Departament responsable:
Mobilitat
Carrer de Carles III, 4, 6a, 6a
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00 (Ext.: 23090)
mobilitat@eivissa.es

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

PROVES D’APTITUD PER A L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL CONDUCTOR
D'AUTOTAXI

Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública. L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració
pública de forma electrònica per qualsevol tràmit de un procediment administratiu.

PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:

Document d’identitat:

Adreça:

Núm.:

Municipi:

Província:

Altres (polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic(*):

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Esc.:

Pis:

Porta:

CP:

Mòbil:

(*) Adreça de correu electrònic per l’enviament dels avisos regulats en l’article 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

PERSONA REPRESENTANT (en cas que la persona sol·licitant no ho faci directament)
Nom i llinatges:
Document d’identitat:
Adreça:
Telèfon:

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
Mitjà preferent de notificació:

Telèfon:
Correu electrònic(*):

 Sol·licitant
 Notificació en paper

Representant
Notificació telemàtica(**)

(**) Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR:
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació compulsada:
 Original i fotocòpia del DNI/NIE.
 Dos fotografies format carnet, on s’ha de fer constar el nom i número de DNI a l’anvers.
 Fotocòpia de l'ESO, equivalent o titulació superior. En cas de titulacions obtingudes a
l'estranger, l'aspirant ha de presentar original o fotocòpia compulsada de la credencial que
acrediti la seva homologació.
 Original i fotocòpia del permís de conduir B o superior, d'acord amb la legislació vigent amb
una antiguitat mínima d’un any.
 Certificat mèdic de no patir malaltia infecciosa ni contagiosa o impediment físic que
impossibiliti o dificulti l’exercici normal de la professió.
 Certificat de penals negatiu expedit pel registre Central de Penals i Rebels del Ministeri de
Justícia
 Autorització signada per sol·licitar-ho per part de l'Ajuntament d’Eivissa per consultar el
certificat de penals (M-002).
 Certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona
interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos darrers anys per les
infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial Decret 1428/2003, de 21
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i
desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària i Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (BOE núm. 261, 31 d’octubre de
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant
instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.
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Declar que la informació aportada a la sol•licitud és certa, que conec les responsabilitats jurídiques derivades de la falsedat en
documentació pública. L’article 14.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPAC, defineix els tercers obligats a relacionar-se amb l’administració
pública de forma electrònica per qualsevol tràmit de un procediment administratiu.

2015).
 Autorització a l’Ajuntament d’Eivissa per consultar a la Prefectura Provincial de Trànsit que
la persona interessada no ha estat sancionada per resolució ferma en els dos darrers anys per
les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el Reial decret 1428/2003, de
21 de novembre (M-002).
 Justificant d’haver satisfet la taxa per drets d’examen per a l’obtenció del permís municipal de
conductor d’autotaxi (6€).
 Les persones estrangeres de països de parla no castellana, a més de la documentació
anterior, han d’aportar original i fotocòpia del diploma superior de la llengua castellanaespanyola com a llengua estrangera o el certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit
per les escoles oficials d’idiomes conforme al Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, i posterior
modificació operada pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer (BOE núm. 62, 12 de març de
2008).
 Original i fotocòpia de certificat oficial de català.
 Original i fotocòpia de certificat oficial d’anglès.

Per això,
SOL·LICIT:
 Ser admès/a a la convocatòria d’examen per a l’obtenció del Títol administratiu que habilita
per a l’exercici de l’activitat de conductor de vehicles autotaxi al municipi d’Eivissa.
 Ser admès/a als cursos de preparació per a l’obtenció del Títol administratiu que habilita per a
l’exercici de l’activitat de conductor de vehicles autotaxi al municipi d’Eivissa.

Eivissa, ___ de/d’ ______________ de 20 ___

(Signatura)
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EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant
instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

