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C/ Sant Roc, 19 C.P. 46844 Telf. 96 235 81 50

Fax 96 235 80 75
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SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nom o raó social
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre o razón social
Primer cognom
Segon cognom
Primer apellido
Segundo apellido
Adreça a efectes de notificacions
Dirección a efectos de notificaciones
Municipi
Codi postal
Municipio
Código Postal
Telèfons
Adreça mail
Teléfonos
Dirección mail
2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom o raó social
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre o razón social
Primer cognom
Segon cognom
Primer apellido
Segundo apellido
Telèfons
Adreça mail
Teléfonos
Dirección mail
3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocòpia del Permís de Circulació del vehicle a nom de la persona sol·licitant.
Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre de la persona solicitante.
Original i fotocòpia per a la seua compulsa, o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la minusvalia i grau,
igual o superior al 33%, o en el seu cas, còpia de l’anvers i revers de la tarjeta acreditativa del grau de minusvalia
expedit per la Comunitat Autònoma competent.
Original y fotocopia para su compulsa, o fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la minusvalía y grado,
igual o superior al 33%, o en su caso, copia del anverso y reverso de la tarjeta acreditativa del grado de minusvalía
expedido por la Comunidad Autónoma competente.
Original i fotocòpia per a la seua compulsa, o fotocòpia compulsada del DNI del/la sol·licitant.
Original y fotocopia para su compulsa, o fotocopia compulsada del DNI del/la solicitante.
4. SOL·LICITUD / SOLICITUD
La persona sol·licitant compareix i, com millor procedisca en Dret, SOL·LICITA que si li concedisca l’exempció de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per al vehicle amb matrícula: ______________________________________
La persona solicitante comparece y, como mejor proceda en Derecho, SOLICITA que se le conceda la exención del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo con matrícula: __________________________
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/la sol·licitant declara sota la seua responsabilitat que és titular del vehicle per al qual sol·licita l'exempció, sent el destí
del mateix per al seu ús exclusiu (la persona amb discapacitat haurà d'anar sempre a bord del vehicle) i que no gaudeix de
cap altra exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad que es titular del vehículo para el que solicita la exención, siendo el destino
del mismo para su uso exclusivo (la persona con discapacidad deberá ir siempre a bordo del vehículo) y que no goza de
ninguna otra exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
6. RENÚNCIA / RENUNCIA
El/la sol·licitant declara que té concedida l’exempció per al vehicle amb matrícula _____________________ a la qual,
mitjançant aquest acte, renuncia expressament a l’objecte que se li concedisca l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM) per al vehicle indicat a l’apartat 4, tenint en compte que, de conformitat amb la legislació vigent
no resulta aplicable l’exempció als subjectes beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
El/la solicitante declara que tiene concedida la exención para el vehículo con matrícula ______________________ a la
que, mediante este acto, renuncia expresamente al objeto de que se le conceda la exención del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo indicado en el aparatdo 4, toda vez que, de conformidad con la legislación
vigente no resulta aplicable la exención a los sujetos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A/En __________________, a ____ d’/de _________________ de 20___
Les dades personals del present document es podran incorporar i tractar en el fitxer “GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA” de l'Ajuntament de Beniatjar.
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels ingressos municipals. Es podrà cedir de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Beniatjar, carrer de Sant Roc, 19, C.P. 46844 Beniatjar, davant del qual la persona
interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot el qual s'informa en compliment de l'article 5 i 11 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Los datos personales del presente documento se podrán incorporar y tratar en el fichero “GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA” del Ayuntamiento
de Beniatjar. La finalidad de este fichero es la gestión de los ingresos municipales. Se podrá ceder de conformidad con la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Beniatjar, calle de San Roque, 19, C.P. 46844
Beniatjar, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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EXEMPLAR PER A LA PERSONA SOL·LICITANT / EJEMPLAR PARA LA PERSONA SOLICITANTE

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nom o raó social
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre o razón social
Primer cognom
Segon cognom
Primer apellido
Segundo apellido
Adreça a efectes de notificacions
Dirección a efectos de notificaciones
Municipi
Codi postal
Municipio
Código Postal
Telèfons
Adreça mail
Teléfonos
Dirección mail
2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom o raó social
DNI, NIF, NIE, CIF
Nombre o razón social
Primer cognom
Segon cognom
Primer apellido
Segundo apellido
Telèfons
Adreça mail
Teléfonos
Dirección mail
3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocòpia del Permís de Circulació del vehicle a nom de la persona sol·licitant.
Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo a nombre de la persona solicitante.
Original i fotocòpia per a la seua compulsa, o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de la minusvalia i grau,
igual o superior al 33%, o en el seu cas, còpia de l’anvers i revers de la tarjeta acreditativa del grau de minusvalia
expedit per la Comunitat Autònoma competent.
Original y fotocopia para su compulsa, o fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la minusvalía y grado,
igual o superior al 33%, o en su caso, copia del anverso y reverso de la tarjeta acreditativa del grado de minusvalía
expedido por la Comunidad Autónoma competente.
Original i fotocòpia per a la seua compulsa, o fotocòpia compulsada del DNI del/la sol·licitant.
Original y fotocopia para su compulsa, o fotocopia compulsada del DNI del/la solicitante.
