SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER
ANTIGUITAT.
DADES DEL SOL·LICITANT (TITULAR DEL VEHICLE)
Cognoms i Nom / Raó Social o Denominació Completa
NIF/CIF

Domicili Fiscal

Telèfon

Mòbil

Adreça correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Cognoms i Nom / Raó Social o Denominació Completa
NIF/CIF

Domicili Fiscal

Telèfon

Mòbil

Domicili a efectes de notificacions:

Adreça correu electrònic

El del sol·licitant

El del representant

EXPOSA
Que és titular del vehicle amb matricula _________________ i el mateix:
-------

Figura matriculat en data _______________________
Figura catalogat com Vehicle Històric segons el que establert en el RD 1247/1995.
Declaro estar al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament de Blanes.

Per tot això,

SOL·LICITA
D’acord amb l’establert en l’article 95.6. c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el test
refós de la Llei d’Hisenda Locals, el reconeixement del dret a la BONIFICACIÓ del __________% (màxim fins el
100%) previst en l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal de reguladors de l’impost per ser considerat el vehicle com a
Històric o tenir una antiguitat mínima de 25 anys, amb subjecció a altres aspectes substantius i formals de la
bonificació, per la qual cosa, s’acompanya la següent documentació :
---------

Fotocòpia de permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant.
Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la catalogació de vehicle històric per l’òrgan competent.
Fotocopia del NIF de la persona titular i, en el seu cas, el del representant.

En cas de tenir dret a la devolució, empleni les dades següents per tal que ho realitzem d’ofici:
DADES BANCÀRIES
Oficina

Entitat
Titular del Compte

Blanes, a ___ de ______________ de 20___.

Població
Núm. CCC

Signatura :

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades
incloses en aquest model seran processades i incorporades a la base de dades del Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes, davant el
qual podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

