ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Article 1r. Fonament legal.
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; 15 i següents de la Llei 39/1988, de 19 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest municipi, a l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, previst en els articles del 93 al 100 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 2n. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de l’impost en aquest ajuntament, la titularitat de vehicles de tracció mecànica
aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sia la seva classe i categoria, que tinguin el domicili
del seu permís de circulació en aquest terme municipal.
Es consideraran vehicles aptes per a la circulació tots els que siguin matriculats en els registres públics
corresponents i mentre no siguin donats de baixa dels mateixos. Als efectes d’aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística.
Article 3r. Subjectes passiu.
Són subjectes passius de l’impost en aquest municipi, les persones físiques, les jurídiques i els ens als que es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, a nom dels quals consti el permís de circulació.
Article 4t. No subjeccions, exempcions i bonificacions.
1. No estan subjectes a l’impost els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per
antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
2. Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i ens locals adscrits a la defensa nacional o
a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament
identificats i a condició de la reciprocitat en la seva extensió i grau. Tanmateix, els vehicles dels
organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb
estatut diplomàtic.
c) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, que pertanyin a
la Creu Roja.
d) Els cotxes d’invàlids o els adaptats per la seva condició per disminuïts físics, sempre que no
superin els 12 cavalls fiscals i pertanyin a persones invàlides o disminuïdes físicament.
e) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa
atorgada per aquest ajuntament.
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f)

Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provista de cartilla d’Inspecció Agrària.

3. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost per als vehicles històrics o aquells amb
una antiguitat superior als 25 anys des de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, des de la
seva matriculació. Per gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar expressament el seu
reconeixement, acreditant la concurrència dels requisits, i serà efectiva a partir de l’exercici següent
al de la seva aprovació per part del Sr. Alcalde.
Per poder gaudir de les exempcions referides en els apartats d) i f) anteriors, els interessats hauran de
sol·licitar de l’Ajuntament la seva concessió, mitjançant instància en la que hi constarà almenys la
identificació, les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici que es demana.
L’administració municipal, cas de ser atorgada l’exempció, expedirà un document acreditatiu.
Article 5è. Quota.
1. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
Classe de vehicle i potència

Quota

a) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals

15,54 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

41,95 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

88,57 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

110,32 €

De més de 20 cavalls fiscals

137,90 €

b) AUTOBUSOS
De menys de 21 places

102,55 €

De 21 a 50 places

148,08 €

De més de 50 places

182,58 €

c) CAMINOS
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil

52,06 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil

102,55 €

De més de 2.999 Kg. fins a 9.999 Kg. de càrrega útil

146,08 €

De més de 9.999 Kg. de càrrega útil

182,58 €

d) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals

21,76 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

34,19 €

De més de 25 cavalls fiscals

102,55 €

e) REMOLCS, SEMI-REMOLCS ARRASTRATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 i més de 750 Kg. de càrrega útil

21,76 €

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil

34,19 €

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil

102,55 €

f)

ALTRES VEHICLES

Ciclomotors

5,43 €

Motocicletes de fins a 125 cc.

5,43 €
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Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.

9,30 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.

18,64 €

Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc.

37,30 €

Motocicletes de més de 1.000 cc.

74,58 €

2. La tarifa que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició
o baixa del vehicle.
Article 6è. Meritament.
L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera adquisició dels vehicles que es
meritaran el dia en què es produeixi l’adquisició.
Article 7è. Període impositiu.
El període impositiu coincideix, amb caràcter general amb l’any natural, llevat els casos de:
a) Primera adquisició del vehicle. El període impositiu del primer any serà el dels trimestres naturals,
comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeixi l’adquisició del vehicle.
b) Baixa definitiva del vehicle. El període impositiu de l’exercici en què es produeixi la baixa definitiva
del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost fins a l’últim
dia del trimestre natural en què es produeixi la baixa.
Article 8è. Gestió.
1. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle.
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració - liquidació, segons el
model establert per l’ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles per la
liquidació de l’impost així com la identificació precisa del vehicle i a autoliquidar l’impost abans de
sol·licitar la matriculació, la certificació d’aptitud per a circular o la baixa definitiva d’un vehicle a la
Prefectura provincial de Trànsit.
La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d’altra o de baixa de vehicles si no s’acredita
prèviament el pagament de l’impost mitjançant la corresponent autoliquidació.
L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional, subjecte a comprovació per part de l’Administració
municipal.
2. A excepció dels casos previstos a l’article anterior el pagament i la notificació de les quotes anuals es
realitzarà dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró fiscal, que estarà format per tots els
vehicles d’aquest municipi subjectes a l’impost.
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per la presentació de la
declaració – liquidació de primera adquisició, per la declaració – en el model d’imprès que determini
l’ajuntament – de les transmissions o canvis de domicili en el permís de circulació del vehicle, per la
presentació de la declaració – liquidació de baixa. Tots aquests documents hauran de ser validats per
la Prefectura de Trànsit que correspongui.
3. El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament validada.
4. En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà sol·licitar l’anul·lació del rebut
corresponent a l’any en què es produeixi la baixa i si s’escau, la devolució de l’import pagat. Per
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sol·licitar la devolució de l’ajuntament caldrà que l’interessat acrediti la baixa efectiva del vehicle i
l’autoliquidació de la quota prorratjada.
Article 9è. Infraccions i sancions.
Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les declaracions – liquidacions
o que aquestes resultin incorrectes.
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció Tributària.
Article 10è. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’aplicarà l’Ordenança General
Tributària i disposicions que la desenvolupin i complementin.
Disposició Transitòria.
Les persones o ens que a la data de començament d’aplicació del present impost sobre circulació de vehicles,
continuaran disfrutant-los en aquest, fins a la data d’extinció dels esmentats beneficis i, en el cas que no
tinguessin fixat un termini, fins el 31 de desembre de 1992.

Aprovada definitivament la modificació d'aquesta ordenança fiscal en data 03/12/2012
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