Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

BONIFICACIÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA (IVTM) PER A VEHICLES NO CONTAMINANTS
ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

GET-019

Dades de la persona sol·licitant
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon cognom
Sigla o nom

NIF/NIE/Passaport
NIF

Dades del/de la representant
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon cognom
Sigla o nom

NIF/NIE/Passaport
NIF

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

EXPOSO I SOL·LICITO
Com a titular d’un vehicle no contaminant sol·licito la Bonificació de l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.

(Continua al darrere)

Data i signatura

Documentació aportada

Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano
que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

1.

Fotocòpia permís de circulació i fitxa tècnica.

2.

Fotocòpia del NIF.

3.

Escriptura i NIF de l’empresa.

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

Signat

4. Poders de la persona que la representa (NIF de

la representació legal).

5.

Còpia del rebut/liquidació pagat.

6.

Còpia núm. compte.

Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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Vehicle matricula
Classificació Direcció General Trànsit :
ZERO EMISSIONS: Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats en el Registre de Vehicles com a
vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia extensa (REEV), vehicles híbrids endollables
(PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila combustible.
ECO: Vehicles M1 i N1 classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb
autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles propulsats per gas natural, vehicles
propulsats per gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP).
En tot cas, han de complir els criteris de l' etiqueta C.
Vehicles M2, M3, N2 i N3 classificats en el Registre de Vehicles com a híbrids endollables amb autonomia
<40km, híbrids no endollables (HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) o
gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris de l’etiqueta C.

Devolució del rebut per transferència bancària al compte Codi IBAN:

La anul·lació del rebut per aquest exercici i practicar una nova liquidació amb la Bonificació.
Instruccions per emplenar la sol·licitud


D’acord amb l’article 28.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es presumeix que la consulta o obtenció de les dades necessàries per resoldre
aquesta sol·licitud és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa
o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.



Empleneu les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud i del/de la representant aportant en
aquest cas el document corresponent que acrediti la representació.



En el cas d’optar per la notificació electrònica, o quan aquesta tingui caràcter obligatori, es disposarà d’un
màxim de 10 dies naturals per accedir al seu contingut, en cas d’excedir el termini fixat la notificació
s’entendrà rebutjada.



Indiqueu la relació de documents que aporteu juntament amb la sol·licitud.



La sol·licitud ha d’anar signada per la persona sol·licitant o qui la representi, en el seu cas.

Esborrar
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