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REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercitar els drets d’accés i rectificació, 
per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 

 

 
 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms                     DNI / NIE     

Correu electrónic                                                                                                                                              Telèfon 
 

□ La persona sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça  electrònica assenyalada, en els termes previstos per 
l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment li recomanem que indique un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili                                                                                                  Localitat                                               C. Postal 

EXPOSE 

  
Que sóc  propietari/propietària del vehicle 

MATRÍCULA: 

Que l'esmentat vehicle ha causat baixa definitiva, i ha pagat el rebut per la totalitat de l'exercici 

SOL.LICITA 

La devolució de la part proporcional de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d'acord amb la normativa aplicable. 
Si es desitja la devolució en compte corrent, cal indicar les dades bancàries  

IBAN BANC  SUCURSAL D.C. COMPTE 
     

 

 DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (Els originals dels documents s'acompanyaran a l'efecte de la  seua  confrontació amb la còpia) 

 Fotocòpia de la Baixa definitiva expedida per la Direcció de Transit, o fotocòpia del certificat d'entrega del vehicle al 
final de la seua vida útil, expedit per Desballestament autoritzat 

 En cas de sol•licitar devolució per mitjà de transferència bancària, original del rebut pagat 
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Manises,  
(Signatura) 
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