
A¡un tamen tde  ESIERRI  DE CARD0S

Ordenanga Ftscat núm.

Prov fnc lade  L Ie ida

lmpost sobre vehicles de tracció mecánica

Capítol I

Naturalesa i fet imposable

Art¡cle lr.

.L,a Llqi39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en elseuart¡cle 60.1 amb carácte¡otligatori, t'iñbóCt soure vónicrós¡;i¡tcCu 
-nióiañoa,'ii."es

re gu tará pets preceptes conr in-guts ón áqu edtá blol ñ ángá.

Article 2n.

-- ,49qet! imposlabsorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i elpgalge dels vehictes q.qq. en són objecre,'amo éxcepc¡0..0éis que é'asééñiá¡n-óerestac¡onament en vies púbtiques munici¡íats o apárcaméñiviéitái

Art¡cle 3r.

. t. 99n objecte de I'impost els.vehicles de tracció mecánica aptes per a circular per lesvies.,públiqués, qualsevot que sigui ta setá ¿iáléé i óáregffi,-amríóxóepqié üdiJ'cires'indiquen en I'article 4.
.. ?.. Es considera vehicle apte per.a la circulació el que hagi estat matriculat en els reoistrespúbrics corresponents i meritfe ho nasi óausat ua¡xai-Árs éfeóttié dá!üéii ¡iñóbiirá",iFé' ,,consideraran aptes els vehicles proviétos oó óermiéós iéñpóiáÉl máirícüiá iurGtióá.--
3. No estan subiecJep a l'lmpost els vehicles que, havent estat donats de baixa en etsresistre.s.pe¡1 aqtigyl¡a1^oe_! sgy-fgoei,-póáéñ ióiáütoritzárs'ñi;1rcúiá?éiceñóiiiñajment

amb mot¡u d'exhibicions, certámens o'iarreres limitades átlcjtáqüesta naturaiása. 
-



lmpost vehicles

Capítol l l

Exempcions i bonificacions

Article 4t.

1. Estaran exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de I'Estat, comunitats autónomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) .Els..vehicles.de representacions diplomátiq.ues, olicines consulars, agents
d¡plomátics ifuncionaris consulars de carréra acre<iitats a Espanya, que siouih sú"UO¡ts
dels resPectius paTsos, identificats externament i a condició'de r'ecipiocita-t en la seva
extensió igrau.
c) Els vehicles dels organismes.internacionals amb seu o of icina a Espanya i del seus
funcionaris o membre-s amb estatus diplomátic.
d) Les ambuláncies i altres vehicles directament destinats a I'assisténcia sanitária,
que pertanyin a la Creu Roja.
e) Els colxes d'inválíds o els adaptables per a la seva conducció per disminuTts f ísics,
semPre que !9 sqpe.f¡¡ els dotze cavalls f iscals i que pertanyin á persones invátided
o f ísicament disminuides.
f) Els au.tobusos urbans adscrits alserveide transport públic en régim de concessió
administrativa atorgada pet municipide ta imposició.

9) EJs tractors, remolcs, semiremolcs i maquinária provistos de la Cartilla d'lnspecció
Agrícola.

2.Per a podergaudirde les exempcions a qué es refereixen les lletres e) io) de I'aoartat
1 cl'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió'indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop deClarada
I'exempció per I'Ajuntament, s'expedirá un document que acreditila seva conc'essió.

Art¡cle 5é.

1. L'impost s'acreditará el dia 1 de Oener de cada any, llevat en el cas de orimera
adquisició del vehicle, que tindrá lloc quan es produeixi aqu-esta adquisició.

2, !1 aguest Últim. cas, o per baixa dél vehicle, I'import de la quota de I'impost es
prorratejará per trimestres naturals.



lmpost vehicles

Capí to l l l l

Subjectes pass¡us

Article 6é.

.Són subjectes passi!: d'aquest i¡post les persones f ísiques o jurídiques i les entitats aqué es refeieix I'article ss de ¡á[lóiaéneiáiÍñtiutái¡á, á ñóHállds quars cbnitl éíüéñióreen el permís de circulació.

Capítol lV

Tarifes

Article 7é. .

-^ J,;.L-.^t-qqo-teg dglquadre de tarifes de I'impost.fixat en I'article 96.1 de la Ltei39/1988,
cle 28 de desembre, s'incrementaran per I'aplióació sobre les mateixes Oel coet¡ciéñtr 

- 
I .

^ * ?, PgI.aplicació. del que s'ha previst en I'apartat anterior, el quadre de tarif es aplicablesen aquest municipiserá elsegüént:

Quadre de tarifes

Poténcia iclasse de vehicles

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De I fins a 12 cavalls fiscals
De més de l2 fins a 16 cavalls fisclas
De més de 16 cavalls fiscals

B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més -de 5Qpfqqqs

C) Camions

Quota: Passefes

2 . 0 0 0
5 . 4 0 0

1  1  . 4 0 0
1  4 . 2 0 0

1 3 . 2 0 0
1 8 . 8 0 0
2 3 . 5 0 0

6 . 7 0 0
1 3 . 2 0 0

De menys de 1.000 quilograms de cárrega úlil
De f .000 a 2.999 quilograms de cárrega útil
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De 2.999 a 9.999 quilograms de cárrega útil
De més de 9.999 quilograms de cárrega 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 mecánica
De menys de 1.000 quilograms de cárrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de cárrega útil
De més de 2.999 quilograms de cárrega riti l

F) D'ahres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 cc. f ins 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.

