Ajuntament de l’Escala
vila marinera

ORDENANÇA 27
ORDENANÇA DE SUBVENCIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA.
1. Objecte, caràcter i normativa aplicable.
L’objecte de la presents bases és la regulació de la concessió de subvencions
referides a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, dins els límits establerts en els
pressupostos municipals, a favor de les persones físiques o jurídiques que estiguin en
situació d’atur de llarga durada, siguin titulars de vehicles de tracció mecànica i amb
uns ingressos inferiors al Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC.)
Aquesta subvenció va adreçada a atorgar un ajut a aquelles persones amb dificultats
dificulta
econòmiques, destinades a sufragar parcialment les despeses tributàries
2. Beneficiaris.
Podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció les persones empadronades
amb situació d’atur de llarga durada que siguin subjectes passius de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica al municipi de L’Escala i que el seu nivell d’ingressos no
superi l’Indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Cada persona
podrà demanar la subvenció només per a un vehicle sempre i quan es tramiti la
sol·licitud
·licitud que correspongui.
Les condicions que cal acomplir:
a) Tenir la condició d’aturat de llarga durada, és a dir mínim un any complert
ininterromput
b) Estar inscrit al servei SOC.
c) Tenir un nivell d’ingressos inferior a l’IRSC en el moment de l’acreditament
l’acr
de
l’impost (a dia 1 de gener de l’any en curs).
d) Estar empadronat al municipi de L’Escala.
e) Ser subjecte passiu de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
f) Que no cobri cap altra tipus de prestació.
3. Import.
L’import de la subvenció serà de com a màxim el 50% de la quota líquida de l’impost
tenint en compte el límit pressupostari.
La subvenció s’atorgarà per vehicle, al titular que consti en el cents de vehicles
municipal . en cas de que un vehicle tingui més d’un propietari
propietari només tindrà dret a
sol·licitar/rebre una sola subvenció.
4. Tramitació, sol·licitud i documentació complementària
4.1. La concessió de la present subvenció serà directa, prèvia convocatòria aprovada
per resolució de la Junta de Govern. La publicació
publicació de la convocatòria, a més dels
requisits reglamentàriament previstos, haurà d’incloure el text íntegra d’aquetes bases
específiques amb expressió de la data de l’acord d’aprovació de la Junta de Govern
Local.
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4.2. Les sol·licituds de subvenció dels interessats es formalitzaran complimentant el
model d’instància proporcionada per l’Ajuntament i es podran presentar al Registre
d’entrada de l’Ajuntament dins el termini fixat en cada convocatòria.
La instància contindrà:
vehi
• Identificació del titular de vehicle
• Domicili a efectes de notificacions, telèfon i correu electrònic.
• Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les
mateixes.
• Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.
• Lloc, data i signatura del sol·licitant.
sol·licita
Haurà d’ajuntar-se:
• Fotocòpia del NIF/DNI/NIE del sol·licitant
• Full de dades bancàries, fitxa de creditor degudament complimentada.
• Alta/ certificat de Servei d’Ocupació de Catalunya.
4.3. L’òrgan competent per a la realització de les actuacions del procediment de
concessió de les subvencions seran:
• L’òrgan instructor serà el Secretari de la Corporació i la Interventora qui
sotmetrà les sol·licituds presentades en temps i forma al tècnic de Gestió
Tributària i Serveis Socials per tal que les avaluïn.
• L’òrgan col·legiat per acordar la proposta de resolució serà la Junta de Govern
Local.
• La resolució del ‘atorgament d’aquesta subvenció serà adoptada per l’Alcaldia
o, en el seu cas en la Junta de Govern Local (?), per raó de l’import de la
despesa, en el moment de la concessió.
La relació de beneficiaris es publicarà per un període de 30 dies en el Taulell d’anuncis
del a Corporació.
4.4. La resolució d’atorgament determinarà el procediment de pagament de la
subvenció atorgada a cada interessat, tenint en compte els procediments de gestió i
cobrament i/o compensació escaients. La falta de pagament en període voluntari del
tribut determinarà la resolució en termes de compensació del mateix (?)
5. Crèdit pressupostari
La resolució de la convocatòria indicarà, expressament la partida del pressupost
municipal de cada any a la que s’haurà d’imputar l’import total previst d’aquesta
subvenció, que en qualsevol cas, estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el de la
a respectiva anualitat econòmica.
6. Efectes.
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la província de Girona i continuaran en vigor mentre no s’acordi la seva modificació
o derogació i són d’aplicació a la quota líquida de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Tr
Mecànica de les persones empadronades al municipi de L’Escala en situació d’atur de
llarga durada que compleixin les condicions assenyalades a les presents bases.
7. Obligacions fiscals.
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Les subvencions que es perceben estan subjectes a la declaració de les retencions
legalment establertes.
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