
Sol·licitud de subvenció per a la incorporació  de vehícles autotaxi accesible  adaptat per a persones amb discapacitat l’any 2021. 

 
 

Nom 

Llinatges:……..……………………………………………………………………………………….. 

DNI  núm…………………………….    Llicència municipal de taxi número……………………................. 
Domicili de  

notificacions:………………………………………………………………………………………...... 

Telèfon:……………….................... 

 

EXPOSA:   

Que en el BOIB núm.77 de 14/06/2022 es publica  extracte de la convocatòria de subvencions destinades a 

titulars d’autototaxi  municipals,  afectant a la incorporació  de vehicles accesibles  adaptats per a persones 

amb discapacitat, l’any 2021 aprovada  mitjançant acord de la Junta de Govern de Palma en sessió de  

1/06/2022. 
 

Essent titular de la llicència municipal d’autotaxi abans esmentada, mitjançant el present escrit insta que li 

sigui concedida subvenció coincint amb l’objecte de la referida convocatòria, en la modalitat de taxi 

adaptat,  por haber incorporat un vehicle d’aquestes característiques amb la següent  matrícula: 
…………………………….. 

 

La documentació justificativa de caràcter comercial i tècnic aportada o invocada segueix els  següents 

criteris contemplats en la convocatòria: 

 

a) Còpia acarada de la factura, emesa l'any 2021, que reculli i quantifiqui la despesa 

realitzada per a l’adaptació del vehicle. En el cas d’adquisició del vehicle ja adaptat 

com autotaxi per al transport de PMR, serà suficient la factura d’adquisició del vehicle 

sempre que en ella s’hi especifiqui l’adaptació. 

 

b) Còpia de la factura d’adquisició del vehicle. 

 

c) Còpia acarada del document justificatiu del pagament efectiu de les factures, quan 

l'esmentat pagament no consti en la pròpia factura. 

 

d) Còpia acarada de la targeta d’inspecció tècnica amb la diligència de legalització per a 

l’adaptació del vehicle autotaxi per a transport de PMR. 

 

e) Certificació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 

l’Agència Tributària, ATIB, i amb l’Ajuntament de Palma. 
 

En el seu cas, manifesta que en relació amb l’adaptació de l’esmentat vehicle autotaxi ha rebut així mateix 

les ajudes de procedència pública o d’una altra entitat o persona que a continuació se descriuen 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

SOL.LICITA: Que es tengui per presentada la corresponent sol·licitud de subvenció, així com el què s’ha 

manifestat en el cos del present escrit, i que després dels tràmits procedents se’ls concedeixi per l’òrgan 

municipal competent una  subvenció amb la quantia resultant de la convocatòria. La persona sol·licitant es 

compromet a aportar en el seu moment els certificats d’ estar al corrent del pagament d’obligacions amb la 

Seguretat Social i l’Agència Estatal d’ Administració Tributària (AEAT). 

 

A efectes de percebre en el seu cas l’import de la subvenció que es sol·licita, identifica les corresponents 

dades (i aporta certificat de titularitat bancari emès per l’entitat)  sobre el seu compte corrent:  

ES_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
        ccIBAN     Entidad        Oficina        DC                   Cuenta 

 

Palma..…….de………………….  de  2022 

 

EXCM. SR. BATLE DE L’  AJUNTAMENT DE PALMA   


