AJUNTAMENT DE PORTBOU
Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA

Article 1.- Disposició General.
1.- D’acord amb el que disposen els articles 15.2 i 60.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, es regirà pels articles 93 i següents de la dita Llei, i pels
preceptes d’aquesta Ordenança.
2.- Serà també d’aplicació tot allò que s’estableixi a les disposicions concordants o complementàries
que es dictin per al desenvolupament de les normes esmentades.

Article 2.- Fet Imposable.
1.- Constitueix el fet imposable de l’Impost, la titularitat de vehicles de tracció mecànica aptes per a
circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2.- Es considera apte per a circular, el vehicle que s’hagués matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no hagi causat baixa en aquests. També es consideren aptes per a circular els
vehicles proveïts de permisos temporals i matricula turística.
3.- No estan subjectes l’impost els vehicles que, havent causat baixa en els registres per antiguitat del
seu model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
4.- Tampoc estaran subjectes a l’impost els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica de càrrega útil no superior a 750 Kg.

Article 3.- Subjecte passiu.
Son subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’art.33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el permís de circulació.

Article 4.- Exempcions i bonificacions.
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a
la seguretat ciutadana.
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.
Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb estatus diplomàtic.
Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.
Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.

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 física.

Per poder gaudir de l’exempció, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de
reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.
L’exempció no serà aplicable, als subjectes passius que en siguin beneficiaris, per a més d’un vehicle
simultàniament.
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.
Per poder gaudir de l’exempció, els interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de
reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.
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.
L’exempció no serà aplicable, als subjectes passius que en siguin beneficiaris, per a més d’un vehicle
simultàniament.
Els autobusos, els microbusos i la 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.
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
Els titulars de vehicles històrics, amb una bonificació del 90 per 100 de la quota als quals es refereix
l’article 1 del reglament de vehicles històrics , Real Decret 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter
històric del vehicle s’acreditarà, o bé, aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent de la Generalitat, o bé amb l’aportació d’un certificat original d’un club o entitat, relacionat
amb vehicles històrics o clàssics, el qual acreditarà les característiques i autenticitat del vehicle.
Els titulars de vehicles catalogats “zero emissions” gaudiran d’una bonificació del 90 per 100 de la
quota. Es consideren de zero emissions els vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 classificats en el
Registre de Vehicles com elèctrics de bateria (BEV), elèctric d’autonomia estesa (REEV), de hidrogen
(HICEV), elèctric híbrid que s’endolla (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 kilòmetres (cicle
NEDC) o vehicles de pila de combustible, regulats a la Ordre PCI/810/2018, de 27 de juliol, per la qual
es modifiquen els annexes II, XI y XVIII del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
Els titulars de vehicles catalogats Vehicles ECO, gaudiran d’una bonificació del 70 per 100 de la quota.
Es consideren ECO els vehicles M1 y N1, classificats en el Registre de Vehicles como híbrids que
s’endollen amb autonomia <40km (cicle NEDC), híbrids que no s’endollen (HEV), propulsats per gas
natural, propulsats per gas natural comprimit (GNC), o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, hauran
de complir els criteris de la classificació C.
Vehicles M2, M3, N2 y N3 classificats en el Registre com híbrids que s’endollen amb autonomia
<40km, híbrids que no s’endollen (HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural
liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, hauran de complir els criteris de la classificació
C.
Vehicles L classificats al Registre de Vehicles com híbrids que s’endollen amb autonomia <40km (cicle
NEDC) y vehicles híbrids que no s’endollen (HEV).
Totes aquestes classificacions venen regulades a la Ordre PCI/810/2018, de 27 de juliol, per la qual es
modifiquen els annexes II, XI y XVIII del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret
2822/1998, de 23 de desembre.
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. Les
sol·licituds s’hauran de presentar abans del 31 de desembre de l’exercici anterior a la seva inclusió al
corresponent padró de contribuents, les presentades amb posterioritat tindran efecte l’any següent. El
termini legal de resolució és de 6 mesos des de la data de registre de la sol·licitud l’any següent.
Article 5.

Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres j), k) i l) de l’article anterior, els
interessats han d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la
causa del benefici. Així mateix haurà d’aportar document de nivell d’emissions Un cop declarada
l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

Article 6.- Quota.
1.- Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per
l’aplicació del coeficient del 1.86. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2.- Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
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 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) 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

EUR
23,80
64,10
135,30
168,50
210,60
156,60
223,10
278,80
79,50
156,60
223,10
278,80
33,30
52,20
156,60

33,30
52,20
156,60
8,40
8,40
14,30
28,50
57,00
113,90

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 2822/1998, 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 7.- Període Impositiu.
1.- L’impost s’acreditarà per primera vegada quan es produeixi la primera adquisició del vehicle.
2.- En el cas de primera adquisició o per baixa del vehicle la quota a ingressar es prorratejarà per
trimestres naturals.
3.-També es prorratejarà la quota de l’impost per trimestres naturals en el supòsit de baixes
temporals per substracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa en
el registre públic corresponent.

Article 8.- Acreditament.
1.- L’impost s’acreditarà per primera vegada quan es produeixi la primera adquisició del vehicle.
2.- Posteriorment, s’acreditarà el dia 1er. de gener de cada any.

Article 9.- Gestió.
1.- En el cas de primera adquisició d’un vehicle o quan aquest es reformi de manera que se n’alteri la
classificació a efectes del present Impost, els subjectes passius hauran de presentar davant de
l’Ajuntament, en el termini de trenta dies a comptar de la data de l’Adquisició o reforma, una
declaració d’acord amb el model que es determini, en què constin els elements necessaris per la
liquidació de l’Impost, i acompanyaran la corresponent documentació acreditativa de l’Adquisició o
reforma.
2.- En el supòsit regulat en L’apartat anterior, l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent, que
serà notificada individualment al subjecte passiu.
3.- En cas de vehicles ja matriculats o aptes per a la circulació, es formarà anualment un Padró, en
que figuraran tots els subjectes passius de l’Impost, amb les seves respectives quotes tributàries.
Aquest Padró anual serà exposat al públic per un termini de quinze dies, perquè els interessats puguin
formular en el seu cas les oportunes reclamacions, i produirà els efectes de notificació de la liquidació
a cadascun dels subjectes passius.
4.- Les transferències, alteracions i baixes de vehicles, així com els canvis de domicili de seu titular,
hauran de ser declarades pels subjectes passius, en el termini de trenta dies següents a la seva
realització, i produiran l’eliminació o rectificació de padró, amb efectes a partir del període següent a
aquell en que haguessin estat presentades, sense perjudici de l’acció investigadora de l’Administració
Municipal.
5.- L’Ajuntament podrà exigir aquest Impost en règim d’autoliquidació respecte de les quotes
corresponents a la primera adquisició o reforma de vehicles.

Article 10.- Justificant del pagament.
El pagament de l’Impost s’acreditarà mitjançant rebut.

Article 11.- Infraccions i sancions.
1.- En tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a la determinació de
les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària
i en les disposicions que la complementen.
2.- Les infraccions que no constitueixin defraudació, seran castigades amb multes, per l’Alcaldia, en la
forma i quantia previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de Règim
Local.

DISPOSICIÓ FINAL
1.- S’autoritza el president per dictar quantes instruccions siguin necessàries per a l’aplicació
d’Aquesta ordenança.
2.- La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada provisionalment per acord de Ple de la
corporació en sessió celebrada l’11 d’octubre de 2018, i definitivament, en no haver-se presentat cap
al·legació contra el mateix, per edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 246 de 27 de
desembre de 2018, entrant en vigor l’endemà de la seva publicació; s’aplicarà a partir de l’1 de gener
de 2019 i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

PORTBOU, 29 de desembre de 2018

