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MODIFICACIONS APROVADES:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Article 6. Determinació de la quota líquida.
3. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus de gravamen
Béns immobles urbans 0,57
Béns immobles rústics 0,63
Béns immobles de característiques especials 1,30

 
5. a) per als béns immobles urbans d’ús industrial el tipus aplicable serà el 0,63.
 b) Aquest tipus s’aplicarà a tots els valors immobles urbans d’ús industrial amb independència del seu valor 

cadastral.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 5è. Determinació de la quota líquida.
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle de les tarifes següents:

Classe de vehicle Tarifa
A) Segons potència fi scal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fi scals 15,11€
De 8 fi ns 11,99 cavalls fi scals 40,79€
De 12 fi ns 15,99 cavalls fi scals 86,11€
De 16 fi ns 19,99 cavalls fi scals 107,26€
De 20 cavalls fi scals en endavant 134,06€
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles 
especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques 
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fi scals 21,16€
De 16 a 25 cavalls fi scals 33,24€
De més de 25 cavalls fi scals 99,71€

B) Segons el número de places
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places 99,71€
De 21 fi ns 50 places 142,01€
De més de 50 places 177,51€

C) Segons la càrrega útil en quilograms.
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per 
al transport de fi ns a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 50,61€
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 99,71€
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Classe de vehicle Tarifa
De més de 2.999 kg fi ns 9.999 kg de càrrega útil 142,01€
De més de 9.999 kg de càrrega útil 177,51€
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 
vehicles articulats. 
De més de 750 i menys de 1.000 kg de càrrega útil 21,16€
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 33,24€
De més de 2.999 kg de càrrega útil 99,71€

D) Segons els centímetres cúbics.
Ciclomotors 5,29€
Motocicletes fi ns 125 cc 5,29€
Motocicletes de més de 125 fi ns a 250 cc 9,06€
Motocicletes de més de 250 fi ns a 500 cc 18,13€
Motocicletes de més de 500 fi ns a 1.000 cc 36,26€
Motocicletes de més de 1.000 cc 72,51€

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
 

 Tarifa
a) Certifi cacions ordinàries: 2,81 €
b) Certifi cacions amb expedient informatiu previ: 8,62 €
c) Certifi cacions amb informe tècnic previ: 15,02 €
d) Certifi cacions d’exposició pública: 7,41 €
e) Certifi cacions, informes i notes simples de cadastre: 7,41 €
f) Expedients de llicències urbanístiques i d’activitats: 10,00€
g) Compulsa de documents

Fins a 3 fulls: 2,11 € /full
A partir de 4 fulls 1,16 €/ full

h) Estudis d’alineacions i rasants:
Per Façana fi ns a 10 ml 18,72 €
Per m/l d’excés: 2,27 €

i) Expedient d’alteracions de dominí de rústica, urbana, canvis de cultiu, etc. (models 901, 
902, 903, 904, etc.) Del Centre de Gestió Cadastral (A part del cost dels impresos):

3,75 €

j) Informes i dictàmens de la Junta Pericial: 23,33 €
k) Per a qualsevol altre document que no està expressament tarifat: 3,75 €
l) Per fotocòpies de documents públics obrants a les dependències municipals: 0,80 €/Fotocòpia
m) Per placa identifi cativa de les llicències urbanístiques atorgades: 4,23 €/Placa
f) Expedient administratiu per l’atorgament de llicència urbanística en sòl no urbanitzable 30,00€
f) Expedient administratiu en general, incoat a instància de part 10,00€
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Administració Local

2013-03442
Ajuntament de Gandesa

EDICTE

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 29 de gener de 2013, va aprovar provisionalment la modifi cació de 
l’Ordenança fi scal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

En compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’esmentat acord es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta dies a efectes d’examen i 
de reclamacions, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona núm. 36, de data 
12.02.2013 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial respectivament.

Un cop transcorregut el tràmit d’informació pública sense haver-se presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut defi nitiu.

En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985 i 17.4 del RDL 2/2004, es publica íntegre a 
continuació la modifi cació de l’ordenança aprovada. 

Contra l’acord plenari esmentat, un cop ha esdevingut defi nitiu, es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, en la 
forma i terminis que estableixen les normes reguladores de l’esmentada jurisdicció.

Contra l’acord plenari de referència pot interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri pertinent previst a la 
legislació vigent.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
 
Gandesa, 22 de març de 2013.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

MODIFICACIÓ APROVADA:

Article 4t. Exempcions, reduccions i bonifi cacions
S’hi afegeix el següent apartat:
4. Tindran una bonifi cació del 100,00% de l’impost els vehicles històrics de 25 o més anys d’antiguitat.

