
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols                                    Ordenances Fiscals

Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica    OF 4  / 1

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1.- Fonament Legal
A l’empara del que disposa l’article 106 en relació als 4,1,b) de la Llei 7/1985 del 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;
d’acord amb els articles 15 al 19 i 92 a 99 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Article 2.- Fet Imposable i Supòsits de No Subjecció
1.- Constitueix el fet imposable de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica la titularitat dels

vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques sigui amb independència
de la seva classe i categoria .

2.- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat als registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa en els mateixos. Als efectes d’aquest impost també
es consideren aptes els vehicles amb permisos temporals i matrícula turística.

3.- No es troben subjectes a aquest impost:
a).- Els vehicles que havent-se donat de baixa als registres per antiguitat del seu model, puguin

ser autoritzats per a circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o
carreteres limitades als d’aquesta naturalesa.

b).- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica amb càrrega útil no
superior a 750 quilograms.

Article 3.- Exempcions
1.- Estaran exempts de l’impost:

a).- Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa
nacional o 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.

c).- Així mateix, els vehicles dels Organismes Internacionals amb seu o oficina en Espanya i
dels seus funcionaris o membres amb Estatut diplomàtic.

d).- Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o als
trasllat de ferits o malalts.

e).- Els vehicles per persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l’annex 2 del
Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant els vehicles conduïts per
persones amb discapacitat con els destinats al seu transport.
Aquestes exempcions no seran d’aplicació per a més d’un vehicle d’un mateix Subjecte
Passiu beneficiari.
Tenen la consideració de 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 en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició, sempre
que tinguin una capacitat superior a 9 places comptant la del conductor.

g).- Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen la lletres e) i g) de l’apartat 1 del
present article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada aquesta per l’Administració
municipal es lliurarà un document que acrediti la seva concessió la qual no tindrà en cap cas
caràcter retroactiu. La sol·licitud de l’exempció juntament amb la documentació acreditativa de
les característiques del vehicle (fitxa tècnica del vehicle), la seva matrícula i la causa de
l’exempció, es podrà presentar fins al 31 de gener de l’any corresponent a l’exercici fiscal en que
hagi de sortir efecte. A més, i en relació amb l’exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra
e) de l’apartat anterior, per tal de poder-la gaudir, els interessats hauran de justificar el destí del
vehicle mitjançant declaració escrita adreçada a l’Ajuntament i hauran d’aportar el certificat de
la minusvalidesa emès per l’Òrgan Competent.

Article 4.- Subjectes Passius
Són subjectes passius d’aquest impost, les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís
de circulació.

Article 5.-Base Imposable, Liquidable, Tipus de Gravamen i Quota
1.- La base imposable ve determinada per la classe de vehicles i la seva potència o capacitat.
2.- L’impost s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes anuals de següents:

Potència i Classe de Vehicle Import 2012
A) Turismes:

De menys de 8 cavalls fiscals 24,16€
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 67,20€
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88€
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 162,32€
De més de 20 cavalls fiscals 188,16€

B) Autobusos:
De menys de 21 places 163,36€
De 21 a 50 places 231,60€
De més de 50 places 286,40€

C) Camions:
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 83,72€
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 163,36€
De més de 2.999 kg. a 9.999 Kg. càrrega útil 231,60€
De més de 9.999 kg. de càrrega útil 287,44€

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals 35,32€
De 16 a 25 cavalls fiscals 55,52€
De més de 25 cavalls fiscals 166,60€

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de T.M:
De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega
útil

35,32€

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 55,52€
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 166,60€
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F) Altres vehicles:
Ciclomotors 8,84€
Motocicletes de fins a 125 c.c. 8,84€
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 15,12€
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. 30,28€
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. 60,56€
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16€

3.- Les regles per a l’aplicació de les Tarifes i els conceptes de les diverses classes de vehicles seran
les que es determinaran reglamentàriament.
En aquest sentit els vehicles mixtes es consideraran turismes i tributaran en funció dels seus
cavalls fiscals, excepte quan el subjecte passiu demostri fefaentment que el vehicle es destina a
una activitat econòmica que comporti la càrrega de mercaderies, estris de feina o similars, amb la
presentació de targeta de transport o alta de l’activitat econòmica de què es tracti.
Les autocaravanes també tindran la consideració de turisme a efectes d’aquest impost i tributaran
en funció dels seus cavalls fiscals.
Els vehicles que d’acord amb el Reglament General de Vehicles queden definits com a
Quadricicles lleugers tributaran dins de la categoria d’altres vehicles en funció de la seva
cilindrada.
Si no consta la cilindrada a la fitxa tècnica de les motocicletes elèctriques, aquestes tindran la
consideració, a efectes d’aquest impost, de motocicletes  fins a 125cc.

