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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 
 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
 
Article 1. FONAMENT LEGAL 
 
La present  ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en relació als 
articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local; els 
articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de  Règim Local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest 
municipi, a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, previst en els articles 92 al 99 del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 
 
 
Article 2. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels vehicles de tracció mecànica 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, que tinguin el domicili del seu permís de circulació en aquest 
terme municipal. 

 
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 dotats 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, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, 
certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica de càrrega útil 
no superior a 750 quilograms. 

 
 
Article 3. SUBJECTE PASSIU 
 
Són subjectes passius de l'impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als quals es 
refereix l'article  35 de la Llei general tributària, a nom dels quals consti el permís de circulació. 
 
 
Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
 
1. Estan exempts d'aquest impost: 
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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 diplomàtic. 
 
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària. 
 
e) Els vehicles la tara del qual no sigui superior  a 350 Kg. i que, per construcció, la velocitat 

màxima en pla no passi dels 45 Km/hora, projectats i construïts especialment (que no 
siguin adaptats) per l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. 

 
f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat pel seu ús exclusiu, 

aplicant-se l’exempció entretant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant pels 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 
considera persona amb discapacitat aquella que tinguin aquesta condició legal en grau 
igual o superior al 33 %. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones 
amb discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta 
o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta 
previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin 
per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial 
ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives. 

 
Per poder gaudir d’aquesta exempció les persones interessades hauran de justificar la 
destinació del vehicle, aportant a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acreditació 
suficient de les persones que transporten amb el vehicle pel qual es sol·licita l’exempció.  

No caldrà que l’interessat aporti certificat de minusvalidesa quan l’Ajuntament pugui 
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de 
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta 

Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’interior no s’aplicaran als subjectes 
passius beneficiaris d’aquesta exempció per més d’un vehicle simultàniament. 

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, semi-remolcs i maquinària previstos de la cartilla d’inspecció 
agrícola. 

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

d'aquest article, els interessats hauran d'instar el seu reconeixement tot indicant les 
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Per acreditar el destí dels 
autoturismes especials destinats al transport de persones amb discapacitat, serà suficient 
l’aportació de la fitxa tècnica del vehicles o certificació de la Inspecció Tècnica (ITV). 

 
3. S’aplicarà una bonificació de la quota de l’impost  del 100 % per vehicles històrics. Són 

vehicles històrics els catalogats per la Comunitat Autònoma corresponent i que constin amb 
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matrícula històrica a Trànsit, tal com s’estableix en el Reial Decret 1247/1995 de 14 juliol de 
Reglament de Vehicles Històrics. 

 
4. S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat igual o    
     superior a 25 anys. 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, 
es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el 
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

 
5. Els vehicles de propulsió elèctrica pura i de propulsió híbrida endollables amb capacitat de 

tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries i amb emissions inferiors a 110g de CO2/km i una 
autonomia mínima en mode elèctric de 20km tindran una bonificació del 75%. 

 
Els vehicles  de propulsió híbrida que tinguin capacitat de tracció elèctrica mitjançant bateries, 
i que tinguin unes emissions inferiors a 110g de CO2/km, així com els tots els vehicles que 
utilitzin com a combustible el gas natural, GLP, (gasos liquats del petroli) i unes emissions 
inferiors a 160g de CO2/km, tindran una bonificació del  50%.  

 
Vehicles de gasoil amb emissions inferiors a 108 g de CO2/km i vehicles de benzina amb 
unes emissions inferiors a 120 g de CO2/km. 25% de bonificació. 

 
6. Les sol·licituds d’exempció i bonificacions, per a tenir efectes en el mateix exercici, es podran 

demanar fins el darrer dia del termini de cobrament en voluntària del padró. Les sol·licituds 
presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici següent. 

 
 
  
 
Article 5. BASE IMPOSABLE I TARIFES 
 
5.1. Base imposable 
 
La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva potència o 
capacitat. 
 
 
5.2. Tarifes 
 
El quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 de la Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, on s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’incrementa per 
aplicació del coeficient 2 sobre les mateixes. Aquest coeficient s’aplicarà encara que les tarifes 
bàsiques es modifiquin per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
1. Les quotes que, per aplicació del previst en l’apartat anterior, s’han de satisfer són: 

 

Potència i classe de vehicles Euros 

 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals      25,24 €. 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals     68,16 €. 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals    143,88 €. 
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Potència i classe de vehicles Euros 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals     179,22 €. 

De 20 cavalls fiscals en endavant    224,00 €. 

 

B) Autobusos  

De menys de 21 places      166,60 €. 

De 21 a 50 places    237,28 €. 

De més de 50 places     296,60 €. 

 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil       84,56 €. 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil    166,60 €. 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil    237,28 €. 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil     296,60 €. 

 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals      35,34 €. 

De 16 a 25 cavalls fiscals      55,54 €. 