La present modifi cació entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Ofi cial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir d’aquella data.

Gandesa, 22 de març de 2013.
L’ALCALDE, Carles Luz Muñoz.
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 

 

Reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
 

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 

siguin 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 hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es 

consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística.  

3. No estan subjectes a aquest impost: 

a) Els vehicles que, tot i que s’hagin donat de baixa en els registres per antiguitat del model, 

puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o 

curses 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 quilograms.  

 

Article 2. Subjectes passius  

1. 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 de les quals consti el vehicle 

en el permís de circulació.  

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 

passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, 

segons els termes de l’article 7 d’aquesta Ordenança, mitjançant declaració expressa a 

aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins 

que no presenti l’esmentada declaració. No obstant això l’Administració podrà rectificar el 

domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.  

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als 

efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.  
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Article 3. Responsables  

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  

2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 

33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives 

participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.  

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents 

es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins 

el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.  

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents:  

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.  

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible 

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries 

pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats.  

6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst 

a la Llei General Tributària.  

 

Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions  

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 re presentacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 

funcionaris consulars de carrera adscrits a Espanya, que siguin súbdits dels perspectius 

països, identificats externament 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 els 

seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.  

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d’allò que es disposi en tractats 

internacionals.  

d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 

trasllat de ferits i malalts. 

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 

350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., 

projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb 

alguna disfunció o incapacitat física.  
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Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. 

Aquesta exempció s’aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als 

vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats als seu transport.  

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als 

subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament. 

A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvàlida 

aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.  

f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport 

públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del 

conductor.  

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’Inspecció 

Agrícola.  

2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletra e) i g) de l’apartat 1 

d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant la causa del 

benefici i aportant el Permís de Circulació, la Targeta d’Inspecció Tècnica i la resta de medis 

de prova que acreditin el dret al gaudiment de les mateixes. En relació a l’exempció prevista 

en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest article, l’interessat haurà d’aportar 

el certificat de la minusvàlida emès per l’òrgan competent i justificar el destí del vehicle 

davant l’Ajuntament de la imposició.  

3. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut, 

expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb 

posterioritat al meritament de l’impost, inclòs quan la liquidació han estat girada i encara no 

ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici 

sempre que s’hagin complert els requisits establerts per a tenir-hi dret el moment del 

meritament de l’impost.  

 

Article 5. Quota tributària  

1. Les quotes del quadre de tarifes, de totes les classes de vehicles, de l’impost fixat en 

l’article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s’incrementaran per l’aplicació sobre les 

mateixes del següent coeficient: 1,14. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en 

què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.  

2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en 

aquest municipi serà el següent:  

CLASSE DE VEHICLE TARIFA 

a) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals    14,39 euros  

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals    38,85 euros  

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals    82,01 euros  

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals    102,15 euros  
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De 20 cavalls en endavant    127,68 euros  

 

b) Autobusos  

De menys de 21 places     94,96 euros  

De 21 a 50 places      135,25 euros  

De més de 50 places     169,06 euros  

 

c) Camions  

De menys de 1.000 kg de carrega útil   48,20 euros  

De 1.000 a 2.999 kg de carrega útil   94,96 euros  

De més de 2.999 a 9.999 kg de carrega útil  135,25 euros  

De més de 9.999 kg de carrega útil  169,06 euros  

 

d) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals    20,15 euros 

De 16 a 25 cavalls fiscals     31,66 euros  

De més de 25 cavalls fiscals    94,96 euros  

 

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per Vehicles de tracció mecànica  

De menys de 750 kg a 1.000 kg de carrega útil 20,15 euros  

De més de 1.000 kg a 2.999 kg de carrega útil 31,66 euros 

De més de 2.999 kg de carrega útil    94,96 euros  

 

f) Altres vehicles 

Ciclomotors:       5,04 euros  

Motocicletes fins 125 cc      5,04 euros  

Motocicletes de més de 125 cc fins 250 cc   8,63 euros  

Motocicletes de més de 250 cc fins 500 cc   17,27 euros  

Motocicletes de més de 500 cc fins 1.000 cc   34,53 euros 

Motocicletes de més de 1.000 cc    69,06 euros  

 

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les diferents 

tarifes serà el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, 

de 23 de desembre 

 

Article 6. Període impositiu i meritament de l’impost  

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 produeix 

aquesta adquisició.  
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2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.  

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà 

per trimestres i se satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer de 

l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.  

