Ajuntament de

Riudarenes

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
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 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 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya;15 i següents del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
del Text Refós de la Llei 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
92 i següents del Text Refós 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 tracció mecànica apta per 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 considerarà vehicle apte 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 previstos de
permisos temporals i matrícula turista.
Article 3. NO SUBJECCIÓ
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 circular
excepcionalment en exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta
naturalesa.
Article 4. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques; les jurídiques i els ens
els què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom dels quals consti el
permís de circulació.
Article 5. EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
1. Estan 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.
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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 sèu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària,
que pertanyin a la Creu Roja.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a les que es refereix la lletra A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre. Així mateix, estan exempts els vehicles
matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats als seu transport. Les
exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicles
simustàniament. Als efectes del què disposa aquesta lletra, es consideraran
persones amb minusvalia les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o
superior al 33 per cent.

f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de
concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició.

g) Els tractors, remolcs i semirremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
Per a poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres e) f) i g) de l’apartat
1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici.
Per poder gaudir de l’exempció en què es refereix l’apartat anterior, els interessats també
hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com
justificar la destinació del vehicle. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada
constituirà infracció greu, de conformitat el que preveu l’article 194 de la Llei general
tributària, raó per la qual s’iniciaria procediment sancionador.
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 a tenir-hi dret quan es merita l’impost.

2. Gaudeixen de bonificació :
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Podran gaudir d’una bonificació del 50% els vehicles històrics o aquells que tinguin
una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o,
si aquesta no fos coneguda, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, per
defecte, la data en la que el corresponent tipus o variant va deixar-se de fabricar.
Aquesta bonificació s’atorgarà a sol·licitud del subjecte passiu, que n’haurà de justificar
la concessió mitjançant l’aportació dels documents acreditatius de les circumstàncies
abans detallades.
Un cop declarada l’exempció o bonificació 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 a tenir-hi dret quan es merita l’impost.

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost:
-

Els titulars de vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin de dos
o més motors quan algun d'ells funcioni amb energia elèctrica.

-

Els titulars de vehicles elèctrics.

Per poder gaudir de les esmentades bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del
benefici. Un cop l'Ajuntament hagi acordat la declaració de la bonificació, s'expedirà un
document que acrediti la seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació
coincideix amb el termini per al pagament voluntari de l'impost. En cas contrari la
bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud.

Article 6. BASE IMPOSABLE, LIQUIDABLE, TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA
1. La base imposable es determina en funció de la classe de vehicle i la seva potència i
capacitat.
2. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,9 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places

TARIFA
25,24
68,16
140,97
179,22
218,99
166,60
237,28
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De més de 50 places
c) CAMIONS
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quil.de càrrega útil
De més de 9.999 de càrrega útil
d) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
e)
REMOLCS
I
SEMIRREMOLCS
ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

293,19
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60

35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

3. La tarifa què correspongui es prorratejarà per trimestre natural en els casos de
primera adquisició o baixa del vehicle.
4. 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, el qual deroga l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la
regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.
Pels casos en què la categoria del vehicle segons el Reglament General de Vehicles
no es correspongui amb cap de les classes establertes a l’article 95 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i en concret pel que fa als següents vehicles,
s’estarà a les següents regles:
- Atès que el vehicle mixte adaptable és un automobil especialment disposat per al
transports, simultani o no, de mercaderies i persones fina a un màxim de 9, inclòs el
conductor; i per tant es pot aplicar tarifa de camió o turisme, s’aplicarà la tarifa turisme
quan es substitueixi eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones
mitjançant l’addició d’un número igual o superior a la meitat dels seients màxims
permesos, exclòs el del conductor. Altrament, s’aplicarà la tarifa de camió. A aquests
efectes, es tindrà la consideració la informació continguda a la fitxa tècnica del vehicle.
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- Respecte de vehicles quad s’alicarà la tarifa de ciclomotor, motocicleta o tractor en
atenció a la informació que figuri a la fitxa tècnica del vehicle en els termes de RD
750/2010, de 4 de juny.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament General de Vehicles pel que
respecta als diferents tipus de vehicles.
Article 7. MERITAMENT
L'impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat el cas de primera
adquisició dels vehicles que es merita el dia en què es produeixi l'adquisició.
Article 8. PERÍODE IMPOSITIU
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 la data en què
s'adquireixi i acabarà l'últim dia de l'any natural.
b) Baixa definitiva del vehicle: el període impositiu de l'exercici en què es produeixi la
baixa definitiva del vehicle s'inicia el primer dia de l‘any natural i acaba a la data de la
baixa.

