ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1 - Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l´article 106
en relació al 4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i els articles 6.1 i 8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 92 al 99 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
Article 2 - Naturalesa i fet imposable
1. L´Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles d´aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies
públiques, sigui quina sigui la classe i categoria
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes
d´aquest impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos
temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat
del seu model, i puguin ser autoritzats per circular excepcionalment arran
d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d´aquesta naturalesa
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la
càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 Kg.
Article 3 - Exempcions
1. Estan exempts de l´l´impost:
a) Els vehicles oficials de l´Estat, comunitats autònomes i les entitats 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 països respectius, externament identificats i amb la
condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic
c) Els vehicles respecte dels quals així se derivi del que es disposen tractats o
convenis internacionals
d) Les ambulàncies i els altres vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix l´apartat 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 minusvàlids per
al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s´aplica mentre es mantinguin les
circumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats a transportar-les.

Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d´un vehicle simultàniament
A l´efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 %
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi les nou
places, inclosa la del conductor
g) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària proveïts de cartilla
d’inspecció agrícola.
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de l´apartat
1 d´ aquest article, els interessats n´han d´instar la concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada
l´exempció per l´Administració municipal, s´expedeix un document que n’acrediti la
concessió.
En relació amb l´exempció que preveu el segon paràgraf del paràgraf e) de l´apartat
1 anterior, l´interessat ha d´aportar a més a la seva sol·licitud, el certificat de la
minusvalidesa emès per l´òrgan competent i justificar la destinació del vehicle.
Article 4 - Subjectes passius
Són subjectes passius d´aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, general tributària, a
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
Article 5 - Quota
1. Les quotes de l´Impost són les fixades al quadre de tarifes de l´article 95 del
R.D.2/04 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
incrementades per l´aplicació sobre les mateixes del coeficient que, per a cada classe
de vehicle, a continuació es detalla.
Núm.
A
B
C
D
E
F

Classe
Turismes
Autobusos
Camions
Tractors
Remolcs i altres
Vehicles

Coeficient
1,644
1,644
1,644
1,076
1,644
1,644

2. De conformitat amb el que es determina en el punt anterior, el quadre de tarifes
aplicable en aquest municipi és el següent:

Quadre de tarifes:

Potència i classe de vehicles

Quota
mínima

Quota

(Art.95)
A) Turismes:
De menys de 8 C.F.
De 8 a 11,99 C.F.
De 12 a 15,99 C.F.
De 16 a 19,99 C.F.
De 20 C.F. endavant

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

20,75
56,03
118,27
147,32
184,13

B) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

83,30
118,64
148,30

136,95
195,04
243,81

C) Camions
De menys de 1.000 Kg. càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil

42,28
83,30
118,64
148,30

69,51
136,95
195,04
243,81

D) Tractors:
De menys de 16 C.F.
De 16 a 25 C.F.
De més de 25 C.F.

17,67
27,77
83,30

19,01
29,88
89,63

E) Remolcs i altres
De (-) de 1.000 Kg. i (+) de 750 Kg. Càr.útil
De 1.000 a 2.999 Kg. càrrega útil
De més de 2.999 de càrrega útil

17,67
27,77
83,30

29,05
45,65
136,95

F) Vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.

4,42
4,42
7,57
15,15

7,27
7,27
12,45
24,91

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

30,29
60,58

49,80
99,59

3. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l´establerta d´acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de
desembre. Per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que es
disposa en l’esmentat Reglament.
Article 6 - Bonificacions sobre la quota
Per a poder gaudir d´alguna d’alguna de les bonificacions que a continuació es detallen,
cal que el subjecte passiu en sol·liciti la seva concessió per escrit acompanyant la
documentació acreditativa de les condicions necessàries per a acollir-se a la bonificació
que es demani.
Les bonificacions tindran efectes a partir de la data de la concessió, i en tot cas, d´acord
amb els imports, durada i condicions que s’estableixin a la resolució de la concessió.
1. Bonificació del 100 % dels vehicles històrics als quals fa referència l´art.1 del
Reglament de Vehicles Històrics, aprovat per Reial Decret 1247/95, de 14 de juliol
2. Bonificació del 100 % dels vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si no es coneix la data de
fabricació, es prendrà com a tal la data de la primera matriculació, o, en el seu
defecte, la data en què es va deixar de fabricar el corresponent model.
3. Bonificació del 75 % de la quota de l’impost durant els cinc primers anys des de la
seva matriculació els vehicles amb motor elèctric i els de motor elèctric-combustió
(híbrids o bimodals)
Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats n´han d´instar la seva
concessió indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del benefici, acompanyant
en el cas de vehicles històrics el certificat de catalogació com a tal, emès per l´òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, respecte als vehicles amb una antiguitat
mínima de 25 anys caldrà acreditar la data de fabricació, acompanyant la targeta
d’inspecció tècnica del mateix, respecte els vehicles elèctrics aportant la fitxa tècnica o
document que ho acrediti.
Article 7 - Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l´any natural, llevat del cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu comença el dia en què es
produeixi l´adquisició.
2. L´Impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L´import de la quota de l´impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També escau el prorrateig de la
quota en els mateixos termes en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori
de vehicle, i això des del moment en què es produeixi l´esmentada baixa temporal
en el registre públic corresponent

Article 8 - Gestió tributària de l´impost
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats envia
de gestió tributària correspon a l´ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle

Article 9 -Fraccionaments o ajornaments
En compliment del que disposa l’article 10.3 de la Llei d’Hisendes Locals, no s’exigirà
interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament dels
deutes que haguessin estat sol·licitats en període voluntari, sempre que el pagament
total del mateixos es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament i que en
el moment de presentar la corresponent sol·licitud s’efectuï la domiciliació bancària del
seu pagament, tot indicant el número de compte i les dades identificatives de l’entitat
financera.

Aprovació i vigència
Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2008,
deroga i substitueix l’anterior vigent fins el 31/12/2008; tindrà efectes des del dia 01 de
gener de 2009 i continuarà vigent entretant no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Edictes d´exposició púbica:
Tipus d’edicte
Exposició aprovació inicial
Exposició aprovació definitiva

Nº. de B.O.P.
213
250

Data del B.O.P.
05/11/2008
31/12/2008

