Ajuntament
de Benicarló
Tresoreria: Sol·licitud d'exempció o bonificació de l'IVTM
Persona
interessada

Dades
representant

Domicili a
efecte de
notificacions

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Primer cognom

Segon cognom

Nom

NIF

Carrer / Plaça / Partida / Carretera

Núm. / Km.

Població

Província

Telefon

Fax

Apartat de correus

Pis

Porta

Codi postal

Correu electrònic

Dades del
vehicle

Matrícula

Exposo

que reunisc els requisits per a la concessió d'una bonificació/exempció de l'IVTM, d'acord amb la

Bastidor

documentació que adjunto, detallada al revers.
Sol·licito

que, d'acord amb la reglamentació fiscal i tributària vigent, em siga concedida l'exempció o
bonificació de l'IVTM que procedisca, pel motiu següent:
Bonificació per vehicle històric
Bonificació per vehicle amb motor elèctric o híbrid
Exempció per vehicle agrícola
Exempció per discapacitat igual o superior al 33%

Declaració
responsable
(Només s'ha
d'emplenar en
cas d'exempció
per
discapacitat)

Declaro sota la meua total i absoluta responsabilitat que el vehicle matrícula
núm. de bastidor

, matriculat al meu nom, és a per ús exclusiu

del meu transport, bé el conduïsca jo o una tercera persona, a efectes del que disposa l'art. 93 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Signatura

Datació

i

Lloc

TRESORERIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

Data

Ajuntament
de Benicarló
Tresoreria: Sol·licitud d'exempció o bonificació de l'IVTM
Documentació 1. Per a les bonificacions per vehicle històric:
que cal aportar
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dos cares), amb la inspecció tècnica superada i
en vigor.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Fotocòpia del certificat expedit per l'organisme competent acreditatiu de la condició de
vehicle històric.
2. Per a les bonificacions per vehicle amb motor elèctric o híbrid:
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dos cares), amb la inspecció tècnica superada i
en vigor.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Fotocòpia de la documentació acreditativa de les característiques del motor.
3. Per a les exempcions per vehicle agrícola:
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dos cares), amb la inspecció tècnica superada i
en vigor.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Tècnica expedida a nom del titular del vehicle.
4. Per a les exempcions per discapacitat superior al 33%:
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dos cares), amb la inspecció tècnica superada i
en vigor.
Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
Fotocòpia del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent, on conste el percentatge
de discapacitat.
Declaració responsable (vegeu anvers).
Informació
addicional

Llei d'Hisendes Locals i Ordenança Fiscal I.3 reguladora de l'IVTM

Política de
privadesa de
dades de
caràcter
personal

Les dades que heu facilitat s'inclouran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Benicarló, la finalitat del
qual, de forma general, és la gestió administrativa dels assumptes concernents a l'Àrea de Gestió i
Recaptació Tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues
competències i, en particular, per a l'atenció de sol·licituds de certificació, instada en el present document.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen
comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la
vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació
equivalent, —dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló, LOPD GESTIÓ I RECAPTACIÓ
TRIBUTÀRIA, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló)—, o bé entregant personalment la
sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, on s'ha de mostrar el DNI original o un document
equivalent