4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per 

trimestres i es retornarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer, exclòs 

aquell en que es produeix la baixa. També s’aplicarà aquest prorrateig de la quota, en els 

supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es 

produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.  

 

Article 7. Règims de declaració i d’ingrés  

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 

del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que 

s’hagin pogut realitzar.  

2. En el cas d’altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest cas en els 

termes del segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 6è d’aquesta Ordenança o quan els 

vehicles es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, 

els subjectes passius presentaran, davant l’Ajuntament o Administració encarregada de la 

gestió, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, 

una declaració-liquidació, que contindrà els elements de la relació  tributària imprescindibles 

per a la liquidació del tribut. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra 

o modificació, la Targeta d’Inspecció tècnica i el Document Nacional d’Identitat o el Número 

d’Identificació Fiscal del subjecte passiu.  

3. Provist de la declaració-liquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 

l’impost resultant de la mateixa a l’oficina municipal encarregada de la gestió o en qualsevol 

oficina de les entitats col·laboradores en la recaptació. Aquesta declaració-liquidació tindrà 

el caràcter de provisional, fins que l’oficina encarregada de la gestió verifiqui que la mateixa 

s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost.  

4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de 

circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament del darrer rebut 

posat al cobrament, sense perjudici de l’obligació d’abonar la resta de rebuts pendents.  

 

Article 8. Padrons  

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de 

les quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  

2. El padró de l’impost, un cop aprovat, s’exposarà al públic durant el termini de quinze dies 

hàbils perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions 

oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els 

efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  
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3. Finalitzat el període d’exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat 

a l’article 14 de la Llei d’Hisendes Locals  

4. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit 

i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis 

de domicili.  

5. El pagament de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament 

que fixi l’Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà 

d’Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d’utilitzar a més altres 

mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos 

mesos.  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma 

de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació directa en 

aquesta Ordenança.  

DISPOSICIÓ FINAL  

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada 

en data 19 de febrer de 2003, serà vigent a partir de la data de la seva publicació íntegra al 

Butlletí Oficial de la Província i s’aplicarà amb efecte del dia 1r. de gener de 2003, i 

continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació 

parcial, els articles no modificats, restaran vigents. 
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AJUNTAMENT DE GANDESA 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 

 

Reguladora de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

 
CAPÍTOL I. NATURALESA I FET IMPOSABLE 

 

Article 1r.  

La Llei 39/88 de 28 desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 

60.1 amb caràcter obligatori, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es regularà 

pels preceptes continguts en aquesta ordenança.  

 

Article 2n.  

Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el 

rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s’assenyalin per 

estacionament en vies públiques municipals o aparcament vigilat.  

 

Article 3r.  

1. Són objecte de l’impost de vehicles de tracció mecànica aptes per a 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 i 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 de vehicles que, havent estat donats de baixa en els 

registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment 

amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.  
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CAPÍTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

 

Article 4t.  

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 a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.  

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus 

funcionaris o membres amb estatuts diplomàtics.  

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, que 

pertanyin a la Creu Roja.  

e) Els cotxes d’invàlids o els adaptables per a la seva conducció per disminuïts físics, sempre 

que no superin els dotze cavalls fiscals i que pertanyin a persones invàlides o físicament 

disminuïdes.  

f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió 

administrativa atorgada pel municipi de la imposició.  

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’Inspecció Agrícola.  

2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 

d’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 

l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.  

 

Article 5è  

1. L’impost s’acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisició 

del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició.  

2. En aquest últim cas, o per baixa del vehicle, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà 

per trimestres naturals.  

 

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 

 Article 6è.  

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 de les quals consti el vehicle en 

el permís de circulació.  
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CAPÍTOL IV. TARIFES 

Article 7è.  

1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1 de la llei 39/1988, de 28 

de desembre, s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes del coeficient.  

2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en 

aquest municipi serà el següent:  

Quadre de tarifes 

a) Turismes: 

De menys de 8 cavalls fiscals:    14,39 euros 2.394 pta  

De 8 fins 11,99 cavalls fiscals:    38,85 euros 6.464 pta   

De 12 fins 15,99 cavalls fiscals:    82,01 euros 13.646 pta  

De 16 fins 19,99 cavalls fiscals:    102,15 euros 16.997 pta  

De 20 cavalls en endavant:    127,68 euros 21.244 pta   

 

b) Autobusos  

De menys de 21 places     94,96 euros 15.800 pta 

De 21 a 50 places      135,25 euros 22.504 pta  

De més de 50 places     169,06 euros 28.129 pta  

 

c) Camions 

De menys de 1.000 kg de carrega útil   48,20 euros 8.020 pta  

De 1000 a 2.999 kg de carrega útil   94,96 euros 15.800 pta  

De més de 2.999 a 9.999 kg de carrega útil    135,25 euros 22.504 pta  

De més de 9.999 kg de carta útil   169,06 euros 28.129 pta 

 

d) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals    20,15 euros 3.352 pta  

