APROVACIÓ DEFINITIVA BOP NÚM 228 de data 26 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
ORDENANÇA FISCAL
TRACCIÓ MECÀNICA

Núm.

(ALT EMPORDÀ)

2.2. .-IMPOST

SOBRE

VEHICLES

DE

Article 1r. FONAMENT LEGAL.
La present Ordenança Fiscal s´estableix en ús de les facultats concedides pels
articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 ,de 5 de març,
pel qual s’aprova el 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 del 92 al 99 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Article 2n. FET IMPOSABLE.
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies
públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
Es considera vehicle apte per la circulació el que hagi estat matriculat en el
Registre de Trànsit i mentre no hagi causat baixa en el mateix. Als efectes
d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles provistos de
permisos temporals i matrícula turística.
Article 3r. NO SUBJECCIÓ.
No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en el Registre de Trànsit per
antigüetat del seu model, puguin ser autoritzats per circular
excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres 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 Kilograms.
Article 4t. SUBJECTES PASSIUS.
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
Entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària (LGT),
a nom dels quals consti el vehicle en el permís de circulació.
Article 5è. RESPONSABLES.
D’acord amb l’article 41 de la Llei General Tributària, es determinarà la
responsabilitat pel deute tributari que correspongui, i s’aplicarà als
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responsables els supòsits regulats en els articles 42 i 43 de la LGT, així com tot
allò establert en la Ordenança Fiscal General.

Article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals
adscrits a la defensa nacional o 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 reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles d’organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels
seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en 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 per persones de mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui
superior a 350 Kg. i que, per construcció, no puguin agafar en planer una
velocitat superior a 45 Km/h, projectats i construïts especialment (i no
merament adaptats) per l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat
física.
g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu, aplicantse l’exempció, en tant es mantinguin tals circumstàncies, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Es consideren persones amb minusvalia les que tinguin 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 han d’aportar el certificat de la minusvalia emès per l’òrgan
competent, així com justificar el destí del vehicles, per la qual cosa
s’adjuntarà a la sol.licitud una manifestació firmada pel titular del vehicle on
s’especificarà si aquest serà conduït pel mateix o bé es destinarà al seu
transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció
greu de conformitat amb allò previst a l’article 79 lletra c) 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 en aquest apartat i a l’anterior no s’aplicaran als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle
simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de
nou places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
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2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres f), g) i i)
de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva
concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa
del benefici.
Declarada aquesta per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la
seva concessió.
Les exempcions sol.licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost,
referents a liquidacions o rebuts del Padró de vehicles que han sigut
girades i encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol.licitud,
produeixen efectes en el mateix exercici que s’hagin complert els requisits
establerts per tenir dret quan es meriti l’impost.
Tanmateix, si les liquidacions o rebuts de Padró ja han adquirit fermesa en
el moment de la sol.licitud, produirà efectes l’exempció a partir de l’exercici
següent a l’acreditació dels requisits requerits.
3. Bonificacions.
a) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota els titulars de vehicles
històrics als que 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.
La concessió d’aquesta bonificació requerirà la prèvia sollicitud de
l’interessat, acompanyada de la documentació que acrediti les
característiques del vehicle.
La concessió de la bonificació tindrà efectes a partir del proper padró
objecte d’aprovació.
b) Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 sobre la quota de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, incrementada per l’aplicació del
coeficient corresponent, aquells que tinguin una antiguitat mínima de
vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de fabricació, o si aquesta
no es coneix, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, en
defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.

La concessió d’aquesta bonificació requerirà la prèvia sollicitud de
l’interessat, acompanyada de la documentació que acrediti les
característiques del vehicle, la matrícula, si en té, i haurà d’acreditar que
disposa de la assegurança obligatòria i de la Inspecció Tècnica de vehicles
actualitzada. La concessió de la bonificació tindrà efectes a partir del proper
padró objecte d’aprovació.
c) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota els titulars de vehicles
elèctrics i bimodals, així com els que utilizen biogàs, gas natural, gas
comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals.
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Per gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de demanar la seva
concessió i presentar juntament amb la sol.licitud, la fitxa de
característiques del vehicle on quedi constància de tals extrems, amb
anterioritat a l’inici del període impositiu.
Article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA.

Les quotes que s’han de satisfer són les següents:
_____________________________________________________________
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE
QUOTA EUROS
____________________________________________________________
A)TURISMES:
De menys de 8 cavalls fiscals .......................................
De 8 a 11,99 cavalls fiscals ..........................................
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ..................................
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals ....................................
De més de 20 cavalls fiscals ............................................

