Ajuntament d'Alcúdia
Intervenció-Tresoreria
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54 65 15
ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
1. L'Ajuntament d'Alcúdia, de Balears, de conformitat amb l’article 15.2
de la Real Decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, exigirà l'Impost sobre
Bens Immobles, d’acord amb les normes contingudes a la present
Ordenança.
Exempcions i Bonificacions
ARTICLE 2
1.

S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l'impost per als
vehicles històrics o aquells que tenguin una antiguitat mínima de
vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si
aquesta no fos coneguda, es prendrà en el seu lloc la de la seva
primera matriculació, o si escau, la data en què el corresponent tipus o
variant es va deixar de fabricar.

2.

Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament
exclusivament fonts d’energia no contaminant podran gaudir d’una
bonificació del 75% de la quota de l’impost. A tal efecte, els interessats
ho hauran de sol·licitar 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, en el cas de vehicles ja inclosos en el padró de
l’impost

3.

Els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctricgas), 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
Coeficient d’increment

ARTICLE 3
1. De conformitat amb el que preveu l’article 96.4 de la Real Decret legislatiu
2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el coeficient d’increment de les quotes de l'Impost sobre
vehicles de Tracció Mecànica aplicable en aquest Municipi queda fixat en el 1'4.

Gestió de l'impost
ARTICLE 4
1. El pagament de l'impost s’acreditarà mitjançant el corresponent rebut
tributari.
ARTICLE 5
1. En el cas de les primeres adquisicions d’un vehicle o quan aquests es
reformin de manera que s’alteri la seva classificació a efectes del present
impost, els subjectes passius presentaran davant l’oficina gestora
corresponent, en el termini de trenta dies a comptar de la data d’adquisició o
reforma, declaració per aquest impost segons model aprovat per l'Ajuntament al
qual s’adjuntarà la documentació acreditativa de la compra o modificació,
certificat de les característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el
codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.
2. L’oficina gestora practicarà la corresponent liquidació, normal o
complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb la
indicació del termini d’ingrés i dels recursos que procedeixin.
ARTICLE 6
1. En el cas de vehicles que ja estiguin matriculats o declarats aptes per la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el
primer trimestre de cada exercici.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior la recaptació de les corresponents
quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual
figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que s’hagin inscrit en el
corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliats en
aquest terme municipal.
3. El padró de matrícula de l'impost s’exposarà al públic durant quinze dies
hàbils perquè els legítims interessats puguin examinar-lo i, si escau, formular
les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i produirà els efectes de notificació de la liquidació a
cadascun dels subjectes passius.

