ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1r.De conformitat amb el que preveu l'art. 95 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 28 de
desembre, i en virtut de les facultats conferides en aquest, s'acorda l'aplicació de les tarifes
establertes en el paràgraf primer del mencionat article.
Article 2n.El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant el corresponent rebut tributari.
Article 3r.1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de
manera que s'alteri la seva classificació a efectes del present impost, els subjectes passius
presentaran davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de 30 dies a comptar de la data
de l'adquisició o reforma, declaració-liquidació segons el model determinat per aquest
Ajuntament, que contendrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària procedent, així com la realització d'aquesta. S'adjuntarà la
documentació acreditativa de la seva compra o modificació, certificat de les seves
característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o Codi d'Identificació Fiscal de
Subjecte Passiu.
2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a la qual es refereix
l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti.
Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que per l'oficina
gestora no es comprovi que aquesta s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes
reguladores de l'impost.
Article 4t.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 dins del primer trimestre de cada exercici.
2. En el supòsit regulat a l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a
l'impost, que es trobin inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de 30 dies perquè
les legítimes persones interessades pugin examinar-lo i, en el seu cas, formular les
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i tindrà els efectes de la notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
Es fixa el coeficient d'increment sobre el quadre de tarifes vigents a l'1,85.
Les tarifes que resultin d'aquest coeficient a partir del 1er. de gener de 2004 seran les següents:

A) Turismes:
EUROS
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals .
De 12 fins a 15,99cavalls fiscals
De 16 cavalls fiscals fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals endavant

23,35
63,05
133,10
165,78
207,20

B) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

274,35

C) Camions:
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil .
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil .

78,20
154,10
92,20
274,35

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals .
De 16 a 25 cavalls fiscals .
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolc arrossegats 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) Altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 c.c. fins 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 c.c. fins 500 c.c. .
Motocicletes de 500 c.c. fins 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

154,10
219,50

32,70
51,37
154,10

32,70
51,37
54,10

8,17
8,17
14,00
28,02
56,04
12,07

Article 5è.
S'estableix la bonificació del 100% de la quota de l'Impost per als vehicles històrics.
S'estableix una bonificació de la quota de l'impost en funció dels motors dels vehicles i el tipus
de combustible que consumeixen, del 75% per a vehicles elèctrics, el 50% per a vehicles híbrids
i vehicles de GLP.
DISPOSICIÓ FINAL
Les modificacions de la present ordenança fiscal, aprovades provisionalment pel Ple d'aquest
Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2015, publicada l’aprovació definitiva
al BOIB NÚM. 17, de 4 de febrer de 2016, començaran a aplicar-se a partir de 5 de febrer de
2016 i romandran en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