22,75
61,47
129,75
161,62
201,99

B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places ...............................................
De 21 a 50 places ............................................................
De més de 50 places ........................................................

150,24
213,97
267,46

c) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kgs. de càrrega útil ...........................
De 1.000 a 2.999Kgs. càrrega útil ....................................
De més de 2.999 fins a 9.999 kgs. càrrega útil .................
De més de 9.999 kgs. càrrega útil ................................ ....
D) TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals .......................................
De 16 a 25 cavalls fiscals ...........................................
De més de 25 cavalls fiscals .....................................

76,26
150,24
213,97
267,46

31,87
50,09
150,24

E) REMOLCS I SEMI-REMOLCS:
De menys de 1.000 Kgs. i més de 750 Kgs. de càrrega útil ...
De 1.000 a 2.999 Kgs. de càrrega útil ....................................
De més de 2.999 kgs. de càrrega útil ...................................

31,87
50,09
150,24

F) ALTRES VEHICLES:
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Ciclomotors ..............................................................................
Motocicleta de 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. ............................
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. ...........................
Motocicletes de més de 1.000 c.c. ........................................

7,97
7,97
14,28
27,33
54,62
109,26

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 2822/1988, de
23 de desembre.
Excepte determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses
classes de vehicles s’estarà al que disposa el Reglament General de Vehicles.

Article 8è. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en els casos de
primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu
començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.
2. L’impost es meritarà el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir
es prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als
trimestres que quedin per finalitzar l’any, inclòs aquell en què es produeixi
l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori
del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al
subjecte passiu pagar la part de la quota corresponent als trimestres de
l’any transcorreguts des del meritament de l’impost fins el trimestre en què
es produeix la baixa en el Registre de Trànsit, aquest inclòs.
5. Quan la baixa té lloc després del meritament de l’impost i s’hagi satisfet la
quota, el subjecte passiu podrà sol.licitar l’import que, per aplicació del
prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.

Article 9è. GESTIÓ.
1. S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en els casos de primera
adquisició o quan aquests reformin de forma que quedi alterada la seva
classificació a efectes d’aquest impost.
En aquest casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaracióliquidació, 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.

Av. Europa, Núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - E-mail: llanca@llanca.cat
Registre d’Entitats Locals: 01170926

APROVACIÓ DEFINITIVA BOP NÚM 228 de data 26 de novembre de 2015

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

A aquesta autoliquidació s’acompanyarà la documentació acreditativa de la
compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques, i Document
Nacional d’Identitat o Número d’Identificació Fiscals del subjecte passiu.

La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta, de baixa o de
reforma dels vehicles si no s'acredita prèviament el pagament de l'impost
mitjançant la corresponent auto-liquidació.
L'auto-liquidació tindrà caràcter provisional, subjecte a comprovació per part de
l'Administració municipal.
2. A excepció dels casos previstos en 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 produirà per:
a. La presentació de la declaració-liquidació de primera adquisició
abans esmentada.
b. Per la declaració -en el model imprès que determini l'Ajuntamentde les transferències o canvis de domicili en el permís de
circulació.
c. Per la declaració de reformes en el vehicle que alterin la seva
classificació als efectes d'aquest impost.
d. Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva
del vehicle.
Tots aquest documents hauran de ser validats, per la Prefactura de
Trànsit que correspongui.
3. El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut o carta de
pagament degudament validada (i/o distintiu municipal).
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 produexi 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. No obstant
l’exposat ,queda exceptuada l’esmentada obligació d’acreditació de
pagament en els supòsits de baixes definitivas de vehicles amb quinze o
més anys d’antiguitat .
5. Quan la baixa té lloc després del meritament de l´impost i s´hagi satisfet
la quota, el subjecte passiu podrà sol.licitar l´import que, per aplicació del
prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.
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Article 10è. 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 desenvolupen i complementen.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d´aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es realitzin remissions a preceptes
d´aquesta, s´entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què es tracti.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA.
Les persones o entitats que en la data de començament d'aplicació del present
tribut gaudeixin de qualsevol tipus de benefici, el continuaran gaudint fins la
data d'extinció del mateix.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor, prèvia publicació del seu text íntegre en el
B.O.P., el dia 1 de gener del 2.016 i continuarà vigent mentre no s'aprovi la
seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

Vist-i-plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI,
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