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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLOSETA

8783 Aprovació definitiva ordenança IVTM

Transcorregut el termini d’exposició al públic de l’acord provisional relatiu a la ordenança fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica (IVTM), aprovada en sessió plenària de la corporació de dia 28-05-2018, i no s’han presentat reclamacions, s’eleva a definitiu dit
acord, segons preveu l’article 17 del TRLHL, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’acord i text íntegre de l’ordenança es publicarà
al BOIB, i serà d’aplicació a partir del següent dia de la seva publicació al BOIB.

 

Lloseta, 22 d'agost de 2018

El Batlle,
Jose Maria Muñoz Pérez.

 

ORDENANÇA FISCAL DEL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA  (entrarà en vigor el 1-1-2019.-)

 De conformitat amb el previst a l’article 95.4 del Text Refós 2/2004, de 5 de març, de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,Article 1º.- 
el coeficient d’increment de les quotes del Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica aplicable a aquest municipi queda fixat en l’ (el1'80 
coeficient màxim d’increment és del 2).

Les tarifes resultants de l’aplicació del coeficient 1’80 a les vigents quotes mínimes són les següents:

Potència i tipus de vehicle Euros/any

A) Turismes:

De menys de 8 cavalls fiscals. 22,72

De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals. 61,34

De 12 fins a  15’99 cavalls fiscals. 129,49

De 16 fins a 19’99 cavalls fiscals. 161,30

De més de 20 cavalls fiscals. 201,60

B) Autobusos:

De menys de 21 places. 149,94

De 21 a 50 places. 213,55

De més de 50 places. 266,94

C) Camions:

De menys de 1.000 Kgs de càrrega útil. 76,10

De 1.000 a 2.999 Kgs de càrrega útil. 149,94

De més de 2.999 a 9999 Kgs de càrrega útil. 213,55

De més de 9999 Kgs de càrrega útil.     266,94

D) Tractors:

De menys de 16 cavalls fiscals. 31,81

De 16 a 25 cavalls fiscals. 49,99

De més de 25 cavalls fiscals. 149,94

E) Remolcs  semiremolcs arrossegats  per vehicle de tracció mecànica:

No estan subjectes els de càrrega útil no superior a 750 kgs. 0,00

De menys de 1000 de càrrega útil i més de 750 Kgs.  31,81

De 1000 a 2.999 Kgs de càrrega útil.                           49,99

De més de 2.999 Kgs de càrrega útil. 149,94
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Potència i tipus de vehicle Euros/any

F) Altres vehicles:

Ciclomotors. 7,96

Motocicletes fins a 125 c.c. 7,96

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 13,63

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. 27,27

Motocicletes de més de 500 fins a 1000 c.c. 54,52

Motocicletes de més de 1000 c.c. 109,04

 L’ import de la quota es prorratejaran per trimestres naturals, en els supòsits de: 1)  Primera adquisició; 2) Baixa definitiva delArt. 2º.-
vehicle; 3) Baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des de el moment en que es produeixi la baixa temporal en el Registre
públic corresponent.

 Als efectes del que disposa l‘article 99.2 de la LRHL es consideraran com a instruments acreditatius del pagament del impost elsArticle 3º.-
rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament pels Serveis de Recaptació o les seves  entitats
col·laboradores.

- Conforme disposa a l’art. 95.6 de la LRHL, s’estableixen les següents exempcions:Article 4º.

Els titulars de vehicles matriculats a nom de minusvàlids – amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100 – i pel seu ús
exclusiu resten exempts del impost. Per a la concessió de  l’exempció l’interessat aportarà certificat acreditatiu de la minusvalidesa expedit
per l’òrgan administratiu competent i justificarà, mitjançant declaració jurada, el destí del vehicle.

La sol·licitud d’exempció es presentarà abans de 30 de juny de l’any natural i tindrà efectes dins l’exercici en que es formuli la petició, la
qual es tramitarà i resoldrà de conformitat amb les previsions de la Disposició Addicional 5ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
(modificada per la  Llei 4/1999, de 13 de gener).

En particular, resten exempts del impost els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d’Inspecció Agrícola.

Article 5º Bonificacions

1.- S’estableix una bonificació del 100 per 100 sobre la quota de tributació del vehicles històrics, que s’acreditarà conforme a les
disposicions reglamentaries reguladores d’aquest tipus de vehicles.

 2.- S’estableix una bonificació del 25% de la quota dels vehicles de més 25 anys.

L’antiguitat mínima de 25 anys - comptats a partir de la data de fabricació, o si aquesta no fora coneguda, la data de la primera
matriculació, o, en defecte d’aquesta la data en que el tipus o variant  del vehicle es deixà de fabricar -   s’haurà d’acreditar  mitjançant la
presentació de la corresponent documentació justificativa i tindrà efectes a partir de l’exercici següent a la sol·licitud de bonificació fiscal.
La present bonificació només s’aplicarà als vehicles inclosos a l’apartat A) i F).

3.- S'estableix una bonificació del 50% de la quota dels vehicles amb motors híbrids.

4.- S'estableix una bonificació del 75% de la quota dels vehicles amb motors exclusivament elèctrics.

En allò no previst en aquesta Ordenança s’estarà al que disposa el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, iArticle 6º.- 
disposicions concordants o complementàries que es dictin, assenyaladament, el Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret
2822/1998, de 23 de desembre (BOE nº 22, de 26-01-99).

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal, - atès el que disposa l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  - entrarà  en
vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears,  i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2019;
restarà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

Lloseta,  22 de maig de 2018.-  Vist i Plau.  El Batlle; .- El Secretari,”
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