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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE DEIÀ

8258 Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Es fa públic que durant el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació provisional de la modificació de la taxa per entrades de vehicles
mitjançant les voravies i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus en el sentit

nº 64, de 24 de maig de 2018d’actualitzar-la, aprovada en sessió plenària de dia 4 de maig de 2018, BOIB , no s'ha presentat cap al·legació,
per la qual cosa es considera aprovat definitivament, procedint a la publicació del text íntegre de l'esmentada ordenança:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

FONAMENT LEGAL I FET IMPOSABLE

Article 1er

1. De conformitat amb el que es disposa en 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, qualssevol que sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat
baixa en els mateixos. A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula
turística.

3. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser
autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

SUBJECTE PASSIU

Article 2on

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats al fet que es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària, al nom de la qual consti el vehicle en el permís de circulació.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 3er

1. Estaran exempts de l'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, 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.

c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Vermella.

d) Els cotxes d'invàlids o els adaptats per a la seva conducció per disminuïts físics, sempre que no superin els 12 cavalls fiscals i pertanyin a
persones invàlides o disminuïdes físicament. Es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau
igual o superior al 33 %

i) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió administrativa atorgada pel municipi de la imposició.
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f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïda de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

g) Els vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys explicats a partir de la data de la seva fabricació
gaudissin d'una bonificació del 1000 per 1000 en la quota de l'impost. Cas de no conèixer-se aquesta data es prendrà com tal la de la seva
primera matriculació o, en defecte d'això, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

h) Els vehicles híbrids tendran un 50 % de bonificació en l’impost i els vehicles 100% elèctrics tendran una bonificació d’un 75 %.

2. Per poder gaudir de les exempcions al fet que es refereixen les lletres d) i f) de l'apartat 1 del present article els interessats hauran
d'instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i causa del benefici. Declarada aquesta per
l'Administració municipal s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.

BASES I QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4rt

L'impost s'exigirà conformement al següent quadre de tarifes:

A) TURISMES

                                     De menys de 8 cavalls fiscals 17’67 €
                                            De 8 a 12 cavalls fiscals 47’71 €

                        De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals 100’72 €
                                       De més de 16 cavalls fiscals 125’46 €

B) AUTOBUSOS

                                              De menys de 21 places 116’62 €
                                           De 21 places a 50 places 166’10 €

                                                  De més de 50 places 207’62 €

C) CAMIONS

                        De menys d'1.000 kg de càrrega útil 59’19 €
                            D'1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 116’62 €

         De més de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil 166’10 €
                           De més de 9.999 kg de càrrega útil 207’62 €

D) TRACTORS

                                  De menys de 16 cavalls fiscals 24’74 €
                                          De 16 a 25 cavalls fiscals 38’87 €

                                                 De més de 25 cavalls 116’62 €

I) REMOLCS I SEMIREMOLCS

                        De menys d'1.000 kg de càrrega útil 24’74 €
                            D'1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 38’87 €

                           De més de 2.999 kg de càrrega útil 116’62 €

F) MOTOCICLETES/CICLOMOTORS

Ciclomotors 49’9 c. c.                                                 6’18 €
                                       Motocicletes fins a 125 c. c. 6’18 €

        Motocicletes de més de 125 c. c. fins a 250 c. c. 10’60 €
       Motocicletes de més de 250 c. c. fins a 500 c. c. 21’20 €
     Motocicletes de més de 500 c. c. fins a 1.000 c. c. 42’41 €

                             Motocicletes de més d'1.000 c. c. 84’81 €

PERÍODE IMPOSITIU I ESDEVINC

Article 5º
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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 aquesta adquisició.

2. L'impost es reporta 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 6º

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com 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.

Article 7º

1. Els qui sol·licitin davant la Prefectura provincial de trànsit la matriculació, la certificació d'aptitud per circular o la baixa definitiva d'un
vehicle, hauran d'acreditar, prèviament, el pagament de l'impost.

2. A la mateixa obligació estaran subjectes els titulars dels vehicles quan comuniquin a la Prefectura provincial de trànsit la reforma dels
mateixos, sempre que alteri la seva classificació a l'efecte 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 8º

El pagament de l'impost haurà de realitzar-se dins del primer trimestre de cada exercici per als vehicles que ja estiguessin matriculats o
declarats aptes per a la circulació. En cas de nova matriculació o de modificació el vehicle que alteri la seva classificació a efectes
tributaris, el termini del pagament de l'impost o de la liquidació complementària serà de trenta dies a partir del següent al de la
matriculació o rectificació.

Article 9º

1. Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que es liquidin per aplicació de la
present Ordenança, el qual serà exposat al públic per quinze dies a l'efecte de reclamacions preu anuncio en el Butlletí Oficial de la
Província i edictes en la forma acostumada en la localitat.

2. 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 10º

Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran efectives per la via de constrenyiment, conformement a les normes del
Reglament General de Recaptació.

PARTIDES FALLIDES

Article 11º

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediments de
constrenyiment, para la declaració del qual es formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el previngut en el vigent Reglament General de
Recaptació.

INFRACCIONS I SANCIONIS

Article 12º

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al
que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributària, conforme s'ordena en l'article 12 de la Llei 39/1988, de 28 de
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desembre.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els qui a la data de començament d'aplicació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica gaudeixin de qualsevol classe de benefici
fiscal en l'Impost citat en primer lloc fins avui de la seva extinció i, si no tinguessin terme de gaudi, fins al 31 de desembre de 1992,
inclusivament.

VIGÈNCIA

La present Ordenança, regirà a partir de l'exercici de 1990 i successius, fins que s'acordi la seva modificació o derogació.

APROVACIÓ

La present modificació de l'Ordenança que va ser aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data tres de març de 2000, entrarà
en vigor el dia de la seva publicació en el BOIB quedant en vigor dins a la seva modificació o derogació expressa.”

 

Deià, a 9 de juliol de 2018

La Batlessa,
Magdalena López Vallespir
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