SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
MODEL: SOL·LICITUD BONIFICACIÓ / EXEMPCIÓ EN L’IVTM

Data d’actualització: juny 2004
Sr/a.

NIF/DNI

residència en

municipi

en representació del Sr/a.

FAVARA
NIF/DNI

domicili a efectes de notificacions
telèfon de contacte

municipi tributari

FAVARA

EXPOSA: Que reunix els requisits que a continuació s'indiquen per a tindre dret a gaudir de la bonificació/exempció en
l'IVTM del vehicle matrícula
, del qual s’adjunta el rebut núm.
per a la seua
identificació:
(marqueu amb una creu el que corresponga)

REQUISITS

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

A) BONIFICACIÓ DEL 100 PER 100 EN L'IVTM
PER ANTIGUITAT.
Per tindre el vehicle una antiguitat superior a
vint-i-cinc anys.

Còpia NIF / DNI
Còpia del permís o llicència de circulació.
Còpia de l'últim rebut de l'IVTM satisfet sobre el vehicle
objecte de la bonificació (si el rebut figura a nom del
propietari).

B) EXEMPCIÓ DE L'IVTM, MOBILITAT REDUÏDA.
Per ser vehicle destinat a persona amb mobilitat
reduïda.

Còpia NIF / DNI
Còpia del permís o llicència de circulació.
Còpia de l'últim rebut de l'IVTM satisfet sobre el vehicle
objecte de la bonificació (si el rebut figura a nom del
propietari).

C) EXEMPCIÓ DE L'IVTM, MINUSVALIDESA.

Per ser vehicle destinat a persona minusvàlida per
al seu ús exclusiu.

Còpia NIF / DNI
Còpia del permís o llicència de circulació.
Còpia de l'últim rebut de l'IVTM satisfet sobre el vehicle
objecte de la bonificació (si el rebut figura a nom del
propietari).
Justificant del grau de minusvalidesa expedit per un òrgan
competent.
Declaració firmada pel sol·licitant, sobre la destinació del
vehicle a l'ús exclusiu del minusvàlid i sobre la no-concessió
de cap altra exempció pel mateix concepte.

D) EXEMPCIÓ DE L'IVTM: TRACTOR, REMOLC I
ALTRES.
Per estar proveït de la Cartilla d'Inspecció
Agrícola a causa de la condició de tractor,
remolc, semiremolc o qualsevol altre tipus de
maquinària.

Còpia NIF / DNI

Còpia del permís o llicència de circulació.
Còpia de l'últim rebut de l'IVTM satisfet sobre el vehicle
objecte de la bonificació (si el rebut figura a nom del
propietari).
Còpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

E)

ALTRES MOTIUS.

L

F) DECLARACIÓ JURADA:
1r. Que el mencionat vehicle està destinat a l’ús exclusiu de qui declara.
2n. Que no tinc concedida cap altra exempció pel mateix concepte.
I perquè així conste i tinga els efectes oportuns, expedisc i firme la present,

Favara

Firmat:

, el

de

de

S O L·L I C I T A :
D'acord

CONCESSIÓ

Amb:
§

A

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (art. 95.6 c).

De la bonificació que corresponga, fins al
100 per 100 en la quota de l'IVTM, durant el
temps que el vehicle estiga d'alta en el
registre de Trànsit.

ORDENANÇA

Amb:
§

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (art. 93.1e).
De l'exempció en la quota de l'IVTM, durant
el temps que es mantinguen les
esmentades circumstàncies.

B

Amb:
§

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (art. 93.1e) segon
paràgraf.
De l'exempció en la quota de l'IVTM, durant
el temps que es mantinguen les
esmentades circumstàncies.

C

Amb:

D

§

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals (art. 93.1g).

De l'exempció tributària en l'IVTM, durant el
temps que es dispose de la Cartilla
d'Inspecció Agrícola.

E

EM VA ATENDRE:

SECCIÓ DE

LA PERSONA INTERESSADA

Firmat:
València,
De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades d'este formulari
s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és l'Ajuntament titular del concepte gestionat. La finalitat del seu
tractament és donar curs a la seua sol·licitud actualitzant les dades pertinents. Podrà exercir el seu dret d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a les dades personals registrades davant del dit Ajuntament o davant de la Diputació
Provincial de València, dirigint la seua sol·licitud al Registre d'Entrada de la corporació, l’adreça de la qual és Plaça de
Manises núm. 4, 46003 València.