4. SOL·LICITUD / SOLICITUD
La persona sol·licitant compareix i, com millor procedisca en Dret, SOL·LICITA que si li concedisca l’exempció de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per al vehicle amb matrícula: ______________________________________
La persona solicitante comparece y, como mejor proceda en Derecho, SOLICITA que se le conceda la exención del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo con matrícula: __________________________
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/la sol·licitant declara sota la seua responsabilitat que és titular del vehicle per al qual sol·licita l'exempció, sent el destí
del mateix per al seu ús exclusiu (la persona amb discapacitat haurà d'anar sempre a bord del vehicle) i que no gaudeix de
cap altra exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
El/la solicitante declara bajo su responsabilidad que es titular del vehículo para el que solicita la exención, siendo el destino
del mismo para su uso exclusivo (la persona con discapacidad deberá ir siempre a bordo del vehículo) y que no goza de
ninguna otra exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
6. RENÚNCIA / RENUNCIA
El/la sol·licitant declara que té concedida l’exempció per al vehicle amb matrícula _____________________ a la qual,
mitjançant aquest acte, renuncia expressament a l’objecte que se li concedisca l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM) per al vehicle indicat a l’apartat 4, tenint en compte que, de conformitat amb la legislació vigent
no resulta aplicable l’exempció als subjectes beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
El/la solicitante declara que tiene concedida la exención para el vehículo con matrícula ______________________ a la
que, mediante este acto, renuncia expresamente al objeto de que se le conceda la exención del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo indicado en el aparatdo 4, toda vez que, de conformidad con la legislación
vigente no resulta aplicable la exención a los sujetos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A/En __________________, a ____ d’/de _________________ de 20___
Les dades personals del present document es podran incorporar i tractar en el fitxer “GESTIÓ I RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA” de l'Ajuntament de Beniatjar.
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels ingressos municipals. Es podrà cedir de conformitat amb la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Beniatjar, carrer de Sant Roc, 19, C.P. 46844 Beniatjar, davant del qual la persona
interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot el qual s'informa en compliment de l'article 5 i 11 de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Los datos personales del presente documento se podrán incorporar y tratar en el fichero “GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA” del Ayuntamiento
de Beniatjar. La finalidad de este fichero es la gestión de los ingresos municipales. Se podrá ceder de conformidad con la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Beniatjar, calle de San Roque, 19, C.P. 46844
Beniatjar, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
SOLICITUD EXENCIÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)
INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONS GENERALS / INSTRUCCIONES GENERALS
L’imprés s’haurà d’emplenar a mà amb majúscules tipus impremta.
Una volta emplenat, presente’l signat presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Beniatjar o mitjançant
qualsevol altra forma de les previstes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Pot informar-se al telèfon de l’Ajuntament de Beniatjar 96 235 81 50.
El impreso se deberá cumplimentar a mano con mayúsculas tipo imprenta.
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Beniatjar o
mediante cualquiera otra forma de las previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Puede informarse al teléfono del Ayuntamiento de Beniatjar 96 235 81 50.
INSTRUCCIONS PARTICULARES / INSTRUCCIONES PARTICULARS
VEHICLES JA MATRICULATS
La sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat produirà
efectes a partir del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite, podent realitzar-se la sol·licitud en qualsevol
moment anterior a l'1 de gener en què comence la seua aplicació.
VEHICLES SENSE MATRICULAR
La sol·licitud d'exempció haurà de realitzar-se en el moment d'emplenar l'autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica necessària per a la matriculació. En aquest supòsit, s'aplicarà l'exempció provisional, a costa de la
ulterior comprovació per part de l'Ajuntament de Beniatjar, per al mateix exercici en què se sol·licite.
Si la sol·licitud d'exempció es realitza després de la presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica necessària per a la matriculació, s'aplicarà per a l'exercici següent al de la sol·licitud.
VEHÍCULOS YA MATRICULADOS
La solicitud de exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para personas con discapacidad surtirá
efectos a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se solicite, pudiendo realizarse la solicitud en cualquier
momento anterior al 1 de enero en que comience su aplicación.
VEHÍCULOS SIN MATRICULAR
La solicitud de exención deberá realizarse en el momento de cumplimentar la autoliquidación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica necesaria para la matriculación. En este supuesto, se aplicará la exención provisional,
a expensas de la ulterior comprobación por parte del Ayuntamiento de Beniatjar, para el mismo ejercicio en que se
solicite.
Si la solicitud de exención se realiza con posterioridad a la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica necesaria para la matriculación, se aplicará para el ejercicio siguiente al de la
solicitud.
NORMATIVA REGULADORA
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals (BOE núm. 59, de 9 de març).
Article 93.1. e): “Estan exempts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els vehicles matriculats a nom de
minusvàlids/es per al seu ús exclusiu, aplicant-se l’esmentada exempció, tant als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat, com als destinats al seu transport; no sent aplicable als subjectes passius beneficiaris de la
mateixa per més d'un vehicle simultàniament. A l'efecte d’aquesta exempció es consideren persones amb
minusvalidesa als que tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.”
- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (BOE núm. 59, de 9 de marzo).
Artículo 93.1. e): “Están exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos/as para su uso exclusivo, aplicándose dicha exención, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad, como a los destinados a su transporte; no siendo aplicable a los sujetos pasivos
beneficiarios de la misma por más de un vehículo simultáneamente. A los efectos de esta exención se consideran
personas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.”
- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

