
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 
 

 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

 

CAPÍTOL I. NATURALESA I FET IMPOSABLE 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALESA 

 

El RD Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

estableix en el seu article 59.1 amb caràcter obligatori, l'Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta ordenança. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

 

1. Són objecte de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies 

públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria 

 

 

CAPÍTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

Article 3. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

1. Gaudiran d'exempció els següents vehicles: 

a) Els oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals adscrits a la defensa 

nacional o a la seguretat ciutadana. 

b) Les ambulàncies i els demés vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 

c) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l'annex 

II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre. 

d) Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús 

exclusiu. 

e) Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als 

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

f) En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris de l’exempció, no podran gaudir-la 

per més d’un vehicle simultàniament. 

g) A aquests efectes es consideraran persones amb discapacitat els qui tinguin aquesta 

condició legal en grau igual o superior al 33 per cent , mitjançant acreditació de l’ICASS 

h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que disposin de la Cartilla d'Inspecció 

Agrícola. 

i) Els vehicles considerats històrics o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, 

comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si no es tingués coneixement d’aquesta, es 

tindrà en compte la de la seva primera matriculació o, en defecte de l’anterior, la data en què el 

corresponent model es va deixar de fabricar. 

 

2. Per poder gaudir de les exempcions que preveuen les lletres c), d) i e) de l'apartat anterior, 

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 d'exempció s'expedirà un document que acrediti 

la seva concessió. El termini per a sol·licitar l'exempció coincideix amb el termini per a recórrer 

la liquidació de l'exercici en què se sol·licita l'exempció, d'acord amb el que disposa l'article 

14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. En cas contrari l'exempció tindrà efectes a partir de 

l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 



Per gaudir de l’exempció prevista al paràgraf 2 de la lletra c) de l’apartat anterior s’haurà de 

justificar el destí del vehicle. 

 

3. Bonificacions: 

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

- Els titulars de vehicles que demostrin haver incorporat un catalitzador al seu automòbil per 

tal de poder utilitzar gasolina sense plom, sempre que els automòbils no el portin incorporat 

de sèrie i ho demostrin amb la fitxa tècnica del vehicle. 

- Tots els titulars de vehicles que tenint aire condicionat amb CFC el retirin o el canviïn per 

un altre sistema sense CFC. 

 

Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de l’impost: 

- Els titulars de vehicles híbrids que combinen els motors elèctrics i els motors de combustió 

interna, així com els que combinin qualsevol combustible amb GLP. 

 

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost: 

- 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 la bonificació s'expedirà un document que acrediti la 

seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini per a recórrer 

la liquidació de l'exercici en què se sol·licita la bonificació, d'acord amb el que disposa l'article 

14.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir de 

l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 

 

Article 4. MERITACIÓ 

 

1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisició del 

vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 

 

2. En aquest últim cas, o per baixa definitiva o baixa per robatori del vehicle, l'import de la quota 

de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals. 

 

 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 

 

Article 5. SUBJECTE PASSIU 

 

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 General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el 

permís de circulació. 

 

 

CAPÍTOL IV. TARIFES 

 

Article 6.BASE IMPOSABLE 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 següent quadre de tarifes: 

 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES QUOTA EUROS 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 23,75 



De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 64,05 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 135,25 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 168,69 

De 20 cavalls en endavant 211,60 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 150,09 

De 21 a 50 places 212,75 

De més de 50 places 265,87 

C) Camions  

De menys de 1.000 kg. De càrrega útil 75,74 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 150,09 

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil 212,75 

De més de 9.999 kg. de càrrega útil 265,87 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 31,33 

De 16 a 25 cavalls fiscals 49,68 

De més de 25 cavalls fiscals 153,76 

E) Remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  

De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil 31,33 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 49,68 

De més de 2.999 kg. de càrrega útil 151,24 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors 8,31 

Motocicleta fins a 125 centímetres cúbics 8,31 

Motocicleta de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 14,23 

Motocicleta de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 28,48 

Motocicleta de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 57,95 

Motocicleta de més de 1.000 centímetres cúbics 115,90 

 

 

CAPÍTOL V. GESTIÓ 

 

Article 7. GESTIÓ 

 

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 

 

Article 8. ACREDITACIÓ DEL PAGAMENT 

 

El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels següents mitjans: 

a) Rebuts tributaris 

b) Cartes de pagament 

c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i tipus 

que el municipi estableixi. 

d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle 

 

Article 9. AUTOLIQUIDACIÓ 

 

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que alteri 

la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina 

gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o 

reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà 

els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària 

que escaigui i la realització d’aquesta. S'hi acompanyarà la documentació acreditativa de la seva 



compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional 

d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu. 

 

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, el 

subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant. Aquesta autoliquidació tindrà 

la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina gestora no comprovi que s'ha 

efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost. 

 

3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data 

d'expedició del permís de circulació per part de la Prefectura de Trànsit, una declaració ajustada al 

model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet i la matrícula assignada al 

vehicle. 

 

4. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà 

notificada individualment als interessats, amb indicació del termini d'ingrés i dels recursos 

procedents. 

 

Article 10. PERÍODE IMPOSITIU 

 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les 

quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer semestre de cada any i en el període de 

cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial 

de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap 

cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos. 

 

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà 

mitjançant el sistema de padró anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost 

que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades 

en aquest terme municipal. 

 

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de vint dies hàbils perquè els 

interessats legítims puguin examinar-lo i, si és el cas, formular les reclamacions oportunes. 

L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els efectes de 

notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 

4. En el cas de domiciliació dels rebuts corresponents a aquest Impost, els costos que es 

produeixin per la seva devolució aniran a càrrec del deutor de l’impost. 

 

CAPÍTOL VI. GESTIÓ PER DELEGACIÓ 

 

Article 11. GESTIÓ PER DELEGACIÓ 

 

Si l'Ajuntament delegava a la Diputació de Girona, Consell Comarcal, o a altres ens supra 

municipals les facultats de gestió de l'impost i aquesta les accepta, el tipus i bonificacions 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració 

delegada; pel que fa a les normes de gestió i recaptació s'aplicaran les de qui té les competències 

per delegació. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor, després de la publicació del seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província, el dia 1 de gener de 2017 i regirà fins a la seva modificació o 

derogació expressa. 

 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 2016 