Article 6.- Bonificacions a la Quota
1.- Podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles històrics, o amb

una antiguitat mínima de 25 anys comptats des de la data de la seva fabricació; si no fos possible
determinar-la, s’admetrà la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data en que el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

2.- Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost els vehicles elèctrics i els que
utilitzin biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals.

3.- Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost els vehicles híbrids que
combinen els motors elèctrics i els motors de combustió interna.

4.- Les esmentades bonificacions són de caràcter rogat. Per tant, es concedirà a instància de part i en
cap cas serà d’aplicació retroactiva. La sol·licitud de la bonificació juntament amb la
documentació acreditativa de les característiques del vehicle (fitxa tècnica del vehicle), la seva
matrícula i la causa del benefici, es podrà presentar fins al 31 de gener de l’any corresponent a
l’exercici fiscal en que hagi de sortir efecte.

5.- No obstant el caràcter rogat de la bonificació del punt 1, es procedirà d’ofici a una depuració
anual del padró de vehicles considerant les matrícules que constin al padró de més de 25 anys
d’antiguitat de les quals es tingui constància. Els propietaris dels vehicles històrics o amb una
antiguitat mínima de 25 anys que hagin estat rematriculats hauran de sol·licitar la corresponent
bonificació d’acord amb els punts 1 i 4 d’aquest article.

Article 7.- Meritació
L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera adquisició dels
vehicles que es merita a partir del dia que es produeixi l’adquisició.

Article 8.- Període Impositiu
1.- El període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l’any natural, llevat dels casos de:

a).- Primera adquisició del vehicle: el període impositiu s’iniciarà a partir de la data quan
s’adquireix i acaba l’últim dia de l’any natural.
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b).- Baixa definitiva del vehicle: el període impositiu de l’exercici en què es produeix la baixa
definitiva del vehicle s’inicia el primer dia de l’any natural i acaba amb la data de la baixa.

2.- L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà procedent el prorrateig de la quota en els
mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, i allò,
des del moment en que es produeixen l’esmentada baixa temporal en el Registre públic
corresponent.

Article 9.- Gestió
1.- Les altes per primera adquisició que es produeixin durant l’exercici es tramitaran en règim

d’autoliquidació d’acord amb l’Ordenança Fiscal General, mitjançant el model imprès establert
per aquest Ajuntament.

2.- Les autoliquidacions a què es refereix l’apartat anterior hauran d’anar acompanyades de
fotocòpia del DNI o NIF i de la fitxa tècnica del vehicle i, si és el cas, justificants que originin
l’exempció.

3.- Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma dels
mateixos, sempre que s’alteri la seva classificació a efectes d’aquest impost, així com també en
els casos de transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle,
o de baixa dels esmentats vehicles, hauran d’acreditar prèviament, davant l’esmentada Prefectura
provincial, el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost, sense perjudici de
que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes, per l’esmentat
concepte, meritades, liquidades, presentades al cobrament i no prescrites. S’exceptua de la
referida obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb 15 o més
anys d’antiguitat.

4.-En matèria d’autoliquidacions regirà el que es disposa en l’Ordenança Fiscal General, i les
d’aquest impost esdevindran definitives, cas de no practicar-se aquestes expressament, sempre i
quan s’hagi presentat degudament tota la documentació necessària.

5.- Exceptuant els 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 per
tots els vehicles d’aquest municipi subjectes a l’impost.

6.- Les altes de padró de l’impost es produiran mitjançant:
a).- Model normalitzat d’autoliquidació de l’impost en cas de primera adquisició del vehicle.
b).- Document de transmissió del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit corresponent.
c).- Document de canvi de domicili del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit corresponent.

7.- Les baixes de padró de l’impost es produiran mitjançant:
a).- Document de transmissió o canvi de domicili del vehicle validat per la Prefectura de Trànsit

corresponent.
b).- Document de baixa definitiva emès per la Prefectura de Trànsit corresponent.
c).- Document de baixa temporal per robatori o subtracció validat per la Prefectura de Trànsit

corresponent.
8.-En el cas de baixa definitiva del vehicle el subjecte passiu podrà sol·licitar l’anul·lació del rebut

corresponent a l’any que es produeix la baixa i, si s’escau, la devolució de l’import pagat
indegudament. Per a sol·licitar la devolució a l’Ajuntament per ingressos indeguts caldrà que
acrediti la baixa efectiva del vehicle i la autoliquidació original de la quota prorratejada.

Article 10.- Remissió Normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que
les desenvolupin i complementin.
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Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, el 18 de desembre de 2008 i el 21 de
desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la
seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2012. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.


