Ordenanza fiscal nº 2 – Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
Artigo 1.- Cotas1
As cotas do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica serán as resultantes de aplicar ás cotas fixadas no artigo 95 do Real Decreto
lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais, un coeficiente de incremento que queda fixado no
1,784; resultando os seguintes importes:
a) Turismos
De menos de 8 cabalos fiscais
De 8 hasta 11,99 cabalos fiscais
De 12 hasta 15,99 cabalos fiscais
De 16 hasta 19,99 cabalos fiscais
De 20 cabalos fiscais en adiante
b) Autobuses
De menos de 21 prazas
De 21 a 50 prazas
De más de 50 prazas
c) Camións
De menos de 1000 kgs. de carga útil
De 1000 a 2999 kgs. de carga útil
De 2999 a 9999 kgs. de carga útil
De más de 9999 kgs. de carga útil
d) Tractores
De menos de 16 cabalos fiscais
De 16 a 25 cabalos fiscais
De más de 25 cabalos fiscais
e) Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
De menos de 1000 kgs. de carga útil
De 1000 a 2999 kgs. de carga útil
De más de 2999 kgs. de carga útil
f) Outros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de 125 hasta 250 c.c.
Motocicletas de 250 hasta 500 c.c.
Motocicletas de 500 hasta 1000 c.c.
Motocicletas de más de 1000 c.c.

22,50 €
60,80 €
128,30 €
159,85 €
199,80 €
148,60 €
211,65 €
264,55 €
75,45 €
148,60 €
211,65 €
264,55 €
31,50 €
49,55 €
148,60 €
31,50 €
49,55 €
148,60 €
7,90 €
7,90 €
13,50 €
27,00 €
54,05 €
108,05 €

Artigo 2.- Bonificacións23
1.

Os vehículos cunha antigüidade superior a 25 anos, gozarán dunha bonificación na cota do 100%. Os anos de antigüidade
contaranse a partir da data de fabricación. Se esta non se coñecese, tomarase como tal o da súa primeira matriculación ou, no seu
defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.

2.

En relación á incidencia da combustión do carburante empregado no medio ambiente,
2.1. Gozarán dunha bonificación do 50% na cota do imposto, en función das características dos motores, sempre que cumpran
as seguintes condicións e requisitos:
• Que se trate de vehículos eléctricos
2.2. Gozarán dunha bonificación do 25% na cota do imposto, en función das características dos motores, sempre que cumpran
as seguintes condicións e requisitos:
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• Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-diesel, motor eléctrico-gasolina ou eléctrico-gas) que estean
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, axeitados á súa clase e modelo, que minimicen as
emisións contaminantes, ou
• Que se trate de vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural comprimido, metano, metanol ou
hidróxeno.
3.

As bonificacións establecidas nos apartados anteriores terán carácter rogado, debendo ser solicitada expresamente polo suxeito
pasivo ante o Concello ou ante a Administración na que este teña delegada a xestión tributaria do imposto. Deberá achegarse a
seguinte documentación:
a)
b)

4.

Bonificación en relación coa antigüidade do vehículo: documentación acreditativa da data de primeira matriculación ou
certificado de fabricación do vehículo expedido polo fabricante correspondente, no caso da bonificación.
Bonificación en relación coa incidencia da combustión do carburante no medio ambiente: ficha técnica do vehículo e
documentación acreditativa dos requisitos.

As bonificacións a que se refire este artigo terán efecto para o exercicio impositivo seguinte a data de presentación da solicitude, non
sendo de aplicación ás cotas cuxa obriga nacera con anterioridade a esta data. No caso de nova matriculación, a bonificación terá
efectos no mesmo período impositivo en que se produza a matriculación si a solicitude se presenta no momento de tramitar a alta no
imposto.

Artigo 3.- Xestión
3.1 Altas.
a)

No caso de primeiras adquisicións de vehículos ou cando estes se reformen de maneira que altere a súa clasificación para
os efectos do presente imposto, os suxeitos pasivos presentarán na oficina xestora correspondente, no prazo de trinta días
a contar desde a data de adquisición ou reforma, autoliquidación segundo o modelo determinado por este Concello ou
Administración na que este teña delegado a xestión tributaria do imposto.

3.2. Vehículos xa matriculados.
a)

No caso de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para a circulación, a recadación das correspondentes cotas
realizarase mediante o sistema de padrón anual no que figurarán todos os vehículos suxeitos ao imposto que se atopen
inscritos no correspondente Rexistro Público a nome de persoas ou entidades domiciliadas neste termo municipal.

b)

O padrón anual do imposto expoñerase ao público para que os lexítimos interesados poidan examinalo e, no seu caso,
formular as reclamacións pertinentes. A exposición ao público anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e producirá os
efectos de notificación da liquidación a cada un dos suxeitos pasivos.

Artigo 4.- Exencións4
As legalmente previstas no artigo 93 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
En relación co disposto no parágrafo segundo do artigo 93.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, os solicitantes da
exención por discapacidade deberán achegar o certificado da discapacidade (en grado igual ou superior ao 33 por cento) emitido polo
órgano competente, ou na sua falta, acreditación da condición de pensionista da Seguridade Social que teña recoñecida unha pensión de
incapacidade no grado de total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensionista de clases pasivas que teña recoñecida unha pensión de
xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
Disposición Final
A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada en sesión plenaria celebrada o día 03/10/1989, sendo modificada posteriormente en sesións
plenarias celebradas os días 20/11/1990, 07/11/1991, 10/11/1992, 09/12/1993, 30/11/1994, 28/11/1995, 27/11/1996, 23/02/1999,
26/10/1999, 07/11/2000, 27/11/2001, 29/10/2002 , 28/10/2003, 26/10/2004, 25/10/2005, 31/10/2006, 25/09/2007, 03/11/2009, 29/09/2011 e
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22/11/2017. A presente modificación foi aprobada en sesión plenaria de 22 de novembro de 2017. Entrará en vigor o día da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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