
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 

L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  

Primera alternativa: No aplicant-hi el règim d'autoliquidació. 

 

Article primer. 

 

De conformitat amb allò previst a l'article 96.4 de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, el coeficient d'increment de les 

quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica aplicable en aquest 

municipi queda fixat en l'1'40 sobre les quotes fixades en l'article 96 de la 

Llei 39/88. 

 

RELACIÓ DE QUOTES 

Tarifes vigents per al 2007. que es el 1,50 de coeficient, 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:      AJUNTAMENT DE CASTELLO DE RUGAT                                         : 

:                                                                              : 

:  LLISTAT DE TARIFES DE VEHICLES           

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:   TFA.  D E S C R I P C I O               IMPORT    C.F.DES DE  C.F.FINS A   : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   A    TURISMES                                           : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 8 C.F.                  18,93         ,00        7,99    : 

:     2   DE 8 FINS A 12 C.F.                 51,12        8,00       11,99    : 

:     3   de 12  C.F.                         71,94       12,00       12,00    : 

:     4   DE 12 FINS A 15.99 C.F.            107,91       12,01       15,99    : 

:     5   DE 16 FINS A 19.99                 134,42       16,00       19,99    : 

:     6   DE MES DE 20 C.F                   168,00       20,00      999,00    : 

:                                                                              : 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   B    AUTOBUSOS                                          : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 21 PLAÇES              124,95         ,00       20,00    : 

:     2   DE 21 A 50 PLAÇES                  177,96       21,00       50,00    : 

:     3   DE MES DE 50 PLAÇES                222,45       51,00      999,00    : 

:                                                                              : 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   C    CAMIONS                                            : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 1000 KGS DE CARREG      63,42         ,00      999,99    : 

:     2   DE 1000 A 2999 KGS DE CARREGA      124,95    1.000,00    2.999,00    : 

:     3   DE MES DE 2999 A 9999 DE CARRE     177,96    3.000,00    9.999,00    : 

:     4   DE MES DE 9999 KGS DE CARREGA      222,45   10.000,00   99.999,00    : 

:                                                                              : 

:                                                

 



 

 

 

 

 

 

                                

   Classe de Vehicle   D    TRACTORS                                            

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 16 C.F.                 26,50         ,00       15,99    : 

:     2   DE 16 A 25 C.F.                     41,65       16,00       25,00    : 

:     3   DE MES DE 25 C.F.                  124,95       25,01   99.999,00    : 

:                                                                              : 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   E    REMOLCS I SEMIRREMOLCS                             : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 1000 DE CARREGA UT      26,50         ,00      999,99    : 

:     2   DE 1000 A 2999 KGS DE CARREGA       41,65    1.000,00    2.999,00    : 

:     3   DE MES DE 2999 KGS DE CARREGA      124,95    3.000,00   99.999,00    : 

:                                                                              : 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   F1   ALTRES. CICLOMOTORS                                : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     1   DE MENYS DE 49 CC.                   6,63         ,00       49,99    : 

:                                                                              : 

:                                                                              : 

:  Classe de Vehicle   F2   ALTRES MOTOCICLETES                                : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

:     2   MOTOCICLETES FINS A 125 C.C.         6,63       50,00      125,00    : 

:     3   MOTOCICLETES DE MES 125 FINS A      11,36      126,00      250,00    : 

:     4   MOTOCICLETES MES 250 FINS A 50      22,72      250,01      500,00    : 

:     5   MOTOCICLETES MES DE 500 FINS A      45,44      500,01    1.000,00    : 

:     6   MOTOCICLETES DE MES 1000 C.C.       90,87    1.000,01    9.999,00    : 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

Article segon. 

 

El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant el lliurament del rebut 

corresponent. 

 

L'Ajuntament no admetrà el pagament de cap rebut del darrer exercici, si hi 

ha rebuts pendents de pagament del mateix vehicle d'exercicis anteriors, i 

notificarà als deutors la situació de morositat per a la seua regularització. 

 

 

Article tercer. 

 

1.- En el supòsit de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es 

reformen de manera que s'altere la seua classificació als efectes del present 

impost, els subjectes passius presentaran davant l'oficina gestora 

corresponent, en el termini de trenta dies, comptadors des de la data 



d'adquisició o reforma, declaració-liquidació, segons el model determinat per 

aquest ajuntament, el qual contindrà els elements de la relació tributària 

imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que procedisca, 

així com la realització de la mateixa. S'acompanyaran la documentació 

acreditativa de la seua compra o modificació, certificat de les seues 

característiques tècniques i el document nacional d'identitat o codi 

d'identificació fiscal del subjecte passiu. 

 

2.- Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a que es 

refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota 

de l'impost, resultant de la mateixa. Aquesta autoliquidació tindrà la 

consideració de liquidació provisional mentre que per l'oficina gestora no es 

comprove que la mateixa ha estat efectuada mitjançant la correcta aplicació 

de les normes reguladores de l'impost. 

 

 

Article quart. 

 

1.- En el supòsit 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 en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes 

corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual 

figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es troben inscrits al 

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 termini de 

quinze dies hàbils per a que els legítims interessats puguen examinar-lo i, si 

és el cas, formular les reclamacions escaients. 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. 

 



 

Article cinqué. (modificació Ple 07/10/2016 i 18/11/2016) 

 

5.1.- De conformitat amb allò previst a l’article 95.6.c) del R.D.l 2/2004, 

S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles històrics o 

aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a 

partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent 

com a tal la de la primera matriculació o, si no, la data en què el 

corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

5.2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost: Tots els 

subjectes passius que acrediten la titularitat de vehicles híbrids. 

5.3.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. Tots els 

subjectes passius que acrediten la titularitat de vehicles elèctrics. 

5.4.- Gaudiran d’una bonificació del 100% els vehicles històrics o aquells 

que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys. 

Disposició transitòria. 

 

Les persones o entitats que a la data de començament de l'aplicació del 

present impost gaudisquen de qualsevol classe de benefici fiscal en l'impost 

municipal sobre circulació de vehicles, continuaran fruint dels mateixos en 

l'impost esmentat en primer lloc, fins la data de l'extinció dels esmentats 

beneficis i, en el cas de que els mateixos no tingueren termini de fruiment, 

fins el 31 de desembre de 1992, inclòs. 

 

 

Disposició final. 

 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació al 

Butlletí Oficial de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 

gener de 1990, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació 

expressa. 


