
(Sinatura)

Documentación que se achega:

Fotocopia do DNI.

Outros:

Fotocopia do Permiso de Conducir.

Informe do grado de Minusvalidez, emitido pola Conselleria de Sanidade.

Fotocopia de Permiso de Circulación e Tarxeta de Inspección Técnica do vehículo.

Declaración xurada de uso exclusivo do vehículo para o seu transporte.

Vilaboa , a

SOLICITUDE DE EXENCIÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

Reservado selos internos

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                              Código postal             E-mail

Nome e apelidos DNI

ACREDITA REPRESENTACIÓN: Si Non

Provincia

Enderezo: / Rúa / Número

                             Código postal             E-mailProvinciaMunicipio

Teléfono :  Fixo / Móbil

Teléfono :  Fixo / Móbil
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        A EXENCIÓN NO PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA, do seu vehículo matrícula              en base á minusvalía física que padece,

recoñecida pola Conselleria de Sanidade e Servizos Sociais ou polo INSS cun grado de         %

Solicita:

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)

Póliza do seguro do vehículo  na que figure o/a conductor/a habitual do mesmo (ó se nome).

Nota: Consultar as outras follas para completar  a documentacion necesaría. (Toda a documentación
será orixinal ou copia compulsada).

  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa



VILABOA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra

 Para solicita-la exención no LM.S.V.T.M do vehículo da súa propiedade e a efectos de adapta-la
mesura á normativa vixente (Ordenanza fiscal , aprobada polo Concello na data 27 de outubro de
2004) , é necesario que achegue, segundo o caso, tódolos documentos que se sinalan (orixinais ou
copias compulsadas).

a)  VEHÍCULOS CONDUCIDOS POR PERSOAS CON MINUSVALÍA

-Certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos  Sociais no que conste o grao
e clase de discapacidade padecida. Permiso de conducir a nome do minúsvalido (anverso e reverso)
Permiso de circulación (a nome do minúsvalido.) Póliza do seguro do vehículo na que figure o
conductor habitual do mesmo ( a nome do minusválido).
-Fotocopia de D.N.I.
-Declaración  de uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario de exención.

b) VEHICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MINUSVÁLIDOS

- Certificado  do gran de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos Sociais, no que conste
ademais do grao de minusva1ía, se o minusválido ten necesidade de asistencia de terceiras persoas e
se ten dificultados graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo
( Certificación médica de que no momento da solicitude, incumpre as condicións médicas esixidas para
a obtención do carné de conducir; sobreentendendo que o titular é apto por idade para obter dito
carné de conducir)
- Permiso de conducir a nome do minúsvalido, ou do conductor habitual se  é o caso..
- Póliza do seguro a nome do minusválido, ou do conductor habitual se é o  caso.
- Fotocopia do D.N.I. do minusválido e do conductor habitual do vehículo,  se é o caso.
- Ficha técnica do vehículo.
- Declaración de uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención.

As exencións que no seu caso se concedan en calques dos dous casos non serán aplicables ós suxeitos
pasivos beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente.

Os vehículos históricos e todos aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos,
contados a  partir da data da súa  fabricación, ou se esta non se coñecera, tomando como tal a da súa
primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tiro ou variante deixouse
de fabricar disfrutarán dunha bonificación do 100 por cento da cota incrementada.

Para solicita-la bonificación  no I.M.S. V. T.M do vehículo da súa propiedade e a efectos de
adapta-la mesma á normativa vixente (Ordenanza fiscal , aprobada polo Concello na data 27 de
outubro- de 2004) , é necesario que achegue, segundo o caso, tódolos documentos que se sinalan
(orixinais ou copias compulsadas).

PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS:

- 0 peticionario deberá xustificar que se atopa ao corrente do pagamento  do LM.S.V,T.M mediante a
exhibición dos recibos dos últimos catro anos, ou informe equivalente.
- Fotocopia do D.N.I.
- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo no que figure a súa antigüidade.
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Documentación que se achega:
SOLICITUDE DE EXENCIÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
Reservado selos internos 
DNI/NIF
Nome e apelidos ou razón social
DNI/CIF
Enderezo: / Rúa / Número
Municipio  
                             Código postal             E-mail 
Nome e apelidos
DNI
ACREDITA REPRESENTACIÓN:
Provincia
Enderezo: / Rúa / Número
                             Código postal             E-mail 
Provincia
Municipio  
Teléfono :  Fixo / Móbil 
Teléfono :  Fixo / Móbil
SOLICITANTE
REPRESENTANTE
        A EXENCIÓN NO PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, do seu vehículo matrícula              en base á minusvalía física que padece, recoñecida pola Conselleria de Sanidade e Servizos Sociais ou polo INSS cun grado de         %
Solicita:  
No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
Nota: Consultar as outras follas para completar  a documentacion necesaría. (Toda a documentación  será orixinal ou copia compulsada).
  Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa
VILABOA
Concello de VilaboaToural, s/n. 
 
36141 Vilaboa - Pontevedra
 Para solicita-la exención no LM.S.V.T.M do vehículo da súa propiedade e a efectos de adapta-la mesura á normativa vixente (Ordenanza fiscal , aprobada polo Concello na data 27 de outubro de 2004) , é necesario que achegue, segundo o caso, tódolos documentos que se sinalan (orixinais ou copias compulsadas).a)  VEHÍCULOS CONDUCIDOS POR PERSOAS CON MINUSVALÍA-Certificado do grao de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos  Sociais no que conste o grao e clase de discapacidade padecida. Permiso de conducir a nome do minúsvalido (anverso e reverso) Permiso de circulación (a nome do minúsvalido.) Póliza do seguro do vehículo na que figure o conductor habitual do mesmo ( a nome do minusválido).-Fotocopia de D.N.I.-Declaración  de uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario de exención.b) VEHICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MINUSVÁLIDOS- Certificado  do gran de minusvalía expedido pola Consellería de Asuntos Sociais, no que conste ademais do grao de minusva1ía, se o minusválido ten necesidade de asistencia de terceiras persoas e se ten dificultados graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo ( Certificación médica de que no momento da solicitude, incumpre as condicións médicas esixidas para a obtención do carné de conducir; sobreentendendo que o titular é apto por idade para obter dito carné de conducir)- Permiso de conducir a nome do minúsvalido, ou do conductor habitual se  é o caso..- Póliza do seguro a nome do minusválido, ou do conductor habitual se é o  caso.- Fotocopia do D.N.I. do minusválido e do conductor habitual do vehículo,  se é o caso.- Ficha técnica do vehículo.- Declaración de uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención.
 
As exencións que no seu caso se concedan en calques dos dous casos non serán aplicables ós suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente.
 
Os vehículos históricos e todos aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos, contados a  partir da data da súa  fabricación, ou se esta non se coñecera, tomando como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tiro ou variante deixouse de fabricar disfrutarán dunha bonificación do 100 por cento da cota incrementada.Para solicita-la bonificación  no I.M.S. V. T.M do vehículo da súa propiedade e a efectos de adapta-la mesma á normativa vixente (Ordenanza fiscal , aprobada polo Concello na data 27 de outubro- de 2004) , é necesario que achegue, segundo o caso, tódolos documentos que se sinalan (orixinais ou copias compulsadas).PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS:- 0 peticionario deberá xustificar que se atopa ao corrente do pagamento  do LM.S.V,T.M mediante a exhibición dos recibos dos últimos catro anos, ou informe equivalente.- Fotocopia do D.N.I.- Fotocopia do permiso de circulación do vehículo no que figure a súa antigüidade.
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