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Sol·licitut d’exempció de l’impost de vehicles agrícoles/Solicitud de
exención del impuesto de vehículos agrícolas

NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/CIF

ADREÇA/DIRECCIÓN CP MUNICIPI/MUNICIPIO

PROVÍNCIA/PROVINCIA TELÈFON/TELÉFONO E-MAIL

EN REPRESENTACIÓ DE/EN REPRESENTACIÓN DE

EXPOSA/EXPONE

Que és titular d'un tractor agrícola marca                                  , model                      , i nº de 
matrícula                               ,i que destina exclusivament a labors agrícoles.
Que segons l'article 94.1.f) de la Llei 39/1998 de 28 de desembre de l'ordenança municipal 
reguladora de l'impost de circulació, estaran exempts del pagament d'aquést imposat, els tractors, 
remolcs, *semiremolques i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
Que adjunt a aquest escrit es presenta fotocòpia del Permís de Circulació, fotocòpia de la Fitxa 
Tècnica i fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola, per a justificar que és un vehicle agrícola.

Que es titular de un tractor agrícola marca,                                modelo                      ,y nº de 
matrícula                                 , y que destina exclusivamente a labores agrícolas.
Que según el artículo 94.1.f) de la Ley 39/1998 de 28 de diciembre de la ordenanza municipal 
reguladora del impuesto de circulación, estarán exentos del pago de este impuesto, los tractores, 
remolques, *semiremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
Que adjunto a este escrito se presenta fotocopia del Permiso de Circulación, fotocopia de la Ficha 
Técnica y fotocopia de la cartilla de inspección agrícola, para justificar que es un vehículo agrícola.

SOL∙LICITE/SOLICITOSOL∙LICITE/SOLICITO

Que s'admeta dit escrit amb documentació adjunta, i li siga concedida l'exempció del pagament 
d'impost de circulació sol·licitat

Que se admita dicho escrito con documentación adjunta, y le sea concedida la exención del pago 
de impuesto circulación solicitado

Llombai,__d__________________de____
SIGNATURA/FIRMA

SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI/SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable del qual és l'Ajuntament,
que les utilitzarà per als fins especifics d'esta instància i la seua posterior gestió i no els cedirà a cap tercer, excepte per obligacions legals. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel∙lació i
oposició mitjançant instància presentada davant el Registre d'Entrada de l'Ajuntament.

Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos van a ser incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento,
estos se utilizarán únicamente para los fines específicos de esta instancia y su posterior gestión y no los cederá a terceros excepto por obligación legal. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
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