SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE
TRANSMISSIÓ MECÀNICA PER VEHICLES HISTÒRICS O AMB MÉS DE 30
ANYS D’ANTIGUITAT
1. DADES PERSONALS (cal emplenar tots els espais)
Sol·licitant ( nom i cognoms o raó social):

NIF

Telèfon

Número

Domicili

Pis

Població

Porta
CP

Representat per:

NIF

Telèfon

Domicili

Número

Pis

Població

Porta
CP

Adreça electrònica a efectes de notificacions:
Mitjà escollit a efectes de notificació:
Adreça:
Correu electrònic:

2. DOCUMENTACIÓ GENÈRICA APORTADA
o
o
o
o
o

Fotocòpia compulsada del permís de circulació.
Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica.
Fotocòpia compulsada DNI del sol·licitant.
Fotocòpia compulsada DNI del representant (si escau).
Fotografies exteriors i interiors del vehicle que puguin acreditar el
correcte estat de conservació.

3. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA APORTADA

En el cas de vehicles històrics, als que es refereix l’article 1 del Reial
Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
vehicles històrics:
o

Certificació de la catalogació com a vehicle històric per part de l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de vehicles amb una antiguitat superior a 30 anys
considerats d’interès històric per la seva conservació:
o

Certificació que asseguri que els vehicles reuneixen les condicions i
els requisits d’interès històric emesa per les entitats amb caràcter
d’associació sense ànim de lucre, inscrites en el Registre de Clubs,
Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.
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4. DECLARO RESPONSABLEMENT:
-

-

-

Que em comprometo a participar, a petició de l’Ajuntament, en
certàmens socioculturals, ral·lis, exposicions, etc, organitzats pel
mateix Ajuntament, per institucions sense finalitat de lucre, incloses
en el Registre Municipal d’Entitats o per entitats autoritzades per
l’Ajuntament.
Que compleixo els requisits específics a l’Ordenança Fiscal núm.3,
en especial l’article 5, per gaudir de la bonificació del 100% de la
quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles històrics o que
tinguin una antiguitat superior a 30 anys.
Que estic al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

SOL·LICITO:
 La bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars
de vehicles històrics o que tinguin una antiguitat superior a 30 anys
considerats d’interès històric per la seva conservació, d’acord amb
l’article 5.a i 5.b de l’Ordenança Fiscal número 3.

Signatura i data
Sant Fruitós de Bages,

de

20

ALCALDESSA-PRESIDENTA
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Les vostres dades personals seran incorporades en un fitxer de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de Dades de
Caràcter Personal.
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir,
davant l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i
d’oposició de les vostres dades.
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