
 

 

  

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
 
Article 1. 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 del 
Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 39/1988 de 29 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals.  
El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a 
aquest municipi, a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, previst en els articles 
93 i 100 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Article 2. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de l’impost en aquest Ajuntament la titularitat de vehicles 
de la 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 considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat 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 proveïts de 
permisos temporals i matrícula turística.  
 
Article 3. Subjectes passius.  
 
1. Son subjectes passiu 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 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

 

1. Estaran exempts d’aquest impost: 

 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i 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 respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 

extensió i grau. 

 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 

funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

 



d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 

internacionals. 

 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 

 

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 

puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 

especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 

incapacitat física. 

 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 

als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 

vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 

considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 

superior al 33 per 100.  

 

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 

hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 

discapacitat emès per l’òrgan competent. 

 

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 

una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 

per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 

conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 

s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

 

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 

que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 

 

h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la 

del conductor. 

 

 

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 

Agrícola. 

 

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 

l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 

característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 

l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 



 

 

  

 

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 

liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 

sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 

requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. 

 

3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 

acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut 

pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment 

de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 

 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 

 

a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix 

l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a 

tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

 

b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una 

antiguitat superior a 25 anys. 

 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 

conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 

data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

 

c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 

vehicles elèctrics i d’un 25% de la quota als vehicles híbrids, perquè es considera que 

produeixen menor impacte ambiental. Per poder gaudir d’aquesta bonificació els 

interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, 

la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada la bonificació per l’Ajuntament, 

s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 

 

Article 6.- Quota tributària. 

 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aplicant els següents 

coeficients: 

 

-  1’57 a totes les categories i classes de vehicles, excepte turismes de 20 cavalls 

fiscals en endavant i motocicletes de més de 1.000 cc que s’aplicarà el 2. 

 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 

vigents en aquest municipi serà el següent: 



 

Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 19,81 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 53,50 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 112,95 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 140,69 

De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 130,78 

De 21 a 50 places 186,26 

De més de 50 places 232,83 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 66,38 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 130,78 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 186,26 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 232,83 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 27,74 

De 16 a 25 cavalls fiscals 43,60 

De més de 25 cavalls fiscals 130,78 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 
 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 27,74 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 43,60 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 130,78 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors 6,93 

Motocicletes fins a 125 cc 6,93 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 11,88 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 24,72 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 47,56 

Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 

 

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 2822/1998, de 23 de 

desembre. 

 

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes 

de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 

 
Article 7. 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 exercici serà el dels 
trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural següent a la 
data d’adquisició del vehicle.  
b) Baixa definitiva del vehicle: El període impositiu de l’exercici en que es produeixi la 
baixa definitiva del vehicle serà el dels trimestres naturals, comptats des del dia de 
meritació de l’impost fins l’últim dia del trimestre natural en que es produeixi la baixa.  
 
Article 8. Gestió.-  
 
1.- S’estableix el règim d’auto -liquidació de l’impost en els casos de primera adquisició 
o baixa del vehicle.  
 
En aquest 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 auto-liquidar 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’alta o de baixa de vehicles si no 
s’acredita prèviament el pagament de l’impost mitjançant la corresponent auto-
liquidació. 
 
L’auto-liquidació 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, que 
estarà format de tots els vehicles d’aquest municipi subjecte a l’impost.  
 
Les altes i baixes del padró i matrícula  es produiran per la presentació de 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 la 
anul·lació del rebut corresponent a l’any en que es produeixi la baixa i, en s’escau, la 
devolució de l’import pagat indegudament. Per sol·licitar la devolució a l’Ajuntament 
per ingressos indeguts caldrà que acrediti la baixa efectiva del vehicle i la auto-
liquidació de la quota prorratejada.  
 
Article 9. Infraccions i sancions.-  
 
Es consideraran infraccions especifiques d’aquest import 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 10. Remissió normativa.  
 
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà la 
Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General 
Tributària i disposicions que les desenvolupin i complementin.  
 
Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 

ordenança. 

 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 

estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 

per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança 

fiscal corresponent a l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu 

reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin. 

 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 

tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent 

per a l’exercici de què es tracti. 

 

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 

posteriors. 

 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
 
DILIGÈNCIA.- 
 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple el dia 4 de novembre de 2019 i 
entrarà en vigor el 1 de gener de 2020 
 
 
Vist i Plau       Ho certifico 
L’ALCALDESSA,     LA SECRETÀRIA, 

 
 

 


