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…………………………………………………………….…… amb DNI …………………………, per tal de poder
gaudir de l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica establerta en l’art. 93.e) del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

MANIFESTO:
Que el vehicle amb matrícula ………………............................................ del municipi de/d’
……………………………..……....................................................……….., és per al meu ús exclusiu i no
gaudeixo d’altra exempció per aquest mateix concepte, en aquest o altre municipi.

GRAU DE MINUSVALIDESA. CONSENTIMENT PER LA CONSULTA (*) : Indiqueu si doneu o no el
consentiment a l'OAGRTL per tal que pugui obtenir directament les dades sobre el vostre grau de
minusvalidesa a la Generalitat de Catalunya:
(*) omplir només en cas que la valoració l’hagi efectuada la Generalitat de Catalunya.

 AUTORITZO expressament a l’OAGRTL perquè, a fi de verificar que es compleixen els requisits per tal
de gaudir d’exempció a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per causa de minusvalidesa (regulada
a l’art. 93 del RDL 2/2004, de 5 de març), pugui comprovar, a través de la consulta a l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, la documentació que acrediti que
tinc la condició legal de persona amb minusvalidesa en grau igual o superior al 33%, la seva data d’efectes i
si és provisional o definitiva.
En aquest cas no caldrà que adjunteu la documentació conforme teniu reconeguda per la Generalitat de Catalunya un
grau de minusvalidesa del 33% o més.

 DENEGO expressament el meu consentiment per tal què l'OAGRTL obtingui de forma directa, a través
de la consulta a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya, la
documentació que acrediti que tinc la condició legal de persona amb minusvalidesa en grau igual o superior
al 33%, la seva data d’efectes i si és provisional o definitiva.
Als efectes de l’article 5.1.b) i c) de la LOPD, s’informa que la denegació a autoritzar a l’OAGRTL a obtenir aquestes
dades comportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud d’exempció a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per causa de minusvalidesa (regulada a l’art. 93 del RDL 2/2004, de 5 de març), a no ser que el sol·licitant adjunti a la
seva petició una còpia de la documentació que acrediti que té la condició legal de persona amb minusvalidesa en grau
igual o superior al 33%, la seva data d’efectes i si és provisional o definitiva.

Lloc i data:

Signatura del titular del vehicle:

Exped. núm:
I.V.T.M.

X

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de
desenvolupament, us informem que les dades personals que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i
s'incorporaran a un fitxer automatitzat que és responsabilitat de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
(OAGRTL), amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud/petició presentada. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició adreçant un escrit a l’OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicant clarament nom, cognoms i adreça, i adjuntant una
fotocòpia del document nacional d'identitat.

