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Sol·licitud d’accés al servei d’intercanvi de dades de deutors de l’IVTM de la Dirección General de Tráfico (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
Per accedir als serveis de la Direcció General de Trànsit cal disposar d’un certificat d’identitat de persona jurídica que s’haurà sol·licitat a la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent; i posteriorment s’haurà cedit al Consorci AOC.
 
El sotasignant d’aquest formulari autoritza al Consorci AOC a utilitzar el certificat electrònic que s’identifica amb les dades següents:
Per a l’accés al servei d’acreditació temàtica de l’impost municipal de vehicles de la DGT.
IMPORTANT: Si encara no heu lliurat el certificat emès per la DGT al Consorci AOC cal realitzar les següents accions:
1. 	 
Sol·licitar l’emissió del certificat a la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent i enviar-lo al Consorci AOC per la tramesa d'EACAT “Serveis Consorci AOC” amb el nom “Serveis d’Administració Electrònica”, especificant la finalitat “Tràmits d'administració electrònica amb la DGT”.
2.
Adjuntar en la mateixa tramesa el document de lliurament de Certificat electrònic Serveis Consorci AOC.
3.
Enviar la contrasenya del certificat per una tramesa separada d'EACAT "Serveis Consorci AOC".
Signatura de l’Alcalde/ssa, Secretari /ària o Representant legal de l’ens
, 
de/d' 
de 
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.
La signatura d’aquest formulari comporta el coneixement i l’acceptació del contingut i les obligacions que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. A més, l’ens cessionari vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions i garanties establertes en el document de seguretat de Via Oberta.
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.
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