Aprovat provisionalment
pel Ple de data 24.11.2011.
La secretària

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1
De conformitat amb el que preveu l’article 95 del Reial Decret legislatiu 2/2004 , de 5 de març pel
que s'
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica aplicable en aquest municipi s’haurà d’exigir d’acord amb el quadre de tarifes
recollit a l’apartat 1 de l’esmentat article, incrementades amb l’aplicació del coeficient 1,40.
Article 2
El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant el rebut corresponent.
Article 3
1.
En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin d’una manera
que n’alteri la classificació a l’efecte del present impost, els subjectes passius hauran de presentar
a l’oficina gestora corresponent, dins el termini de trenta dies a comptar de la data d’adquisició o
de reforma, una declaració-liquidació, segons el model determinat per aquest Ajuntament, que ha
de contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o
complementària que sigui procedent i, així mateix, l’hauran haver efectuada. Caldrà acompanyar
la documentació acreditativa de compra o de modificació del vehicle amb el certificat de les seves
característiques tècniques i amb el document nacional d’identitat o codi d’identificació fiscal del
subjecte passiu.
2.
En el moment de presentar la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu haurà d’ingressar l’import que resulti de la quota de l’impost d’aquella liquidació.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre no es comprovi,
mitjançant l’oficina gestora, que la dita operació s’ha efectuat aplicant correctament les normes
que regulen l’impost.
Article 4
1.
En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l’impost es realitzarà durant els mesos de març i abril de cada exercici.
2.
En el supòsit regulat a l’apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes s’haurà
de realitzar mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi hauran de figurar tots els vehicles
subjectes a l’impost que hi hagi inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o
entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3.
El padró o matrícula de l’impost s’haurà d’exposar al públic per un termini de 15 dies per
tal que els legítims interessats puguin examinar-lo i, si és el cas, formular les oportunes
reclamacions.
L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
Article 5
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Gaudiran d’una bonificació del 75% els vehicles elèctrics. Per poder beneficiar-se de l'
esmentada
bonificació, caldrà que la persona interessada presenti la sol·licitud acompanyant-la amb la
documentació que acrediti que es tracta d'
un vehicle elèctric.
Per altra banda, gaudiran d'
una bonificació del 100% de la quota de l’impost aquells vehicles que
superin els 25 anys d’antiguitat des de la data de fabricació. Si no se’n conegués la data,
s’adoptarà com a tal la de la seva primera matriculació o, quan no consti, la data en què el tipus o
variant corresponent es vagi deixar de fabricar. Per poder beneficiar-se d'
aquesta bonificació,
caldrà que la persona interessada presenti la sol·licitud acompanyant-la amb la documentació que
acrediti l’antiguitat del vehicle per la qual se li concedeix la dita bonificació, encara que en aquest
cas l'
Ajuntament ho podrà fer d'
ofici.
Una volta haurà estat concedida qualsevol de les dues bonificacions, s’ha d’entendre que la
bonificació es manté en vigor mentre no es modifiqui l’Ordenança que regula l’impost de vehicles
de tracció mecànica o les disposicions legals vigents que ho autoritzen d’aquesta manera.
Disposició addicional.
Tot el que no preveu aquesta Ordenança es regirà pel RD legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Llei general tributària.
Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
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