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Ajuntament de
Planoles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Fonament legal
Aquesta ordenança fiscal s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 en
relació amb el 4.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim
local i els seus articles 6 i 8 de la Llei 8/1987 i del 15 i següents del RD legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals.
El seu objecte es desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en
aquest municipi al impost sobre vehicles de tracció mecànica , previst en els articles
del 92 al 99 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del impost en aquest ajuntament la titularitat de vehicles
de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol quina sigui la
seva classe i categoria que tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest
terme municipal.
Es consideren vehicles aptes per a la circulació tots els que siguin matriculats en els
registres públics corresponents i mentre no en siguin donats de baixa. Als efectes
d’aquest impost també es consideren aptes els vehicles amb permisos temporals i
matrícula turística.
No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que havent estat donats de baixa als registres per antiguitat del seu
model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions ,
certàmens o carreres limitades els d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats pe vehicles de tracció mecànica , amb
càrrega útil no superior als 750 Kg.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats
que fa referència l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
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Article 4. Exempcions
1.- Estaran exempt 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, externament
identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així
mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina
a Espanya, i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c. Els vehicles en relació amb els quals així es derivi del que disposin
els tractats o convenis internacionals.
d. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e. Els vehicles per persones en mobilitat reduïda que es fa que es
refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament General de Vehicles,
aprovat pel Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Així mateix,
estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin
les circumstàncies que la van originar, tant als vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Aquestes exempcions no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris d’elles per més d’un vehicle simultàniament. A aquests
efectes es consideren persones amb minusvalidesa les que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
L’interessat haurà d’aportar el certificat de minusvalidesa emès per
l’òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l’ajuntament.
f.

Els autocars, microautocars i altres vehicles destinats o adscrits al
servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que
excedeixi de 9 places, inclosa la del conductor.

g. Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que tinguin Cartilla
d’inspecció Agrícola.
2.- Per poder gaudir de les exempcions a les quals es refereixen les lletres e)
i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats l’hauran de sol·licitar de
forma expressa, indicant les característiques del vehicle, la matrícula, o bé el
número de bastidor en cas que s’insti abans de la seva matriculació, i la
causa del benefici. Declarada l’exempció per l’Administració Municipal,
s’expedirà un document que n’acrediti la concessió.
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Article 5. Bonificacions
1.- Podran gaudir d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, 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 es coneix s’agafarà la data de la
seva primera matriculació o si no es coneix la data en què el model de vehicle es va
deixar de fabricar.
Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar sol·licitud que justifiqui els requisits
necessaris, i a més a més caldrà acompanyar la següent documentació:
- Fotocòpia del permís de circulació
- Targeta tècnica del vehicle
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota de l’impost:
•
•

•
•

Els titulars de vehicles elèctrics, biomodals, solars, amb pila d’hidrogen o que
utilitzin fonts d’energia alternatives i/o combustibles ecològics menys
contaminants, com ara el metà, a excepció expressa del biodièsel.
Els titulars de vehicles que, demostrin haver incorporat un catalitzador al seu
automòbil per tal de poder utilitzar gasolina sense plom, sempre i quant 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.
Els subjectes passius que tinguin ingressos familiars inferiors al Salari Mínim
Interprofessional en la data de meritament de l’impost, sempre que el vehicle
tingui una potència fiscal de fins a 11,99 CVF i constitueixi el mitjà de transport
habitual de la família.

3.- Totes les bonificacions previstes en aquest article seran efectives prèvia sol·licitud
de l’interessat en la que acrediti que compleix els requisits estipulats per a ser
beneficiari de la mateixa.

Article 6. Base imposable. Base liquidable. Tipus de gravamen. Quota
1.- La base imposable del impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva
potència o capacitat.
2.- Les quotes del quadre de tarifes del impost fixat en l’article 95.1 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient segons l’article 95.4
del mateix RDL (1.99).
3.- Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
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POTÈNCIA I CLASSE VEHICLE

TARIFES 2017
(coef. 1,5780)

TURISMES
DE MENYS DE 8 CAVALL FISCALS
DE 8 A 11,99 CAVALLS
DE 12 A 15,99 CAVALLS
DE 16 A 19,99 CAVALLS
A PARTIR DE 20 CAVALLS

