Ajuntament de Vallbona de les Monges

Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.
Article 1.- Naturalesa i fet imposable.
1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta
naturalesa, aptes per la circulació per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i
fins que no causi baixa en aquests registres. Als efectes d’aquest impost, també es consideraran aptes els
vehicles dotats de matrícula turística i permisos temporals.
3. No estan subjectes a aquests impost:
a) Els vehicles que donats de baixa en el registre per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular
excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.
b) els remolcs i semiremolcs utilitzats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui
superior a 750 kilograms.
Article 2.- Exempcions.
1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i Entitats locals afectats 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 en 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 en Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles exempts en virtut de tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària i al trasllat de malalts i ferits.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que fa referència l’apartat A de l’Annex II del Reglament
General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlid per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s’aplicarà en tant es mantingui aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persona amb
discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en aquesta lletra e) únicament seran aplicables a un vehicle matriculat a nom de
persona amb discapacitat.
Als efectes d’aquesta exempció, es considerarà persona amb discapacitat aquella que tingui aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33 %.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que
tinguin una capacitat superior a nou places, incloent la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària prevista de la Targeta d’Inspecció Agrària.
2. Per poder aplicar les exempcions previstes en les lletres e) i g) de l’apartat anterior, els interessats hauran
d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Declarada l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
3. En l’exempció prevista en l’apartat e) relativa als vehicles ordinaris matriculats a nom de persona amb
discapacitat, l’interessat haurà de presentar la següent documentació: certificat del grau de la discapacitat;
permís de circulació del vehicle matriculat a nom de persona amb discapacitat o, si s’escau, documentació
acreditativa del destí del vehicle al transport de la persona amb discapacitat; i la documentació relativa a la
identificació del vehicle.
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Article 3.- Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que fa referència
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, al nom de les quals consti el vehicle en
el permís de circulació d’aquest.
Article 4.- Quota.
1. L’impost s’exigirà d’acord amb les següents tarifes:
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Potència i classe de vehicle
A) Turismes:
De menys de vuit 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 utilitzats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 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) Vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 125 fins 250 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 250 fins 500 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics

Import
13,12 €
35,44 €
74,82 €
93,19 €
116,48 €
86,63 €
123,39 €
154,23 €
43,97 €
86,63 €
123,39 €
154,23 €
18,38 €
28,88 €
86,63 €
18,38 €
28,88 €
86,63 €
4,60 €
4,60 €
7,87 €
15,76 €
31,50 €
63,00 €

2. No es preveu l’aplicació de coeficient multiplicador de les quotes anteriors.
3. Les quotes anteriors quedaran immediatament modificades quan es produeixi una modificació o actualització
de les quotes definides en l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (infra, TRLHL), mitjançant la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat, sense necessitat de tramitació reglamentària específica.
Article 5.- Bonificacions.
No resultarà d’aplicació cap bonificació sobre la quota de l’impost definida en l’article anterior.
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Article 6.- Període impositiu i acreditament.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, amb excepció dels supòsits de primera adquisició dels
vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en que es produeixi aquesta adquisició.
2. L’impost s’acreditarà el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els supòsits de primera adquisició o
baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de
baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, a partir del moment en que es produeixi aquesta baixa
temporal en el registre públic corresponent.
Article 7.- Gestió tributària de l’impost.
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, correspon a l’Ajuntament de Vallbona de les Monges, segons el padró de vehicles aprovat, que
inclourà tots aquells vehicles el domicili que figura en el permís de circulació dels quals sigui el terme municipal
de Vallbona de les Monges. Aquest padró anual, un cop aprovat pel Ple de l’Ajuntament, s’exposarà al públic
durant un termini de trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin presentar les reclamacions que creguin
adients, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
2. El període de cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 de març i el dia 30
d’abril, tots dos inclosos. Per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de cobrament
voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Finalitzat el termini de cobrament en període voluntari, procedirà la incoació del procediment de cobrament en
període executiu, en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació.
3. El pagament de l’impost s’acreditarà per qualsevol dels següents mitjans: a) rebuts tributaris; b) cartes de
pagament; i c) a través de qualsevol altre mitjà de prova admès en l’ordenament jurídic espanyol.
4. En el cas de primera adquisició de vehicle, l’interessat haurà de comunicar a l’ens gestor de l’impost les
dades necessàries per practicat la liquidació individual corresponent, en el termini de trenta dies hàbils següents
a l’adquisició del vehicle. La liquidació practicada es notificarà a l’interessat, essent el termini de pagament en
període voluntari el següent: si la notificació es produeix entre el primer i el dia 15 de cada mes, des del moment
de la seva recepció fins al dia 20 del mes posterior; i si la notificació es produeix entre el dia 16 i l’últim de cada
mes, des del moment de la seva recepció fins al dia 5 del segon mes posterior. Si el dies ad quem d’aquests
terminis fos inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil immediat següent. Transcorregut aquest termini s’iniciarà el
cobrament en període executiu, d’acord amb allò previst en el Reglament General de Recaptació.
Article 8.- Gestió per delegació.
1. De conformitat amb l’article 12 i 77 TRLHL, l’Ajuntament de Vallbona de les Monges pot acordar la delegació
de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’Impost de Béns Immobles a l’Organisme Autònom de Gestió,
Recaptació i Liquidació de Tributs Locals, dependent de la Diputació de Lleida, o ens anàleg que el succeeixi.
2. L’actuació delegada es realitzarà en els termes previstos en la present Ordenança i en els convenis signats
entre ambdues entitats públiques.
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Disposició Addicional Primera.
El règim de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica serà el previst en la present Ordenança Fiscal, i
supletòriament resultarà d’aplicació allò previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en la normativa
reglamentà que desenvolupi aquestes normes, especialment el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament General de Recaptació, i el Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de revisió en via administrativa.
Disposició Transitòria Primera.
El règim de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a l’exercici 2009 serà el regulat en l’Ordenança
Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, amb les modificacions practicades fins a la present
data.
Disposició Transitòria Segona.
Es manté la delegació de la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica a favor de l’Organisme Autònom de Gestió, Recaptació i Liquidació de Tributs Locals de la Diputació
de Lleida, en els termes existents en l’actualitat.
Disposició Derogatòria Única.
Queda derogada l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 4 de setembre de 1989, i les seves
successives modificacions.
Disposició Final Única.
Es fa constar que la present Ordenança número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vallbona de les Monges en data 20.10.2009 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida de data 08.12.2009.

Vallbona de les Monges, 30 de desembre de 2011
L’Alcalde

Secretària interventora acctal.

Ramon Bergadà Benet

Sílvia Solanas Cabestany
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Diligència
Es fa constar que l’anterior Ordenança ha estat modificada per acord de l’Ajuntament Ple que a continuació
s’indica:
Ajuntament Ple: 03.11.2011

BOP: 29.12.2011

Sílvia Solanas Cabestany
La Secretària acctal.
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