.3, Elconcepte de les diverses classes de vehicles i les reqles per a ¡'apl¡cació de les
tarites sera elque es determiniamb caráctergeneralper I'adm¡n-istrabió de I'Estat. En el seu
defecte hom s'estará a alló que disposa el Co-di de la Circulació pel que f a als dif erents tipus
de vehicles i caldrá tenir en bomptb, a més, les regles següentó:

Quota: Pessetes

1 8 . 8 0 0
2 3 . 5 0 0

2 . 8 0 0
4  . 4 0 0

1 3 . 2 0 0

2 . 8 0 0
4  . 4 0 0

1 3 . 2 0 0

7 0 0
7 0 0

1 . 2 0 0
2  . 4 0 0
4 . 8 0 0
9 . 6 0 0

rdaptar un vehicle de tur¡sme altransport
iupressió de seients ide vidres, l'alteráció

lij't?¿'áA'3':',"?3,1?nfl B fl'Ji8 Í Il$ E I
nt els casos següents:

1. Si el veh¡cle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributará
com a autobús.
2. si el vehicle estava autoritzat. per al transport de més de 525 quilos de
cárrega útil, tributará com a camió.

b) Per a I'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de
motocicletes ¡, per tant, lributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.
c) Quan es tractide vehicles articulals, tributaran simultániament ¡ per separat elque
ocasioni la poténcia tractora i els remolcs i semi-remolcs que arroósegui.
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d'acord amb la seva
cgpac¡tat, no estiguin obligats a matriculació, es,consideiaran com a aptes per a la
circulació des del moment que se n'hagi expedit la certif icació correspoilent ber part
de la delegació d'indústria o, en tot cal quán estiguin reatment en ciiculació.



9) Les máquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense
9-9'sel üansponades_ o arrossegades per altres vehicles de trácció 

'mecánica,
rnoularan per tes tarifes corresponents als tractors.

, 4. Reglamentáriament es determinará el concepte de les diverses classes de vehicles ires regtes per a I'apticació de les tarifes.
5. Elcoeficient d'increment de les quotes d'aquest impost aplicable a aquest municipi esfixa en el
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CapítolV

Gestió

Article 8é.

!.q gg.sti9., la liquidació, la inspecció, la rbcaptació i la revisió dets actes dictats en via degestlo.trlbutar¡a, correspon a I'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
delvehicle.
Article 9é.

El pagament de I'impost s'acreditará per qualsevol dels següents mitjans:
a) Rebuts tributaris
b) Cartes de pagament
c) Distintius adherits obligatóriament en un lloc visible de I'interior del vehicle del
model ¡tipus que el municipi estableixi
d) Targetes exhibides en un lloc visibte detvehicte

Article 10é.

t . El qtcas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera
que alter¡ la seva classificació als efecles d'aque'st impost, els subjectes passius

ponent, en el termini de trenta dies que es
reforma, una declaració-liquidació seo'ons el
;ontindrá els elements de I'a rejació tributária
complementária que s'escaigui i la realització
rentació acreditativa de lá seva compra o
terístiques técniques i el Document Nabional

d'ldentitat o el Codi d'ldentificació Fiscal del subjeite passiu.'
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5. Els subjectes5' tsls subiectes o_assius.presentaran una declaració ajustada al model aprovat perI'Alunl.a.ment, 
'en 

.qudlsevol-oetJéuóosiiJ dé oaiiá üeiini¡üiii?ansrer¿n"ia rre canvi'rradomicili que consti'en et permis oé iírc,üráciiioéi"ehñié ó ¿Élérüñiil'ELÍ,iíáib.;:q'r?'Xi.:f;la seva classificació als éfectes d'aoue_siimn.,crals éfectes d'aquest impost.

Jació a qué es refereix I'apartat
I'impost iesultant de la ma'teixa.

il?'íf 3l'?!$: Tii,StlJ'3'¿' i 33
3. Els subiectes oassius presentaran, en ellerminide trenta dies que es comptaran desde la data d'-expeoibió_oeLÉérmlC áé óilc-üiaCiii peii párr áó'lá Érerectrra de Tránsir, unadeclaració aiusiada .l,Tg!,.,J,1prováipéi áqüést Á¡L'niai'ieii, {ub'e*pressará aquesr rer i lamatrícula as-signada at ventde.
4' L'oficina oestora.practicará.la corresponent liquidació no.rmalo complementária, queserá notiricaoa- inoiv¡oüalmehl áll Nióré-siárs, ániit indú;¡-o'üál rermini d,ingrés i detsrecursos procedents (.).

CapítolVl

Gestió per detegacié

Article 12é.

- Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió de I'impost iaquesta les accepta, les normes'contingudes en éi iitoiañter¡ór seiañ-ápúcaoíel á rcsactuacions que ha de dur a lerme I'admiriistraC¡OOeiégaóa. 
'- -

i transferéncia, dé canvi'de



Les persones o ent¡tats que en la data d'inicid'aplicació d'aquest impost oaudeixin dequalsevol classe..de benefici fiscal en l'lmpost Munic,ipal. sobré Circuláció óe Vehicles,
gg!!!g?Ie! gaudint-ne en aquell impost f in-s' a la data d'bxtinció oeté eómenrats udniiiióié ¡,sl aquests no tenen term¡ni de gaudiment, fins el 31 de desembre de 1992, inclusiu.

D isposició transitó ria

Disposició final

lmpost vehicles

L ' A l c a l d e

.  Aque.staordenangaf iscal ,  aprovadapelp le en sess ióde 31 -B-  1989 entraráen
vlgor el d¡a pr¡mer de gener de 1990 i regirá f ins a la seva modificació o derogació expressa.

.. (]) .ReCacció de I'article regulador d,el sistema d'autoliquidació si I'Ajuntament decideix
d'establir-lo a I'empar de I'articte gg.1 de lallei 39/BB.

E l  S e c r e t a r i