19,91
53,77
113,52
141,40
176,73

AUTOBUSOS
MENYS 21 PLACES
DE 21 A 50 PLACES
MÉS DE 51 PLACES

131,44
187,21
234,01

CAMIONS
DE MENYS DE 1.000 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 1.000 A 2.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE 2.999 A 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL
DE MÉS DE 9.999 KG. CÀRREGA ÚTIL

66,71
131,44
187,21
234,01

TRACTORS
MENYS 16 CAVALLS
DE 16 A 25 CAVALLS
MÉS DE 25 CAVALLS

27,88
43,82
131,44

REMOLCS I SEMIREMOLCS
MENYS 1.000 KG I MÉS 750 KG CARREGA UTIL
DE 1.000 KG A 2.999 CARREGA UTIL
MÉS 2.999 KG CARREGA UTIL

27,88
43,82
131,44

ALTRES VEHICLES
CICLOMOTORS
MOTOCICLETES FINS 125 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 125 FINS A 250 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 250 FINS A 500 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 500 FINS A 1.000 CC
MOTOCICLETES DE MÉS DE 1.000 CC

6,97
6,97
11,94
23,90
47,79
95,59

4.- Per a l’aplicació de la tarifa anterior s’actuarà d’acord amb el que disposa l’annex V
del Reglament General de Vehicles (RD 2822/1988 de 23 de desembre), la normativa
relacionada i en especial es tindran en compte les següents regles:
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a.- Tributaran com a turismes, a banda dels qualificats com a turisme, els vehicles tot
terreny.
b.- Tributaran com a camions els furgons i furgonetes, els vehicles mixtes adaptables i
les autocaravanes.
c.- Tributaran com a tractors els tractocamions, els tractors d’obres i serveis, els
vehicles especials, els tractocarros, les màquines agrícoles i les màquines d’obres i
serveis autopropulsades.
d.- Tributaran com a motocicletes els motocarros i els quatricicles.
e.- En el cas de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que porta
la potència d’arrossegament i els remolcs i semiremolcs arrossegats.
f.- Els ciclomotors i remolcs o semiremolcs que per la seva capacitat no sigui obligatori
matricular-los, es consideraran aptes per a la circulació des del moment que s’hagi
expedit la certificació corresponent per la Delegació d’Indústria o, si s’escau, quan
realment estiguin en circulació.
Article 7. Període impositiu i acreditament de l’impost
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, i s’acreditarà el dia 01 de gener
de cada any, llevat del cas de primera adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan es
produeixi aquesta adquisició.
2.- L’impost es merita 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 satisfarà la que correspongui als trimestres que
resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per substracció 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 transcorregut des
de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de
Trànsit, aquest inclòs.
5.- Quan la baixa té lloc després de la meritació 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.
6.- En el supòsit de transmissió d’un vehicle efectuada en virtut del que estableix
l’article 33 del reglament general de vehicles, es procedirà a la baixa de l’impost.
Correspondrà a l0’adquirent l’alta e l’impost que s’acreditarà en el moment de
transmissió definitiva del vehicle.
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Article 8è. Gestió
1.- 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.
2.- El pagament del 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.
3.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de
manera que s’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
s’escaigui i la realització de la mateixa. S’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.
4.- Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix
l’apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà el import de la quota del impost
resultant de la mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació
provisional mentre que l’oficina gestora no comprovi que la mateixa s’ha efectuat
mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores del impost
5.- 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.
6.- 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. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada
al model aprovat per l’ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i
transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o
de reforma del mateix, que afecti la seva classificació als efectes d’aquest impost.
7.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el
pagament de les quotes anuals del impost es realitzarà dins el primer trimestre 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 pagament voluntari
serà inferior a dos mesos.
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8.- 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 al impost que, estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a
nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
9.- El padró o matrícula del impost s’exposarà al públic en un termini mínim de deu
dies hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu 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.
Article 10è. Gestió per delegació
Si l’ajuntament delega en el Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès les
facultats de gestió del impost i aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol
anterior seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració
delegada.
Article 11è. Infraccions i sancions
Es consideren 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 12è. 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 els desenvolupin i complementin.
Article 13è. Vigència
Aquesta ordenança , una vegada aprovada tindrà efectes des del primer dia de gener
de 2017 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació i/o modificació.
Mentre, regirà la vigent.
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