EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

SOLICITUDE DE EXENCIÓN DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
(Persoas con mobilidade reducida ou discapacidade)
DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos ou Razón Social

Enderezo

Teléfono

Código Postal

Concello

Localidade

Provincia

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE (se procede)
NIF / CIF / NIE

Nome e Apelidos

Enderezo

Teléfono

Código Postal

Concello

Localidade

Provincia

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persoa a notificar:

Solicitante

Representante

Medio preferente de notificación:

Notificación Postal

Notificación Electrónica

EXPÓN
PRIMEIRO: Que son titular do vehículo

con matrícula

.

SEGUNDO: Que o vehículo descrito atópase dentro dun dos supostos de exención expresamente contemplados polo artigo 93.1 do
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concreto:
Vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire a letra A do Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro i.
Vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade ii para o seu uso exclusivo.
TERCEIRO: Que, conxuntamente con esta solicitude, achégase:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fotocopia do permiso de circulación.
Fotocopia do certificado de características técnicas do vehículo.
Fotocopia do carné de conducir (anverso e reverso).
Fotocopia da póliza de seguro do vehículo e fotocopia do recibo de ter abonado o seguro.
No caso de vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso exclusivo: Fotocopia do
certificado de discapacidade en grao igual ou superior ao 33% expedida polo Organismo ou Autoridade competente.
No caso de vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso exclusivo: Declaración xurada de
que o vehículo se destina ao uso exclusivo da persoa con discapacidade.

(As fotocopias deberán cotexarse debidamente co orixinal no propio Rexistro Xeral da Corporación ou se deberán achegar
compulsadasiii).

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO
Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es

Polo exposto,

SOLICITA
Que, de conformidade co artigo 93.1.e) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (e o artigo 4 da Ordenanza municipal fiscal Nº 21, no seu caso), polo Concello de Viveiro se
declare a concesión da exención do citado vehículo do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, e se expida documento
acreditativo de dita concesión.
Viveiro,

de

de 20

O Solicitante
Asdo.:

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar
o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO dispón de
formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@viveiro.es

i

Vehículo cuxa tara non sexa superior a 350kg e que, por construción, non pode alcanzar en chan unha velocidade superior a 45
km/h, proxectado e construído especialmente (e non simplemente adaptado) para o uso de persoas con algunha disfunción ou
incapacidade física. En canto ao resto das súas características técnicas, equipararánselle aos ciclomotores de tres rodas.

ii

Consideraranse persoas con discapacidade quen teña esta condición legal en grao igual ou superior ao 33%.

iii

Teranse en conta, a estes efectos, os artigos 35.c), 38, 46 e 70.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, así como o Real Decreto 772/1999, de 7 de maio, polo
que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración Xeral do Estado, a expedición de
copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas do Rexistro.

