ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Fonament legal i fet imposable
Article 1
1. De conformitat amb el que disposen els articles 60-2 i 93 i següents de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'estableix l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica que gravarà els vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per
circular per les vies públiques qualsevol que sigui la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no n'hagi causat baixa. Als efectes d'aquest
impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i
matrícula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que, una vegada donats de baixa en
els registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular de manera
excepcional en cas d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta
naturalesa.
Subjecte passiu
Article 2
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, a nom del qual consti el vehicle en
el permís de circulació.
Exempcions i bonificacions
Article 3
1. Estaran exempts de l'impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les 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 acreditatius a 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 a Espanya i
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
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c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat 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 per a persones amb mobilitat reduïda (que tenguin reconeguda legalment
la discapacitat en grau igual o superior al 33 %), sempre que estiguin matriculats a
nom seu i serveixen per a la conducció pròpia o per al seu transport.
f) Els autobusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que
tenguin almenys nou places (inclosa la del conductor).
g) 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 f i g de l'apartat 1
d'aquest article, les persones interessades han d'instar-ne la concessió indicant les
característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Declarada aquesta per
l'Administració municipal, s'expedirà un document que n'acrediti la concessió.
3. Gaudiran d'una bonificació del 100 % de la quota els vehicles històrics o aquells que
tenguin una antiguitat mínima de 25 anys comptadors de la data de fabricació o, en
cas de desconèixer-la, a partir de la seva primera matriculació.
4. Els vehicles elèctrics i els que utilitzin exclusivament per funcionar fonts d’energia no
contaminant gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’impost.
5. S’estableix una bonificació del 2 % de l’import a favor dels subjectes passius que hagin
domiciliat els seus deutes corresponents a aquest impost, sempre que siguin abonats
en el moment que es presentin a cobrament.
Bases i quota tributària
Article 4
La quota tributària vindrà donada per l'aplicació del tipus de gravamen de l'1,25 a la tarifa
que correspongui, que serà en cada cas la prevista en el quadre de tarifes que aprovin les
lleis sectorials corresponents per cada període impositiu.
Període impositiu i meritació
Article 5
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què
es produeixi dita adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa del vehicle.

Règims de declaració i d'
ingrés
Article 6
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària corresponen a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.
Article 7
1. Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació, la certificació
d'aptitud per poder circular o la baixa definitiva d'un vehicle hauran d'acreditar,
prèviament, el pagament de l'impost.
2. Estaran subjectes a la mateixa obligació les persones titulars dels vehicles quan
comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma d'aquells, sempre que
s'alteri la seva classificació a efectes d'aquest impost, així com també en els casos de
transferència i de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle.
3. Les prefectures provincials de trànsit no tramitaran els expedients de baixa o
transferència de vehicles si no s'acredita prèviament el pagament de l'impost.
Article 8
El pagament de l'impost s'haurà d'efectuar dins el primer trimestre de cada exercici per als
vehicles que ja estiguin matriculats o declarats aptes per a la circulació. En cas de nova
matriculació o de modificació en el vehicle que n'alteri la classificació a efectes tributaris,
el termini de pagament de l'impost o de la liquidació complementària serà de trenta dies a
partir de l'endemà de la matriculació o rectificació.
Article 9
1. Anualment es formarà un padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les
quotes respectives que es liquidin per aplicació d'aquesta Ordenança, el qual
s'exposarà al públic durant quinze dies a efectes de reclamacions, amb anunci previ
en el butlletí oficial de la província i edictes en la forma de costum al poble.
2. Una vegada transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre
les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró, que servirà de base
per als documents cobradors corresponents.
Article 10
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari es faran efectives per la via de
constrenyiment, d'acord amb les normes del Reglament general de recaptació.
Partides fallides
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Article 11
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s'hagin
pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment. Per declarar-les-hi es formalitzarà
l'expedient oportú d'acord amb el previngut en el Reglament general de recaptació vigent.
Infraccions i sancions
Article 12
En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s'ajustarà a allò que disposen els articles 77 i
següents de la Llei general tributària, d'acord amb el que s'ordena a l'article 12 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
Entrada en vigor i vigència
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció de la qual es va aprovar pel Ple de la corporació en
sessió tinguda el 26 de setembre de 2013, entrarà en vigor el mateix dia en què es
publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, serà d'aplicació a partir del dia 1 de gener
de 2014 i romandrà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament”.
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