
 
 
Concello de Mugardos 
(A Coruña) 

SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DO IMPOSTO 

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 

EN FUNCIÓN DA CLASE DE CARBURANTE E A 

INCIDENCIA DA COMBUSTIÓN NO MEDIO AMBIENTE 

       
Dª./D. _______________________________________________________________________  

co documento de identidade____________________________________e enderezo en _____  
_______________________________________________________________________ 

concello de______________________________________C.P. __________________ 

teléfono de contacto______________________________________________ 

enderezo correo electrónico_______________________________________________ en 
representación de________________________________________________________ co 

documento de identidade ________________________ . 

 
EXPOÑO: 
 
1.- Que dispoño dun vehículo matrícula_________________________ que utiliza a clase de 
carburante establecida no artigo 6 - BONIFICACIÓNS, 1.a) da Ordenanza fiscal nº 3-I reguladora 
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 
CLASES DE CARBURANTES: 
Combustible biogas, gas natural, gas natural comprimido e gas natural liquado (GNC e GNL), gas líquido, 
gas liquado de petróleo (GLP), metano, metanol, hidróxeno ou derivados de aceites vexetais. 
 
Á vista do cal, SOLICITO: 
 
A concesión de bonificación do 75% na cota do pagamento do Imposto sobre vehículos de 
tracción mecánica para o citado vehículo, durante os cinco períodos impositivos seguintes á 
data da súa matriculación, e do 50% durante o resto da vida útil do vehículo. 
 

Mugardos, a  ________ de _________________  de  ________  
 

Sinatura: 
 

Dou o meu consentemento expreso para que os datos persoais, que aparecen na presente 
solicitude, sexan empregados para poder prestar o servizo solicItado na presente instancia. 
 (VER DORSO) 
 
 
ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE/A DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
 
 



 
 
Concello de Mugardos 
(A Coruña) 
 
 
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 o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; correo@mugardos.gal. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como 
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de 
prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos non cederá os seus datos de carácter persoal. 
4.- DEREITOS: 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. 
O Concello de Mugardos 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. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

a) Solicitude normalizada de bonificación. 

b) Fotocopia do DNI do solicitante. 

c) Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada da ficha técnica do vehículo, en vigor, que 
acredite a súa inclusión nalgunha das categorías previstas. 

d) Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehiculo. 

 
 
Esta bonificación ten carácter rogado e surtirá efecto, no seu caso, dende o período impositivo 
seguinte a aquél no que se solicite, sempre que se acredite ante o Concello o cumprimento dos 
requisitos esixidos para o seu otorgamento. Para acceder a esta bonificación, o titular do 
vehículo deberá estar ao corrente no pago dos tributos municipais. 


