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Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, tractant-se d’una Ordenança Fiscal, a 
l’empara del que es disposa a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals presenta en temps i forma, mitjançant aquest escrit, les 
següents:   

 

AL·LEGACIONS 

a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Electrònic ABS 2020/2143), feta 
en data 27/08/2020, en sessió Plenària extraordinària urgent 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació i el present dins el TRLRHL 
(RDL 2/2004), demana que es canviï la nomenclatura utilitzada de minusvalia per 
grau de discapacitat, per ser molt més adequat i adaptat a la Llei de Dependència.  

 

• Exposició dels motius / reflexions:  

Abans d’iniciar aquest escrit, i com es farà a tots els qui pertanyen a l’àmbit de 
modificacions d’ordenances fetes per adequar-se a les advertències realitzades pel 
Tribunal de Comptes, expressar que el nostre vot a favor d’aquestes modificacions i la 
consegüent pèrdua de bonificacions fou per imperatiu legal. És curiós, quant menys,  
que aquest tribunal protesti per unes bonificacions (innegable, per altre banda, que 
estesin fora del permès al RDL 2/2004) i no protesti quan cada any es paguen milers i 
milers d’€ de factures en serveis sense contracte, places de personal que són 
pràcticament “falsos autònoms”, les pròpies dietes que perceben els regidors/es de la 
Corporació com hem assenyalat en diverses ocasions... tot això també amb informes 
d’objecció per part d’Intervenció, que ho deixa ben clar i patent...  

Feta la reflexió, en el cas present de l’Ordenança d’IVTM l’únic inconvenient que hi 
hem trobat és la terminologia utilitzada per referir-se a persones amb alguna 
discapacitat reconeguda, ja que encara apareix el nom de “minusvalia”.  

L’any 2009 el Govern Estatal va aprovar canviar el terme de minusvalia pel de 
discapacitat per adaptar la terminologia a la Llei de Dependència i a la Classificació 
Internacional del Funcionament de Discapacitat i de la Salut de la OMS. El canvi es va 
publicar al BOE núm. 311, de dissabte 26 de desembre de 2009, sent el Reial Decret 
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1856/2009. Recordar que per ser considerada una persona amb una discapacitat i 
tenir el certificat de grau de discapacitat s’ha de tenir un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.  

A mode d’informació addicional, també exposar que des de l’any 2005 han sorgit 
debats en torn a la pròxima passa del concepte de discapacitat, fent la proposta 
diversos col·lectius d’utilitzar el terme diversitat funcional. De moment, però, no hi 
ha unanimitat sobre la utilització d’aquesta última nomenclatura i no està en el marc 
legislatiu de l’Estat.  

Dir que comprovades les bonificacions màximes permeses en el RDL 2/2004, satisfets 
de com estan plantejades les existents en aquesta Ordenança Fiscal.  

• Propostes / al·legacions:  

En base a tot l’anterior, es proposa canviar la redacció del text de l’article 3.1 apartat 
e) i 3.2  per a que quedi de la següent forma;  

3.1 e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de 
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 
de desembre. Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de 
persones amb grau de discapacitat reconegut per al seu ús exclusiu. Aquesta 
exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant pel que 
fa als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com pel que fa als destinats al 
seu transport. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d’aquesta exempció 
no podran gaudir-ne per a més d’un vehicle simultàniament. A aquests efectes, es 
consideren persones amb un grau de discapacitat les que tenguin aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33%. 

3.2 Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de 
l’apartat 1 d’aquest article, les persones interessades han de demanar-ne la concessió, 
tot indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Quan 
aquest benefici es declara, l’administració municipal ha d’expedir un document que 
n’acrediti la concessió. 

A més, i pel que fa a l’exempció prevista en el paràgraf e) de l’apartat 1 anterior per als 
vehicles matriculats a nom de persones amb grau de discapacitat reconegut, la 
persona interessada haurà d’aportar el certificat del grau de discapacitat atorgat 
emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle és per al seu ús exclusiu. 
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• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Aquesta nomenclatura s’hauria d’aplicar també als senyals de trànsit que marquen 
espais d’estacionament reservat per persones amb un grau de discapacitat reconegut, 
ja que encara ara s’hi pot llegir “reservat minusvàlids”. Addicionalment, s’hauria de fer 
l’exercici d’anar revisant ordenances i altres textos oficials de l’Ajuntament per treure 
aquesta última nomenclatura i adaptar-la als conceptes utilitzats en l’actualitat. 
D’igual forma s’hauria de deixar de referir-se als treballadors i les treballadores socials 
com “assistentes socials”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


