
ORDENANZA FISCAL Núm. 2

REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA

Artigo 1 
De conformidade co establecido no artigo 95 do RDL 2/2004 polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, as tarifas do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica aplicables neste Concello serán:

1. Turismos

De menos de 8 cabalos fiscais 17,63 €
De 8 ata 11,99 cabalos fiscais 58,00 €
De 12 ata 15,99 cabalos fiscais 123,00 €
De 16 ata 19,99 cabalos fiscais 170,26 €
De 20 cabalos fiscais en adiante 212,00 €

2. Autobuses
De menos de 21 prazas 142,38€
De 21 a 50 prazas 203,55€
De máis de 50 prazas 253,61€

3.- Camións

 De menos de 1.000 k de carga útil 73,42€
De 1.000 a 2.999 k de carga útil 142,38€
De máis de 2.999 a 9.999 k de carga útil 203,55€
De máis de 9.999 k de carga útil 253,61€

4.- Tractores
De menos de 16 cabalos fiscais 31,15€
De 16 a 25 cabalos fiscais 47,83€
De máis de 25 cabalos fiscais 142,38€

5.-  Remolques  e
semirremolques
arrastrados  por
vehículos  de  tracción
mecánica.

De menos de 1.000 k de carga útil e máis
de 750 Kg

30,59€

De 1.000 a 2.999 k de carga útil 47,83€

De máis de 2.999 k de carga útil 142,38 €

6.- Outros vehículos

Ciclomotores 7,80 €
Motocicletas ata 125 cc 8,84 €
Motocicletas de máis de 125 ata 250 cc 13,35€
Motocicletas de máis de 250 ata 500 cc 26,70€
Motocicletas de máis de 500 ata 1.000 cc 52,28€
Motocicletas de máis de 1.000 cc 104,55€

Artigo 2 
As cotas correspondentes ó alta do imposto ou a alteracións en vehículos que
determinen modificacións na súa cualificación a efectos fiscais, xestionaranse
polo sistema de autoliquidacións. A dita autoliquidación deberase de efectuar no
prazo de 30 días dende a adquisición ou reforma do vehículo. 
Neste senso, o instrumento acreditativo do pagamento recóllese como documento
anexo  á  presente  ordenanza,  que  deberá  ser  tramitado  perante  as  entidades
colaboradoras. O dito documento será o instrumento co que se notifique ó alta no
padrón. 

Artigo 3 
Exención dos autoturismos para persoas con discapacidade. Atenderase ao disposto
pola normativa aplicable.

Artigo 4 
1  Establécese  unha  bonificación  do  100%  da  cota  tributaria  para  aqueles



vehículos que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos, contados dende a data
da súa fabricación. Esta bonificación concederase unicamente por pedimento da
persoa interesada, correspondéndolle acreditar de xeito documental a data de
fabricación  do  vehículo.  Se  non  a  pode  acreditar  documentalmente,  deberá
presentar un certificado emitido pola Xefatura de Tráfico, ben sobre a data
da súa primeira matriculación ou ben de que ese dato é descoñecido. Neste
último  caso,  a  antigüidade  deberase  acreditar  mediante  documentación  que
reflicta a data na que se deixou de fabricar o vehículo en cuestión. 

2  Establécese  unha  bonificación  do  50% da  cota  tributaria  para  aqueles
vehículos nos que a potencia do seu motor sexa desenvolta polo menos nun 50%
por enerxía non contaminante. 

A dita bonificación terá o carácter rogado, sendo acreditada mediante copia
compulsada do certificado de características técnicas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
As  declaracións  de  non  suxeición  correspondentes  a  solicitudes  formuladas
durante o exercicio 2002 terán efectos retroactivos a 1 de xaneiro, de 2001, nos
términos do artigo 57 da Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións
públicas e o procedemento administrativo común. 

DISPOSICIÓN FINAL 
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2016 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derogación expresa.
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