De més de 25 cavalls fiscals     166,60 €. 

 

E) Remolcs i Semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 

De menys de 1.000 quilograms  i més de 750 Qg. de càrrega útil      35,34 €. 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil      55,54 €. 

De més de 2.999 quilograms de càrrega     166,60 €. 

 

F) D'altres vehicles  

Ciclomotors       8,84 €. 

Motocicletes fins a 125 cc.      8,84 €. 

Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.    15,14 €. 

Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.    30,30 €. 

Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc    60,58 €. 

Motocicletes de més de 1.000 cc    121,16 €. 

 

 
2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals, és l'establerta per l'article 260 del Codi de la 

Circulació, segons estableix la Regla 2a. de l'article 1r. del Reial decret 1576/1989 de 22 de 
desembre. 

 
3. Als efectes d'aquesta  ordenança el concepte de les diverses classes de vehicles expressats 

en les Tarifes, serà el recollit a l'Ordre de 16 de juliol de 1984, de conformitat amb la Regla   
1a. de l'article 1r. del Reial decret 1576/1989 de 22 de desembre, i a 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 
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o 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, llevat dels casos següents: 

 
- 1r. Si el vehicle és habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com 

a autobús. 

- 2n. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega 
útil, tributarà com a camió. 

 
b) Per a l'aplicació d'aquest impost, els 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 aquell que 
ocasiona la potència tractora i els remolcs i semi-remolcs arrossegats. 
 

d) Pel que fa als ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d'acord amb la seva capacitat, no 
estiguin obligats a matricular-se, 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. 

 
Article 6. ACREDITAMENT DE L'IMPOST 
 
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 la mateixa. 
 
2. En aquest últim cas, en el de baixa definitiva i en el de baixa temporal per subtracció o robatori 

del vehicle, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals. 
 
 
Article 7. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en els casos de primera adquisició o baixa del 

vehicle. 
 
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons 
el model establert per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que contingui els elements tributaris 
imprescindibles per a la liquidació de l'impost, així com la identificació precisa del vehicle. Caldrà 
autoliquidar l'impost abans de sol·licitar la matriculació, la certificació d'aptitud per circular o la 
baixa definitiva d'un vehicle, a la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta o de baixa de vehicles si no s'acredita 
prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent autoliquidació o rebut. 
 
2. A excepció dels casos previstos en aquest article, el pagament i la notificació de les quotes 

anuals es realitzaran dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró fiscal que estarà 
format per tots els vehicles d'aquest municipi subjectes a l'impost. 

 
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per: 
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a) La presentació de la declaració-liquidació de primera adquisició abans esmentada. 

b) Per la declaració -en el model d'imprès que determini l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès- de les transferències o canvis de domicili en el permís de circulació del vehicle. 

c) Per la declaració de reformes en el vehicle que alterin la seva classificació als efectes 
d'aquest impost. 

d) Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva del vehicle. 

e) Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa temporal del vehicle pel lliurament, 
per la seva posterior transmissió, a un venedor de vehicles amb establiment obert a 
Espanya per aquesta activitat, per un període no superior a un any. 

f) Per la presentació de la declaració- liquidació de canvi de titularitat a favor del 
professional de la compra-venda de vehicles quan hagi transcorregut més d’un any des 
de què s’hagi produït la baixa temporal de l’apartat e) sense haver-se tramès a un tercer. 

g) No es reproduiran als padrons anuals successius les matrícules corresponents als 
vehicles de més de 12 anys d’antiguitat des de la matriculació que no tinguin al dia la 
inspecció tècnica i els propietaris hagin estat declarats incobrables.  

 

 

Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de Trànsit que correspongui. 
 
3. El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament degudament 

validada (i/o distintiu municipal). 
 
4. En el cas de baixa definitiva o de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, el 

subjecte passiu podrà sol·licitar el prorrateig trimestral del rebut corresponent a l’any en què es 
produeixi la baixa i, si s’escau, la devolució total o parcial de l’import pagat. 

 
5. No s’exigirà l’impost quan consti que el contribuent ha perdut la possessió del vehicle per 

lliurament o renúncia a les autoritats de qualsevol municipi, pel seu desballestament o a un 
centre autoritzat de tractament de residus (CAT) per a la seva destrucció. 

 
6. Als efectes de la devolució parcial del tribut i prorrateig de la quota, es prendrà la data de la 

renúncia a la policia local i la de lliurament a un centre autoritzat com a data de baixa 
definitiva. 

 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà al que 
disposa l'ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim local i la legislació general 
tributària. 
 
Disposició addicional primera  

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són 
automàticament modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris als quals fan referència. 

 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de 
desembre de 2015 i regirà a partir de l’1 de gener de 2016 romanent en vigor mentre no 
s’acordi la seva derogació o modificació.  
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Vist i plau 
 

L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 


