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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

619/2021

Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 29 / de juliol / 2021 s’adoptà l’acord següent:
4. Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança
reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

fiscal

nº1.2

El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta per unanimitat dels assistents els següents
ACORDS:
PRIMER. Creació de l’art. 4.4 i 4.5 a l’Ordenança Fiscal nº1.2 Reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica amb el redactat que a continuació es
proposa:
“...4. Es preveuen, respecte la quota d’aquest impost, les bonificacions següents:
4.1.- Bonificació del 65% als vehicles que funcionin exclusivament amb energia elèctrica.
4.2.- Bonificació del 50% als vehicles que disposin de motor híbrid (gasoil / elèctric o gasolina
/ elèctric).
5. Quan a l’aplicació de les exempcions i bonificacions legalment previstes amb relació a
aquest impost el subjecte passiu les haurà de sol·licitar expressament, formulant la petició
corresponent en el moment de presentar la declaració d’alta, a la que caldrà adjuntar la
documentació acreditativa de les característiques tècniques dels vehicles. Així mateix, els
vehicles hauran de ser homologats de fàbrica i adequats a la seva classe i model.
En aquest sentit, l’Ajuntament del Morell podrà requerir a l’interessat qualsevol altra
documentació que, a judici dels servei municipals, pugui considerar-se vàlida i suficient per al
reconeixement dels beneficis tributaris a que es refereix aquesta Ordenança.”

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient,
en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
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Vist la provisió d’Alcaldia i, la Regidoria d’Hisenda considera que es compleixen els
requisits necessaris.

17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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