De 16 a 25 cavalls fiscals     31,66 euros 5.267 pta  

De més de 25 cavalls fiscals    94,96 euros 15.800 pta  

 

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per Vehicles de tracció mecànica:  

De menys de 750 kg a 1.000 kg de carrega útil:20,15 euros 3.352 pta  

De més de 1.000 kg a 2.999 kg de carrega útil:31,66 euros 5.267 pta  

De més de 2.999 kg de carga útil:     94,96 euros 15.800 pta  

 

f) Altres vehicles: 

Ciclomotors:      5,04 euros 838 pta  

Motocicletes fins 125 cc     5,04 euros 838 pta  

Motocicletes de més de 125 fins 250 cc:  8,63 euros 1.436 pta   

Motocicletes de més de 250 fins 500 cc:  17,27 euros 2.873 pta  

Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc:  34,53 euros 5.746 pta  
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Motocicletes de més de 1.000 cc:   69,06 euros 11.491 pta  

 

3. 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 general per l’administració de l’Estat. En el seu defecte 

hom s’estarà allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als diferents tipus de 

vehicles i caldrà tenir en compte a més a més les regles següents:  

a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de 

persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, l’alteració de les mides i 

de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model 

del qual deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la seva potència 

fiscal, salvant els casos següents:  

— Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús. 

— Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil tributarà 

com a camió.  

b) Per a l’aplicació d’aquest impost, el motocarros tindran la consideració de motocicletes i, 

per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.  

c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que 

ocasioni la potència tractora i els remolcs i semi-remolcs que arrossegui.  

d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d’acord amb la seva capacitat, no 

estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació des del 

moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per part de la delegació d’indústria 

o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació.  

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les 

tarifes corresponents als tractors. 

4. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses classes de vehicles i les 

regles per a l’aplicació de les tarifes.  

5. El coeficient d’increment de les quotes d’aquest impost aplicable a aquest municipi es fixa 

en el  

 

CAPÍTOL V. GESTIÓ 

Article 8è.  

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació, i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 

del vehicle. 
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Article 9è. 

El pagament de l’impost s’acreditarà per qualsevol dels següents mitjans:  

a) Rebuts tributaris  

b) Cartes de pagament  

c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l’interior del vehicle del model i 

tipus que el municipi estableixi.  

d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle.  

 

Article 10è.  

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera 

que alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius 

presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es 

comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el 

model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària 

imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la realització de 

la mateixa. S’acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, 

el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional d’Identitat o el 

Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu.  

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat 

anterior, el subjecte passiu ingressarà l’import de la quota de l’import resultant de la mateixa. 

Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l’oficina 

gestora no comprovi que la mateixa s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les 

normes reguladores de l’impost.  

3. Els subjectes passius presentaran, en el termini de trenta dies que es comptaran des de 

la data d’expedició del permís de circulació per part de la Prefectura Provincial de Trànsit, 

una declaració ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, que expressarà aquest fet 

i la matrícula assignada al vehicle.  

4. L’oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà 

notificada individualment als interessats.  

5. Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat per 

l’Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, de canvi de 

domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de reforma del mateix, que afecti 

la seva classificació als efectes d’aquest impost.  

 

Article 11è.  

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 el primer de cada any i en el període de 

cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d’Edictes publicats al Butlletí 
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Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més 

adients. En cap cas, el període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos.  

2. 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 hi figuraran tots els vehicles 

subjectes a l’impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de 

persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.  

3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un termini de dies hàbils perquè 

els interessats legítims pugin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions 

oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els 

efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  

 

CAPÍTOL VI. GESTIÓ PER DELEGACIÓ 

Article 12è. 

Si l’Ajuntament delega en la Diputació de Tarragona les facultats de gestió de l’impost i 

aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les 

actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.  

 

CAPÍTOL VII. NORMES D’APLIACIÓ DIRECTA 

Article 13è.  

En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, regirà el que estableixen els articles 

93 a 100 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.  

Disposició final  

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de 17 d’octubre de 1989 

ha estat verificada posteriorment , a efectes de la conversió de les tarifes a euros i llur 

adequació a la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, per acord 

de l’Ajuntament Ple de data 27 de desembre de 2001. 


