Bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica 2021.

1.- Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la convocatòria d’uns ajuts per pagar l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica 2021 als olotins i olotines que comprin un vehicle
d’ocasió des del 18/10/2020 al 31/12/2020 a un dels concessionaris de la Fira del
Vehicle d’Ocasió participants a la Fira de Sant Lluc 2019, donat que s’ha hagut
d’anul·lar la Fira de Sant Lluc 2020 seguint les indicacions de les autoritats
sanitàries que demanen evitar situacions d’aglomeracions que puguin generar
futurs rebrots de la COVID-19 i amb l’objectiu de ser una mesura de suport al
sector d’automoció local.

2.- Beneficiaris:
Són beneficiaris d’aquests ajuts aquelles persones empadronades a Olot que
durant el període comprès entre el 18/10/2020 al 31/12/2020, ambdós inclosos,
adquireixin un vehicle matriculat a un dels concessionaris que varen participar en
la Fira del Vehicle d’Ocasió 2019, celebrada en el marc de la Fira de Sant Lluc.

3.- Procediment per a la sol·licituds d’ajuts:
La sol·licitud, omplerta i signada, es pot lliurar a l'Oficina d'Informació al Ciutadà.
Ajuntament d’Olot Passeig Ramon Guillamet, 10 (atencioalciutada@olot.cat · tel.
972 27 91 01). Aquesta sol·licitud ha d’acompanyar-se de la documentació
següent:
- Model d’instància general
- Fotocòpia NIF del comprador/a
- Fotocòpia del document de compra – venda del vehicle
- Fotocòpia de la factura de l’operació entre el concessionari i el comprador/a
- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia de la sol·licitud de transferència presentada a la Prefectura de Transit
degudament signada.

4.- Termini:
El termini per sol·licitar l’ajut finalitza el 8 de gener del 2021.

5.- Resolució:
L’Ajuntament d’Olot, una vegada acabat el termini de presentació d’instàncies i a
la vista de la documentació presentada, avalua si es compleixen els requisits
demanats en aquetes bases i concedeix o denega la petició formulada.

El termini de resolució de les peticions presentades es fixa en tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà denegada
per silenci negatiu.
6.- Cobrament de l’ajut:
En el supòsit estimatori l’Ajuntament no satisfà directament l’import a
l’interessat/da, sinó que mitjançant compensació interna condona directament
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2021 del vehicle en qüestió.
Olot, octubre 2020

