
  

  

 
SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D'APTITUD PER A 
L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL DE TAXISTA, ANY 2020 
 
Nom i cognoms del sol·licitant:  
 
DNI/NIE: 
 
Als efectes de sol·licitud del certificat de penals: 

- Província de naixement: 
- Codi postal del lloc de naixement: 

 
Adreça a efectes de notificacions:  
 
Localitat o municipi: 
 
Codi postal:  
 
Telèfon:  
 
Adreça electrònica a efectes de notificacions electròniques:  
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: de conformitat amb l'article 14 del 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades), se li dona informació sobre el tractament de 
les seues dades de caràcter personal. Responsable: Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia. Finalitat: gestió d'expedients administratius i actuacions administratives 
derivades. Legitimació: exercici de poders públics: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Categoria: dades 
d'identitat. Drets: té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol 
altres drets que li corresponguin, tal com s'explica en la informació addicional. 
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció 
de dades a http://santjosep.sedelectronica.es/privacy. 
 
EXPÒS: 
 
Que assabentat/da de la convocatòria de les proves d'aptitud per a l'obtenció 
del permís municipal de taxista per a l’any 2020.  
 
Manifest: 
 
Que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització 
del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies. 
 
Que als efectes oportuns adjunt a aquesta sol·licitud la documentació que 
s'indica: 



  

  

a) DNI o NIE. Ser major d'edat, espanyol o nacional d'un estat membre de 
la Unió Europea, o nacional d’un d'aquells estats en els quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits amb la Unió Europea (UE) i ratificats 
per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els 
termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la 
Comunitat Europea. Fotocòpia del NIE. Els nacionals d'altres estats als 
quals sigui aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors o 
estrangers amb permís de residència permanent o permís de treball i 
residència en vigor o en tràmit de renovació. 

 
b) Certificat d'estudis obligatoris o un altre títol superior. En el cas de 

titulacions obtengudes a l'estranger, les persones aspirants hauran de 
presentar la credencial que acrediti la seua homologació, degudament 
traduïda en llengua catalana o castellana. 

 
c) Per a aspirants que siguin estrangers de països de parla no 

hispana: diploma superior de llengua castellana —espanyol— com a 
llengua estrangera o del 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.  

 
d) Certificat oficial de coneixements bàsics de la llengua catalana. En el cas 

que no s'aporti aquest certificat, serà requisit que se superi una prova 
específica d'aquestos coneixements, que serà convocada per 
l'Ajuntament, conforme al punt 2.D. 
 

e) Certificat oficial de coneixements bàsics de la llengua anglesa. En el cas 
que no s'aporti aquest certificat, serà requisit que se superi una prova 
específica d'aquestos coneixements, que serà convocada per 
l'Ajuntament, conforme al punt 2.E. 

 
f) Fotografia, format de carnet, escanejada/ble i en color. 

 
g) Permís de conduir de classe B o superior, segons estableixi el 

Reglament general de conductors. 
 
h) Justificant d'haver efectuat l'ingrés de 12,00 € en concepte de taxa de 

drets d'examen. El pagament haurà de fer-se al lloc web de l'Ajuntament: 
WWW.SANTJOSEP.ORG, PAGAMENTS ONLINE DE TRIBUTS, 
AUTOLIQUIDACIONS, TAXA PERMÍS LOCAL DE CONDUIR. 
 

i) Opcionalment: presentar amb la sol·licitud o autoritzar l'Ajuntament 
a la seua obtenció: certificat emès per la Prefectura Provincial de 
Trànsit (o marcar casella de més avall en què s’autoritza l’Ajuntament de 
Sant Josep de sa Talaia a consultar dades) en el qual s'acrediti que no 



  

  

ha estat sancionat per resolució ferma en els dos últims anys per alguna 
de les infraccions qualificades com a molt greus de les previstes en el 
Reial decret 1428/2003, i el Reial decret legislatiu 6/2015, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària. 

 
j) Opcionalment: presentar amb la sol·licitud o autoritzar l'Ajuntament 

a la seua obtenció: certificat de no tenir antecedents penals o marcar 
casella en què s'autoritza l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a 
demanar certificat de penals a la Gerència de Justícia de les Illes 
Balears. 

 
k) Opcionalment: presentar amb la sol·licitud o d'acord amb el punt 

10, certificat mèdic de capacitat física i psicològica, vigent.  

 
Per tot el que he exposat, sol·licit: 
 
Que se m'admeti a la convocatòria i proves d'aptitud que es realitzaran per a 
l'obtenció del permís municipal de taxista del municipi de Sant Josep de sa 
Talaia. 
 
( ) NO aport certificat de català. Marcant aquesta casella sol·licit realitzar la 
prova de nivell de català.  
 
( ) NO aport certificat d'anglès. Marcant aquesta casella sol·licit realitzar la 
prova de nivell d'anglès. 
 
( ) NO aport document acreditatiu de certificat mèdic de capacitat física i 
psicològica. Marcant aquesta casella em compromet a aportar-lo d'acord amb 
el punt 10. 
 
( ) AUTORITZ l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a comprovar o sol·licitar 
en nom meu el certificat de no haver estat sancionat amb resolució ferma en 
els dos darrers anys per cap de les infraccions qualificades com a molt greus 
en el Reial decret 1428/2003, i en el Reial decret legislatiu 6/2015, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària. 
 
( ) AUTORITZ l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a sol·licitar el certificat 
d’antecedents penals a la Gerència de Justícia de les Illes Balears.  
 
Sant Josep de sa Talaia,        de  de 2020 
(Signatura) 


