
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR 
En virtut del que disposa la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem 
que en omplir aqueta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxes titularitat de l’Ajuntament 
de Santpedor, amb la finalitat de prestar-vos els serveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol 
moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant instancia genèrica al 
Registre de l’Ajuntament de Santpedor. 

Plaça Gran U d’octubre, 4 

08251 SANTPEDOR (Bages) 

Telèfon 93 827 28 28 

Fax General 93 832 16 08 

santpedor@santpedor.cat 

www.santpedor.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMUNICACIÓ NÚMERO DE COMPTE BANCARI 

Convocatòria per la concessió de subvencions pels titulars de vehicles de més de 25 anys inscrits 
en una associació de vehicles clàssics i al padró municipal d’IVTM any 2021 -2022 

1.Dades de la persona titular del vehicle

Nom i cognoms del Titular del Vehicle 

DNI/NIF  Email  Tel. Mòbil 

Adreça  Municipi Codi Postal 

2. Dades del vehicle del qual es sol·licita la subvenció

Model Núm. matrícula Data matriculació 

3. Declaració Responsable del Titular del Vehicle:

La persona que signa, declara, sota la seva responsabilitat, que: 

 No està afectada per cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària, 
contingudes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 El vehicle amb matrícula número  no s’utilitza per a la circulació habitual. 

4. Compte bancari on rebre l’import de la subvenció:

Titular del compte bancari DNI/NIF 

Codi IBAN ES 

*Haureu d’aportar autorització del/de la titular del vehicle quan aquest/a no coincideixi amb el/la titular del
compte bancari on s’efectuarà la transferència 

5. Documentació Necessària que s’aporta:

Fotocòpia DNI/NIF o targeta d’identificació del beneficiari 

Permís de circulació del vehicle 

Acreditació d’alta a una associació de vehicles clàssics 

Lloc Data 

Signatura del titular del vehicle 
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