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Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecánica

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord del ple de l’ajuntament de 26 d’octubre de 2017, pel qual s’aprovà inicialment la
modificació l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (exp. núm. 5819-2017), no s’han presentat
reclamacions o observacions, aquest acord s’entén definitivament aprovat, d'acord amb allò que preveu l’article 17.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Nova redacció de les normes afectades:
Article 3
3.- La sol·licitud de bonificació s’haurà de sol·licitar des de l’atorgament del permís de circulació de vehicle històric o des de la data de
compliment dels 25 anys i la concessió de la bonificació tindrà efectes a partir de l’exercici següent al de la sol·licitud. No obstant, quan se
sol·liciti, per a vehicles ja inclosos en el Padró de l'Impost, abans de finalitzar el període de pagament voluntari del Padró de cobrança, es
concedirà per a l'exercici en curs si en la data de meritació de l'impost concorren els requisits exigits per al seu gaudiment.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/158/997384

4.- S'estableixen les següents bonificacions:
1. Una bonificació del 75 % per als vehicles elèctrics i els que utilitzin per al seu funcionament fonts d’energia no contaminants com
a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
2. Els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), que estiguin homologats de fàbrica, podran gaudir
d’una bonificació del 50% de la quota durant els tres primers períodes impositius des de la data de la seva primera matriculació.
A tal efecte, l’interessat haurà de sol·licitar la bonificació a l’Administració municipal en el període d’un mes des de la data de matriculació,
o abans d’acabar el període de pagament voluntari del padró de cobrança, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost. La
sol·licitud s’efectuarà per un sol cop i un cop concedida s’aplicarà a exercicis posteriors.
Disposició final
La modificació d'aquesta ordenança fiscal, aprovada pel ple de l’ajuntament el 26 d’octubre de 2017, entrarà en vigor amb efectes des de dia
1 de gener de 2018, i estarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos
Contra aquesta modificació, que és definitiva en via administrativa, només es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Alaró, 21 de desembre de 2017
El batle,
Guillermo Claret Balboa Buika
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