AJUNTAMENT
DE
CASTELL-PLATJA D’ARO

SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 75% DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA PER A VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS
O UTILITZACIÓ EXCLUSIVA DE DETERMINATS
COMBUSTIBLES NO CONTAMINANTS
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
e-mail:
Vehicle matrícula:
DEMANA: La bonificació del 75% de l’IVTM, en aplicació de l’article 5.3. de
l’Ordenança fiscal reguladora núm.4.
Vehicles elèctrics o híbrids, entenent aquest darrer, com aquell que disposi de dos
o més motors quan algun d’ells funcioni amb energia elèctrica.
Vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que,
d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant
contaminant.

Acreditació per gaudir de la bonificació:
Còpia de la fitxa tècnica del vehicle

Castell-Platja d’Aro, a .......... d ............................de 201....
Signatura del sol·licitant

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, informem que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i
incorporades en un fitxer denominat Tributs responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, essent la seva finalitat, gestionar els tributs, impostos,
taxes i altres fets impositius. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li
informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Mossèn Cinto Verdaguer, 4, 17250 Platja d’Aro (Girona).

AJUNTAMENT
DE
CASTELL-PLATJA D’ARO

Normativa
Ordenança Fiscal número 4. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
3. Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les
característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una
bonificació del 75% de la quota de l’impost quan reuneixin qualsevol de les condicions
següents:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o híbrids, entenent aquest darrer, com aquell que
disposi de dos o més motors quan algun d’ells funcioni amb energia elèctrica.
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que,
d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant
contaminant.
El termini per a sol·licitar les bonificacions, coincideix amb el termini per al pagament
voluntari de l’impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de l’exercici
següent al de la seva sol·licitud.

D’acord amb l’article 15 bis. b) de l’ordenança fiscal reguladora número 1, general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, per gaudir de les
bonificacions establertes a les ordenances de cada tribut serà necessari estar al corrent
de pagament amb l’Ajuntament.

C/.Verdaguer,4
17250 PLATJA D’ARO
Telèfon 972 817 284
Fax 972 825 553
E-mail: ajuntament@platjadaro.com
http://www.platjadaro.com

