Departament de Gestió Tributària
C. Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 403
Fax 977 258 453

DOCUMENT D’ADHESIÓ A LES CONDICIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES
DECLARACIONS D’ALTA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, PER VIA
TELEMÀTICA EN NOM DE TERCERES PERSONES.
1. Aquest document d’adhesió es signa en compliment i de conformitat amb el previst a l’article 92
de la Llei general tributària, en els arts. 79 a 81 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i en
l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, i en la restant normativa dictada que sigui d’aplicació.
2. La Diputació de Tarragona, a través del seu Organisme autònom, BASE-Gestió d’Ingressos, amb
la finalitat de facilitar la tramitació d’altes de vehicles de tracció mecànica, autoritza als professionals
i empresaris acreditats, amb la titulació oficial requerida i/o amb el compliment de les obligacions
legals establerts per la pràctica de la corresponent activitat empresarial vinculada amb el sector de
l’automoció, per tal d’efectuar la presentació telemàtica en nom de terceres persones, de les
declaracions d’alta de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
3. El signant d’aquest document s’adhereix i es compromet a ajustar la presentació telemàtica en
nom de terceres persones de les declaracions de l’Impost i dels altres tràmits tributaris als terminis
i les condicions establerts en aquest document d’adhesió i a la normativa aplicable al cas.
4. El signant d’aquest document ha d’ostentar la representació suficient dels tercers en nom dels
quals presenti les declaracions, d’acord amb l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària i 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. BASE-Gestió d’Ingressos li podrà instar, en
qualsevol moment, l’acreditació de l’ esmentada representació.
5. El signant d’aquest document ha de vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal dels
representats en nom dels quals porti a terme presentacions per via telemàtica, amb plena subjecció
a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la
resta de normativa vigent en relació amb la protecció de l’honor i la intimitat personal i familiar.
6. Aquest document d’adhesió tindrà efectes a partir del dia següent a la seva signatura i tindrà la
durada que BASE- Gestió d’Ingressos pugui determinar. La seva vigència queda subordinada al
manteniment de la condició de professional col·legiat o d’empresari vinculat amb l’activitat
relacionada amb el sector de l’automoció, així com al compliment de les condicions generals
establertes a la normativa que regula la presentació de les declaracions d’alta de l’impost de vehicles
de tracció mecànica.

7. L’incompliment de les exigències establertes a aquestes condicions, a aquest document, i a la
normativa aplicable al cas, així com la transgressió per part del signant del principi de bona fe en
les relacions amb la Diputació de Tarragona, suposarà, previ incoació del corresponent expedient
administratiu, la revocació de l’autorització per efectuar la presentació de les declaracions per via
telemàtica en nom de terceres persones, i l’exclusió de l’accés a aquest servei.

ADHERENT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
NIF/CIF...............................
Cognoms i Nom/Raó Social ..................................
Nom de la via Pública............................ ...............
Número ....................
Codi Postal................
Municipi.......................
Província ....................
Telèfon........................

Correu electrònic ............................................................................
GERENT DE L’EMPRESA (en cas de que l’adherent sigui societat mercantil)
NIF ..........................
Cognoms i Nom ...................................................................................
Nom de la Via Pública .........................................................................
Número ..............................
Municipi .....................................................
Telèfon ...................................................

............................................., a ......... de ........................................ de 201...
Signat:

