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Article 1.
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 circular per les vies
públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que
s’indiquen en l’article 4.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació, el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest
impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i
matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat
del seu model, poden ser autoritzats a circular excepcionalment amb motiu
d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la
càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2.
Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques i jurídiques
jurídiqu
i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, a nom dels quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de
cada any natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en
territori espanyol, al efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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Article 3.
Responsables.
La responsabilitat respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà
d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària.
Article 4.
Exempcions i reduccions.
1. Estaran exempts 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, identificats externament i sota condició de
reciprocitat en la seva extensió i grau.
Igualment, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
c) Els vehicles respecte els quals així es derivi del que es disposa en 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 de mobilitat reduïda a que es refereix l’apartat A de l’annex II del
Reglament
ent General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
f) Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
per als destinats al seu transport.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalia quins tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent.
Les exempcions
pcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables
als subjectes passius beneficiaris d’ells per més d’un vehicle simultàniament.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre
sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou
places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció
Agrícola.
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i f) de
l’apartat 1 d’aquest article, els interessats n’hauran d’instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Un cop l’Ajuntament hagi declarat l’exempció, expedirà un document acreditatiu de
la mateixa.
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de l’apartat 1.f) anterior,
l’interessat haurà d’aportar el certificat de minusvalia emès per l’òrgan competent i
justificar el destí del vehicle davant l’Ajuntament, juntament amb la sol·licitud
sol·lici
d’exempció i les dades del vehicle.
3. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, inclòs
quan la liquidació ha estat girada i encara no ha adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici
exercici sempre que s’haguessin
complert els requisits establerts per a tenir-hi
tenir hi dret quan es merita l’impost.
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Article 5.
Bonificacions
1. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota que figura a la taula relacionada
a l’article següent, pels vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat
mínima de vint-i-cinc
cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si
aquesta no fos coneguda, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació
o, en el seu defecte, la data en què el corresponent
corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació
com a tal per l’òrgan competent.
2. Es bonificaran aquells vehicles a motor que tinguin una incidència medi ambiental
menor introduïda per la Llei de la qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
34/2007, de 15 de novembre, i que s’aplicarà en funció de les emissions oficials de
CO2, de la
a següent manera:
2.1. Turismes, quan siguin:
• Fins a 120 gr/km: 75 %
• Superior a 120 g/km i inferior a 160 gr/km: 50 %
• Superior a 160 g/km i inferior a 200 gr/km: 25 %
2.2. Motocicletes:
• Fins a 80 gr/km: 75 %
• Superior a 80 g/km i inferior a 100 gr/km: 50 %
• Superior a 100 g/km i inferior a 120 gr/km: 25 %
Les emissions oficials de CO2 s’acreditaran mitjançant certificat emès a l’efecte
pel fabricant o importador del vehicle llevat en els casos en què les esmentades
emissions constin a la tarja d’inspecció tècnica
tècnica o en qualsevol altre document
de caràcter oficial tramitat individualment respecte del vehicle que es tracti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % els vehicles que utilitzin combustibles
alternatius a la gasolina o al gasoil com els que utilitzin hidrogen,
hidrogen, motors híbrids
(normalment un de combustió interna amb gasolina o gasoil i un altre d’elèctric),
que utilitzin aire comprimit o electricitat.
L’aplicació de les bonificacions senyalades en el punt 2. i 3. tenen caràcter pregat i
s’han de presentar,, juntament amb tota la documentació que les acrediti, davant el
personal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. L’acord pel qual s’accepti la petició fixarà
l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit, sense que tingui caràcter
retroactiu.
4. Els beneficis
icis fiscals que s’apliquen en els punts anteriors no seran acumulables,
llevat sol·licitud contrària s’aplicarà aquella que sigui més beneficiosa pel subjecte
passiu.
Article 6.
Quota tributària.
1. Les quotes de l’impost fixat en l’article 95.1 del RDL 2/2004, text refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, s’incrementaran per aplicació de les mateixes del
coeficient 1,6280. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat
modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
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2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
aplicables en aquest municipi és el següent:
Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals

20,40

De 8 fins a 11,99

55,05

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

116,70

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

144,80

De més de 20 cavalls

180,95

Autobusos.
De menys de 21 places

134,60

De 21 a 50 places

191,70

De més de 50 places

239,60

Camions
De menys de 1.000 kg. De càrrega útil

68,30

De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil

134,60

De 2999 a 9999 kg de càrrega útil

191,70

De més de 9999 kg

239,60

Tractors*
De menys de 16 cavalls fiscals

28,55

De 16 a 25 cavalls fiscals

44,85

De més de 25 cavalls

134,60

Remolcs i semiremolcs
De menys de 1000 Kg càrrega útil

28,55

De 1000 a 2999 kg

44,85

De més de 2999 kg de càrrega útil

134,60

Altres vehicles
Ciclomotors

7,15

Motocicletes fins a 125cc

7,15

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250cc

12,25

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500cc

24,50

Motocicletes de 500 cc fins a 1000 cc

48,95

Motocicletes de més de 1000 cc

97,90

S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al
transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres,
l’alteració de les mesures i de la disposició de les portes, i altres alteracions que no
modifiquin essencialment el model del qual deriva.
Els vehicles que siguin classificats com a tractocamions seran catalogats com a camió:
el vehicle articulat, els tractors de serveis i els tractors d’obres. Seran considerats com
a tractors, els agrícoles i els tractocarros.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les
tarifes serà el que es determini amb caràcter
caràcter general per l’Administració de l’Estat. En
el seu defecte s’estarà al què disposi el Codi de Circulació pel que respecta als
diferents tipus de vehicles.
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Article 7.
Període impositiu i acreditament.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu, llevat del cas de primera
adquisició que es meritarà el dia que es produeixi l’adquisició.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També es procedirà al
prorrateig de la quota en el mateixos termes, en les baixes temporals per
sostracció o robatori del vehicle, i aixó des del moment que es produeixi
l’esmentada
a baixa temporal en el Registre públic corresponent.
4. Quan la baixa te 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, li
correspon percebre com a devolució d’ingrés degut.
Article 8.
Règim de declaració i liquidació
1. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís
de circulació del vehicle.
2. S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
3. Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o
certificació d’aptitud per circular d’un vehicle, hauran de practicar prèviament
l’autoliquidació de la quota corresponent
corresponent a la primera meritació a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de L’Escala o a través d’entitats
col·laboradores reconegudes.
4. En els supòsits de canvi de titularitat de vehicles, davant la Prefectura
Provincial de Trànsit s’exigirà el pagament de l’impost corresponent al període
impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitzi el tràmit.
5. La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d’alta o de baixa de
vehicles si no se n’acredita prèviament el pagament de l’impost, en els
el termes
establerts en els apartats anteriors.
Article 9.
Ingrés
1. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació
declaració liquidació a què es refereix
l’apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’impost que
en resulti l’oficina municipal corresponent, o en una entitat bancària col·laboradora
o en una entitat bancària col·laboradora o a través d'internet en la mesura que els
mitjans tecnològics i informàtics desenvolupats que l'Ajuntament posi a disposició
o permetin.
liquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que
2. Aquesta autoliquidació
l’oficina gestora no comprovi que se n’ha efectuat la correcta aplicació segons les
normes reguladores de l’impost.
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2. 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 a l'OGGIR. En cap cas el termini de cobrament en
període voluntari serà inferior a dos mesos.
3. 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
figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost que estiguin inscrits en el Registre
Registr
Públic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme
municipal.
4. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de quinze dies
hàbils perquè els interessats legítims puguin examinar-lo
examinar lo i, si és procedent,
formular
rmular les reclamacions oportunes.
5. Amb la finalitat de facilitar el pagament l’Ajuntament remetrà al domicili conegut del
subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària
col·laboradora o gestora.
6. No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida
l’obligació de satisfer l’impost en el període per l’Ajuntament en el seu calendari
fiscal.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de l’impost, en
aquest cas
as s’ordenarà el càrrec en compte bancari d'acord amb el calendari art-19
art
de l'OGGIR.
Vigència.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i mantindrà la
vigència fins a la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial
els articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional.
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
ins l’àmbit d’aquest Ordenança.
Diligència
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament el dia 3 d’octubre
de 1995 i publicada en el BOP del dia 11 de desembre de 1995. Va esser modificada
parcialment en el Ple de 30 d’octubre de 1996.
1996. Va ser modificada pel Ple de 2 de
novembre de 1998 per tal d’adequar-la
d’adequar la a la Llei 25/1998. Posteriorment, s’ha modificat
parcialment en sessions de Ple de 13 de març de 1999, 28 de setembre de 1999 i de
30 d’octubre de 2001 i de 3 de novembre de 2003. El Ple de 4 de novembre de 2004
es modifica parcialment per tal d’actualitzar-la
d’actualitzar i adaptar-la
la a la normativa vigent. S’ha
modificat parcialment en sessió de 4 de novembre de 2005, el 3 de novembre de 2006,
5 de novembre 2007, 3 de novembre de 2008, 29 d’octubre
d’octubre de 2010, 9 de novembre
de 2011 i el 5 de novembre de 2018.
Vist-i-plau
l’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari.
Agustí Garcia i Andres
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