AJUNTAMENT
DE

CASTELL-PLATJA D’ARO

SOL·LICITUD
D’EXEMPCIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA PER DISCAPACITAT
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
NIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
e-mail:
Vehicle matrícula:
Renuncia a l’exempció reconeguda del vehicle matrícula:
DEMANA: L’exempció de l’IVTM, del vehicle en el que el subjecte passiu té la
condició de persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en
aplicació de l’article 4.1 de l’Ordenança fiscal reguladora núm.4.
MANIFESTA: Que en data d’avui, no està gaudint de l’exempció de l’impost per
minusvalidesa en cap altre vehicle de la seva propietat, així com que està destinat al
seu ús exclusiu.
Acreditació per gaudir de l’exempció:
Còpia del certificat de minusvalidesa emès per l’òrgan competent
Còpia permís de circulació

Castell-Platja d’Aro, .......... 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 4. Exempcions
1. Estaran exempts d’aquest impost:
g) Els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà
l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es
considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran
d’aportar el certificat o targeta de la discapacitat emès per l’òrgan competent o la
resolució de l’INSS per a persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat
Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que
tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d’incapacitat
permanent per al servei o inutilitat, així com justificar la destinació del vehicle, per a la
qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on
s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei General Tributària, raó per la qual
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

Els interessats han de complir amb les condicions requerides a la data de meritament de
l’impost.
El termini per a sol·licitar les exempcions, coincideix amb el termini per al pagament voluntari
de l’impost. En cas contrari l’exempció 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

