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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ALARÓ

1094 Rectificació d’error material en el text refós de l’ordenança de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

(Exp. núm. 1617/2019)

D'acord amb allò previst a l'article 109,2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, sobre la rectificació d'errors, el ple de l'ajuntament en sessió de 30 de gener de 2020 ha acordat:

Rectificar l'error material en el text refós de l'ordenança de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlues), aprovat per acord del ple de 31 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 172, de 24.12.2019), en el següent sentit,

allà on diu:

Article 14.

Es bonifica el 40 per 100 de la quota de l'impost en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els
cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre que l'immoble constitueixi l'habitatge habitual del subjecte passiu durant els trenta mesos
immediatament anteriors a la data de meritació de l'impost.

A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant,
almenys, els trenta mesos anteriors a la transmissió.

ha de dir:

Article 14.

Es bonifica el 40 per 100 de la quota de l'impost en els transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents o adoptats, els cònjuges i els ascendents o
adoptants.

 

Alaró, 31 de gener de 2020

El batle,
Llorenç Perelló Rosselló
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