amb
matrícula ____________________________________
Que aquest vehicle és:
- elèctric o bimodal.
- que utilitza com a carburant biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis
vegetals.

DEMANA

(concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara i breu possible)

Que em sigui concedida la bonificació del 75 % de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

DOCUMENTS ADJUNTS
- DNI del titular del vehicle
- certificat de les característiques del vehicle.

Porqueres,

Signatura de la persona sol·licitant / representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PORQUERES
- Informació bàsica de protecció de dades
- Responsable del tractament: Ajuntament de Porqueres.
- Finalitat: deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a efectes de
compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
- Legitimació: compliment d’obligació legal.
- Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
- Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a dpd@plaestany.cat
- Trobareu més informació a l’adreça a http://www.porqueres.cat/politica-de-privacitat/
Carrer Rubió i Ors, 1-7
17834 – Porqueres (Girona)
NIF: P1714600B

Telèfon: 972.57.01.02
correu-e: secretaria@porqueres.cat

