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Sol·licitud d’accés al servei d’intercanvi de dades de deutors de l’IVTM de la Direcció General de Trànsit (DGT)
Mitjançant aquest servei les administracions locals poden comunicar a la DGT les dades relatives al deute tributari de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM); en compliment de l’article 97 i 99.3 del Reial Decret Legislatiu  2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Resolució de 9 de juliol de 2010 sobre comunicació informàtica al Registre de vehicles de l’impagament del deute corresponent a l’IVTM.
Tipus de sol·licitud
Nota: En el cas de modificacions sols s’ha d’emplenar els apartats que canvien i s’entendrà que substitueixen a les dades informades anteriorment.
Dades de l’ens sol·licitant
Persona de contacte a efectes d’aquest formulari
Mecanisme d'accés
Modalitats que es sol·liciten
Nota interna: La finalitat associada a totes les modalitats del servei és “Comunicació de deutors IVTM - COMDEUTORS”
Autorització d'ús del certificat electrònic
Autoritzem l'ús del certificat electrònic del Consorci Administració Oberta de Catalunya, reconegut per la Prefactura Provincial de Trànsit corresponent,  per accedir als serveis d'acreditació telemática de l'Impost de vehicles de Tracció Mecànica. 
Acceptació de les condicions de servei
La persona representant legal de l'ens firmant d'aquesta sol·licitud declara sota la seva responsabilitat:
Primer.- Que la informació gestionada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i que vetllarà pel compliment de la resta d'obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d'informació.
Segon.- Acceptar les condicions generals que regulen la prestació del serveis per part del Consorci AOC.
Tercer.- Autoritzar a que el document que contingui les mesures de seguretat de l'ens es posi a disposició del Consorci AOC o de l'organisme emissor que el requereixi.
Quart.- Que s'ha informat a la persona de contacte que figura en aquest formulari de tots els termes del tractament de les seves dades que durà a terme el Consorci i que consten al dret d'informació del formulari.
Signatura de l’Alcalde/ssa, Secretari /ària o Representant legal de l’ens
, 
de/d' 
de 
Dret d'informació tractament de dades de caràcter personal incorporades al present formulari
Les dades del responsable del tractament i del DPD són:
Identitat del responsable: Director/Directora gerent del Consorci AOC.
Adreça postal: C/Tànger, 98 22@ baixos -08018- Barcelona.
Telèfon: 932722500
rpd@aoc.cat
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@aoc.cat
C/Tànger, 98 22@ baixos -08018- Barcelona
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, us informen que les vostres dades personals recollides a través del present formulari:
A.-Seran incorporades al Registre d'activitats del qual és titular el Consorci Administració Oberta de Catalunya "Persones usuàries de serveis del Consorci AOC."
B.- Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud i la presentació dels serveis sol·licitat, així com realitzar enquestes relatives al grau de satisfacció i millora dels serveis i comunicar-vos qualsevol aspecte relacionat amb els serveis que presta el Consorci.
C.- Conservarem les vostres dades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es van recollir i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament aplicarem els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
D.- La base jurídica del tractament és la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics als ens del sector públic de Catalunya.
E.- Les vostres dades no es comuniquen a tercers ni són objecte de transferència internacional.
F.- Exercici Drets:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Consorci AOC C/Tànger 98, 22@- 08018 Barcelona o mitjançant la seva seu electrònica.
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si bé, amb caràcter previ a la presentació de dita reclamació de conformitat amb l'establert a l'article 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us podeu dirigir al delegat de protecció de dades del Consorci.
Obligacions i garanties 
La persona representant legal de l’ens firmant d’aquesta soŀlicitud declara sota la seva responsabilitat que la informació gestionada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i en el marc d’un procediment administratiu concret  i que vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d’informació.
La persona representant legal de l’ens manifesta que el document de seguretat de l’ens resta a disposició de l’organisme emissor que el requereixi.
Autorització de l'interessat 
La persona representant legal de l’ens declara sota la seva responsabilitat que les persones interessades de les quals se sol·liciten dades han autoritzat expressament a l’ens cessionari d’aquestes per obtenir-les directament de l’ens emissor a través de mitjans electrònics, llevat que la cessió d’aquesta informació estigui eximida de tal autorització en una norma amb rang de llei.
La persona representant legal de l'ens d'aquesta sol·licitud declara sota la seva responsabilitat:
Primer.- Que la informació gestionada serà utilitzada exclusivament per a la finalitat descrita al present formulari i que vetllarà pel compliment de la resta d'obligacions, garanties i normativa aplicable al subministrament i/o comunicació d'informació.
Segon.- Acceptar les condicions generals que regulen la prestació dels serveis per part del Consorci AOC.
Tercer.- Autoritzar a que el document que contingui les mesures de seguretat de l'ens es posi a disposició del Consorci AOC o de l'organisme emissor que el requereixi.
Quart.- Que s'ha informat a la persona de contacte que figura en aquest formulari de tots els termes del tractament de les seves dades que durà a terme el Consorci i que consten al dret d'informació del formulari.
8.1.1.2188.1.406459.359820
AOC_ACC_SOL_auto_acc_serv_impost_mun_DGT.xdp
SOL_auto_acc_dades_impost_mun_DGT.pdf



	LBL_MARCA_AIGUA_TXT: 
	Versió del formulari: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	BTN_PREMEU_AQUI: 
	TXT_VERSI_FORMU: 
	TXT_DESTI_SUBMIT: 
	Id_Formulari: 
	TXT_VISOR: 
	TXT_ESTAT_VALIDACIO: 
	OP_1: 
	OP_3: 
	TXT_NOM_ENS: 
	TXT_NIF: 
	TXT_NOM: 
	TXT_COGNOMS: 
	TXT_CARREC: 
	TXT_TELEFON: 
	TXT_EMAIL: 
	RDB_MANUAL: 
	RDB_AUTOMATITZADA: 
	RDB_ALTA: 
	RDB_ELIMINACIO_IMPAGAMENTS: 
	RDB_ELIMINACIO_MASSIVA: 
	RDB_CONSULTA: 
	Signatura: 
	Localitat: 
	Dia: 
	Any: 
	Mes: 
	BTN_VALIDAR: 
	BTN_MODIFICAR: 
	TXT_POT_IMPRIMIR: 
	TXT_XML_ENVIO: 
	BTN_IMPRIMIR_SENSE_ENVIAR: 
	BTN_NETEJAR: 
	BTN_SUBMIT: 