Article 9. GESTIÓ.
1. S'estableix el règim d'auto-liquidació
adquisició o baixa del vehicle.

de l'impost

en els casos de primera

En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaracióliquidació, segons el model establert per l'Ajuntament, que contingui els elements
tributaris imprescindibles per a 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 vehicle si no
s'acredita prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent autoliquidació.
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
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padró fiscal, que estarà format per tots els vehicles d'aquest
subjectes a l'impost.

municipi

Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per:
a) La presentació de la declaració-liquidació de primera adquisició.
b) Per la declaració -en el model imprès que determini l'Ajuntament- de les
transferències o canvis de domicili en el permís de circulació del vehicle.
c)

Per la declaració
classificació.

de

reformes

en el

vehicle

que

alterin

la

seva

d) Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva del vehicle.
Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de Trànsit que
correspongui.
3. El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut
degudament validada (i/o distintiu municipal).

o carta de pagament

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 sol·licitar la devolució a l'Ajuntament caldrà que
l'interessat acrediti la baixa efectiva del vehicle i l'auto-liquidació de la quota
prorratejada.

Article 10. 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 11. 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.
Article 12. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les
normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de
dur a terme l’administració delegada.
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2. L’autoliquidació de l’impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions
de vehicles es presentarà al departament corresponent de gestió tributària. Si l’import
ingressat fos incorrecte, el Comarcal de la Selva practicarà la liquidació
complementària que procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s’ha fet en la quantia correcta precedirà a
l’acte de matriculació per part de Trànsit.
3. El Consell Comarcal de la Selva rebrà les informacions que, sobre modificacions de
padró comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de
la Selva s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Les persones o ens que a la data de començament d'aplicació del present impost
gaudeixin de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost sobre Circulació de
Vehicles, continuaran gaudint-ne durant 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.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigència el dia u de gener de 1997 i continuarà vigent
mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació.
Riudarenes, 21 d’octubre de 1996

NOTA: Aquesta ordenança ha estat modificada pels següents acords:
-

-

-

-

-

Acord de Ple del dia 25 d’octubre de 1999 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 166 del dia 29 de desembre de 1999), modificació que ha entrat en
vigor del dia 1 de gener de 2000.
Acord de Ple de dia 10 de febrer de 2003 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 68, de data 8 d’abril de 2003), modificació que ha entrat en vigor el
dia 1 de gener de 2004.
Acord de Ple del dia 25 d’octubre de 2004 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 251 del dia 31 de desembre de 2004), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2005.
Acord de Ple del dia 4 d’octubre de 2007 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 237 del dia 7 de desembre de 2007), modificació que ha entrat en
vigor l’endemà de la publicació.
Acord de Ple del dia 10 d’octubre de 2008 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 235 del dia 5 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2009.
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-

-

-

-

-

Acord de Ple del dia 16 de desembre de 2009 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 245 del dia 23 de desembre de 2009), modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2010.
Acord de Ple de dia 12 de desembre de 2011 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 239, de data 16 de desembre de 2011, modificació que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2012.
Acord de Ple de dia 7 de novembre de 2013 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 248 Annex I, de data 31 de desembre de 2013, modificació que ha
entrat en vigor el dia 1 de gener de 2014.
Acord de Ple del dia 9 d’octubre de 2015 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 234 de 04 de desembre de 2015), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2016.
Acord de Ple del dia 6 de novembre de 2017 (data de publicació de l’elevament a
definitiu BOP 247 de 30 de desembre de 2017), modificació de que ha entrat en
vigor el dia 1 de gener de 2018.
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