
 
             

ORDENANCE
Última actua
        

 

ORDEN
DE TRA
 
  
Article
 
1. L'im

dels
que 

 
2. Es c

púb
es c

 
3. No e
 

a) 

b) 

 
Article 
 
1. Són

què 
nom

 
2. Els o

amb
l’Aju
de c

 
Article 
 
1. Són 
la Llei g
 
2. La d
acte ad
 
3. Les 
jurídiqu
l’Ordena
 
Article 
 
1. Esta
 

a) 

b) 

                  

ES FISCALS i ORD
alització – aprovac

NANÇA FI
ACCIO ME

 
 1r. Fet im

mpost sobre
s vehicles d
 siguin la se

considera v
lics corresp

consideraran

estan subje

Els vehicles
model, pod
certàmens 
Els remolcs
útil dels qu

 2n. Subje

 subjectes 
 es refereix

m de les qua

obligats tri
b domicili e
untament a
contribuent

 3r. Succes

responsabl
general trib

erivació de
ministratiu

obligacions
es i entitat
ança genera

 4t. Benefi

aran exemp

Els vehicle
defensa na
 
Els vehicles
funcionaris 

  
      

ENANCES REGULA
ció definitiva         

ISCAL NU
ECANICA 

mposable 

 vehicles d
d'aquesta n
eva classe i

ehicle apte 
ponents i m
n aptes els 

ectes a l'imp

s que, have
den ser aut
 o carreres 
s i semirrem
als no sigui

ectes passi

passius d'a
x l'article 35
als consti el

butaris que
en territori 
abans del p
ts. 

ssors i res

les tributar
butària i a l’

e responsa
, en els ter

s tributàries
s sense per
al 

icis fiscals

pts d'aquest

s oficials d
cional o a la

s de represe
 consulars 

 

ADORES DE PREUS
          BOP 235 d

UM. 3 REG
 

e tracció m
naturalesa, 
 categoria. 

 per a la ci
mentre no h
 vehicles pr

post: 

ent estat do
toritzats pe
limitades a
molcs arros
i superior a 

us 

aquest impo
5.4 de la Lle
 vehicle en 

e no residei
 espanyol. 

primer acred

sponsables

is les perso
’Ordenança

bilitat requ
rmes previs

s pendents 
rsonalitat, e

 de conces

t impost: 

e l'Estat, c
a seguretat

entacions d
 de carrer

S PÚBLICS MUNICI
e  10/12/19 (Ord 

GULADOR

mecànica és
aptes per 
 

irculació el 
hagi causat 
roveïts de p

onats de ba
er circular e
ls d'aquesta
ssegats per
 750 quilos

ost les pers
ei 58/2003,
 el permís d

ixin a Espa
 L’esmenta
ditament d

s 

ones físique
a general. 

uerirà que, 
stos a la Lle

 s’exigiran 
en els term

ssió obliga

comunitats 
t ciutadana.

diplomàtique
ra acredita

IPALS 2020 
General, IBI, IVTM

RA DE L'IM

s un tribut 
circular pe

que hagi e
baixa. Als 
ermisos tem

aixa en els 
excepcionalm
a naturalesa
r vehicles d
. 

sones físiqu
, de 17 de 
de circulació

nya, haura
ada designa
e l’impost 

es i jurídiqu

 prèvia aud
ei general t

 als succes
mes previsto

atòria i qua

autònomes
. 

es, oficines 
ats a Espa

M, IIVTNU, Doc ad

MPOST S

directe, que
r les vies p

estat matric
efectes d'a

mporals i m

registres pe
ment amb 
a. 
de tracció m

ues o jurídi
desembre, 
ó. 

n de design
ació haurà 
posterior a

ues determ

diència de 
tributària. 

ssors de les
os a la Llei g

antia fixa 

s i entitats 

 consulars, 
nya, que 

dm., EB i cursos cu

SOBRE VE

e grava la 
públiques, 

culat en els 
quest impo

matrícula tur

er antiguita
motiu d'ex

mecànica, la

ques i les e
 general trib

nar un repr
 de comun

a l’alta en e

minades com

l’interessat

s persones
general trib

 locals ads

 agents dip
siguin súb

ultura)        
63

EHICLES 

titularitat 
qualsevol 

 registres 
ost també 
rística. 

at del seu 
xhibicions, 

a càrrega 

entitats a 
butària, a 

resentant 
nicar-se a 
el registre 

m a tals a 

t, es dicti 

s físiques, 
butària i a 

scrits a la 

lomàtics i 
bdits dels 



 64

respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau.  
 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 
 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels 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 la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 
especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 
incapacitat físics.  

 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 

als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. 
Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual 
o superior al 33 per 100. A aquests efectes tindran també la consideració de persones 
amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la 
Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el 
grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que 
tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes 
d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les 
persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de 
tenir la condició d’incapacitat o classes passives. 
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat  o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent, així com  caldrà justificar la destinació 
del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud  una manifestació signada 
pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es 
destinarà  al seu transport. 
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 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 a les lletres f) i g)  no seran aplicables als subjectes passius 
que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 
 

h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa 
la del conductor. 
 

i) Els tractors, remolcs i semirremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 
Agrícola. 
 

2. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals 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 
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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. 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 
  
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició 
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix 
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. 

Potència i classe de vehicle
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals 20,86
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 59,53
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 119,07
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 148,42
De més de 20 cavalls fiscals 185,35

B) Autobusos
De menys de 21 places 137,90
De 21 a 50 places 196,41
De més de 50 places 245,68

C) Camions
De menys de 1000 Kg de càrrega útil 69,96
De 1000 a 2999Kg de càrrega útil 137,90
De més de 2999 fins a 9999 Kg 196,52
De més de 9999 Kg de càrrega útil 245,68

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 29,37
De 16 a 25 cavalls fiscals 46,07
De més de 25 cavalls fiscals 137,90

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica:
De menys de 1000 Kg de càrrega útil 29,37
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil 46,07
De més de 2999 Kg de càrrega útil 137,90

F) Altres vehicles
Ciclomotors 7,45
Motocicletes fins a 125 cc 7,45
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 12,50
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 25,01
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc 50,01
Motocicletes de més de 1000 cc 100,01
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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. 
 
3. Proveït de la autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de 
l'impost resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària col·laboradora. 
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el 
pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de 
l’autoliquidació. 
 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral 
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior 
a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de 
gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs.  
 
Article 9è. Padrons 
 
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 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. 
 
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents 
es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en 
la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de 
domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de 
domicili de què pugui disposar l'Ajuntament. 
 
3.  El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini d’un mes comptat 
des de quinze dies abans de la data d’inici del període de cobrança, 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 simultàniament al 
calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels 
subjectes passius. 
 
Article 10è.- Gestió per delegació 

 
1.- Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Girona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme 
l’administració delegada. 

 
2.- La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de XALOC introduint-hi  totes 
les dades necessàries. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es realitzarà 
preferentment per mitjans telemàtics, en aquest cas, des de la web de XALOC, l’interessat 
podrà imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació. 

 
3.- XALOC comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són 
procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis 
fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del tribut per 
consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits 
per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 
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3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats 
anteriors, caldrà subscriure el corresponent conveni. 
 
Article 12è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 19 d’ octubre de 2004  
començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2005, i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats 
restaran vigents. 
 
Disposició addicional Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de la 
present ordenança. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a  
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 
els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti 
d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini. 
 
Disposició addicional Segona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de 
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica 
dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
 


