Ajuntament de Santa Fe del Penedès

1. S’estableix una bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburants
utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental:

HA DE DIR:
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de
carburants utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte
ambiental:

Contra els presents acords definitius de modificació de les ordenances fiscals assenyalades
podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquest Ordre
Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Barcelona.

https://bop.diba.cat
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Santa Fe del Penedès, 14 de gener de 2020.
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Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

CVE 2020001347

ON DIU:

Data 21-1-2020

En el BOP de Barcelona de 24 de desembre de 2019, apareix publicat l’anunci d’aprovació
definitiva de la modificació de les ordenances fiscals municipals per al proper exercici 2020,
així com del text íntegre de les ordenances fiscals modificades. Havent-se detectat un error
material en el text de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica, es procedeix a la seva rectificació, de conformitat amb allò previst a l’article
109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques:
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