SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
VEHICLE PROVEÏT DE CARTILLA D’INSPECCIÓ AGRÍCOLA.
Dades personals:
COGNOMS I NOM DEL SOL·LICITANT:

NIF

EN QUALITAT DE:

TELÈFON

ADREÇA:

LOCALITAT:

Exposa:
1. Que el sol·licitant és titular del vehicle amb matrícula:
2. Que el citat vehicle figura o ha de figurar d'alta en el padró de l'Impost sobre Vehicles d'este municipi.
3. Que el citat vehicle esta proveït de la cartilla d’inspecció agrícola.
Sol·licita:
L’exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) al sol·licitant respecte del vehicle indicat,
d’acord amb l'article 93.1.g) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i amb l’article 8 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.
Documents que s'aporten:
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
- Fotocòpia del rebut pagat de l'Impost sobre Vehicles de l'any en curs.
- Fotocòpia de la cartilla d’inspecció agrícola.
Signatura del sol·licitant:

Decret: Passe a ________________
per a la seua tramitació.

Data: ___ / ___ / 20___

Data: ___ / ___ / 20___

A L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BURRIANA
Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament de Burriana,
com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit dels seus competències. Així mateix, vos
informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
VEHICULO PROVISTO DE CARTILLA DE INSPECCIÓN AGRÍCOLA.
Datos personales:
APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:

NIF

EN CALIDAD DE:

TELEFONO

DIRECCION

LOCALIDAD:

Expone:
1.- Que el solicitante es titular del vehículo con matrícula:
2.- Que el citado vehículo figura o debe figurar de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de este municipio.
3.- Que el citado vehículo esta provisto de cartilla de inspección agrícola.
Solicitud:
La exención del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) al solicitante respecto al vehículo indicado,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 93.1.g) del Real Decreto Legislativo. 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, y art. 8 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Documentos que se aportan:
- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
- Fotocopia de la ficha técnica del vehículo.
- Fotocopia del recibo pagado del impuesto sobre vehículos del año en curso.
- Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola.
Firma del solicitante:

Decreto: Pase a ________________
Para su tramitación.

Fecha: ___ / ___ / 20___

Fecha: ___ / ___ / 20___

A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Burriana, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(BOE núm. 298, de 14/12/1999).

