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ARTICLE 15. COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de
gestió tributària, exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica
GHOHVOLTXLGDFLRQVWULEXWjULHVTXHVLV·HVFDXVLJXLQSURFHGHQWVLODQRWLÀFDFLyGHODLQFOXVLyH[FOXVLyRDOWHUDFLyGHOHVGDGHV
contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
ARTICLE 16. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes en l’article 14è seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca de la Selva que delegaren les seves facultats en el Consell
Comarcal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
(OV EHQHÀFLV ÀVFDOV FRQFHGLWV D O·HPSDUD G·DTXHVWD RUGHQDQoD L TXH HV SXJXLQ HVWHQGUH D H[HUFLFLV VXFFHVVLXV DO GHO VHX
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
O·RUGHQDQoDÀVFDOFRUUHVSRQHQWDO·DQ\HQTHVWLyLHQWRWFDVHVUHTXHULUjTXHHOVXEMHFWHSDVVLXUHXQHL[LHOVUHTXLVLWVTXHSHU
al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
/HVPRGLÀFDFLRQVSURGXwGHVSHU/OHLGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGHO·(VWDWRDOWUDQRUPDGHUDQJOHJDOTXHDIHFWLQDTXDOVHYRO
element d’aquest Impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de
JHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLyH[SUHVVD
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
/·LPSRVWVREUHYHKLFOHVGHWUDFFLyPHFjQLFDpVXQWULEXWGLUHFWHTXHJUDYDODWLWXODULWDWGHOVYHKLFOHVG·DTXHVWDQDWXUDOHVD
aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre
QRKDJLFDXVDWEDL[D$OVHIHFWHVG·DTXHVWLPSRVWWDPEpHVFRQVLGHUDUDQDSWHVHOVYHKLFOHVSURYHwWVGHSHUPLVRVWHPSRUDOVL
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, poden ser autoritzats per circular
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750
quilos.
ARTICLE 2. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
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L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en
el registre de contribuents.
ARTICLE 3. SUCCESSORS I RESPONSABLES
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les
limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
DOVVRFLVFRSDUWLFLSDQWVRFRWLWXODUVTXHTXHGDUDQREOLJDWVVROLGjULDPHQWÀQVHOVOtPLWVVHJHQWV
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
WUDQVPHWUDQDOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVTXHVXFFHHL[LQRVLJXLQEHQHÀFLjULHVGHO·RSHUDFLy
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
HQ FDV GH GLVVROXFLy GH OHV PDWHL[HV HV WUDQVPHWUDQ DOV GHVWLQDWDULV GHOV EpQV L GUHWV GH OHV IXQGDFLRQV R DOV SDUWtFLSV R
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3,
4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
D /HVTXHVLJXLQFDXVDQWVRFROÃODERULQDFWLYDPHQWHQODUHDOLW]DFLyG·XQDLQIUDFFLyWULEXWjULD/DVHYDUHVSRQVDELOLWDWV·HVWpQ
a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves
respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
KDJXHVVLQUHDOLW]DWHOVDFWHVQHFHVVDULVGHODVHYDLQFXPEqQFLDSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVÀQVHOVOtPLWV
següents:
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ OBLIGATORIA I QUANTIA FIXA
1. Estaran exempts d’aquest impost:
D (OVYHKLFOHVRÀFLDOVGHO·(VWDWFRPXQLWDWVDXWzQRPHVLHQWLWDWVORFDOVDGVFULWVDODGHIHQVDQDFLRQDORDODVHJXUHWDWFLXWDGDQD
E (OVYHKLFOHVGHUHSUHVHQWDFLRQVGLSORPjWLTXHVRÀFLQHVFRQVXODUVDJHQWVGLSORPjWLFVLIXQFLRQDULVFRQVXODUVGHFDUUHUD
DFUHGLWDWVD(VSDQ\DTXHVLJXLQV~EGLWVGHOVUHVSHFWLXVSDwVRVLGHQWLÀFDWVH[WHUQDPHQWLDFRQGLFLyGHUHFLSURFLWDWHQODVHYD
extensió i grau.
F (OVYHKLFOHVGHOVRUJDQLVPHVLQWHUQDFLRQDOVDPEVHXRRÀFLQDD(VSDQ\DLGHOVHXVIXQFLRQDULVRPHPEUHVDPEHVWDWXV
diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, o al trasllat de ferits o malalts.
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior
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a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat
físics.
g) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin
les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests
efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
3HU SRGHU JDXGLU GH O·H[HPSFLy D TXq HV UHIHUHL[ O·DSDUWDW DQWHULRU HOV LQWHUHVVDWV KDXUDQ G·DSRUWDU HO FHUWLÀFDW GH OD
PLQXVYDOLGHVD HPqV SHU O·zUJDQ FRPSHWHQW DL[t FRP MXVWLÀFDU OD GHVWLQDFLy GHO YHKLFOH SHU D OD TXDO FRVD V·DGMXQWDUj D
ODVROÃOLFLWXGXQDPDQLIHVWDFLyVLJQDGDSHOWLWXODUGHOYHKLFOHRQV·HVSHFLÀTXLVLDTXHVWVHUjFRQGXwWSHUHOOPDWHL[REpHV
destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194
de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
/HVH[HPSFLRQVSUHYLVWHVDOHVOOHWUHVI LJ QRVHUDQDSOLFDEOHVDOVVXEMHFWHVSDVVLXVTXHHQVLJXLQEHQHÀFLDULVSHUDPpVG·XQ
vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una
capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
3HUDSRGHUJDXGLUGHOVEHQHÀFLVÀVFDOVDTXqHVUHIHUHL[HQOHVOOHWUHVI J LL GHO·DSDUWDWG·DTXHVWDUWLFOHHOVLQWHUHVVDWV
KDXUDQG·LQVWDUODVHYDFRQFHVVLyLQGLFDQWOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVYHKLFOHVODVHYDPDWUtFXODLODFDXVDGHOEHQHÀFL8QFRS
declarada l’exempció per l’ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTIVA I QUANTIA VARIABLE
D 6·HVWDEOHL[XQDERQLÀFDFLyGHODIDYRUGHOVYHKLFOHVVHJHQWV
 (OVYHKLFOHVTXHWLQJXLQXQDDQWLJXLWDWLJXDORVXSHULRUDDQ\VFRPSWDWVDSDUWLUGHODVHYDIDEULFDFLyVLDTXHVWD
QRHVFRQHJXpVHVSUHQGUjFRPDWDOODGHODVHYDPDWULFXODFLyRVLGHFDVKLPDQFDODGDWDHQTXqHOFRUUHVSRQHQW
tipus o variant es va deixar de fabricar.
 (OV YHKLFOHV FDWDORJDWV FRP KLVWzULFV G·DFRUG DPE DOOz TXH GLVSRVD HO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH MXOLRO TXH
DSURYD HO 5HJODPHQW GH 9HKLFOHV +LVWzULFV (O FDUjFWHU +LVWzULF GHO YHKLFOH V·DFUHGLWDUj DSRUWDQW FHUWLÀFDFLy GH OD
catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
$TXHVWDERQLÀFDFLyVHUjG·DSOLFDFLyDXWRPjWLFDVHQVHQHFHVVLWDWTXHHOVLQWHUHVVDWVKRVROÃOLFLWLQGHIRUPDTXHV·DSOLFDUjHQ
funció de la data de matriculació del vehicle o tipus de matrícula del vehicle
E 6·HVWDEOHL[XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDGHO·LPSRVWDIDYRUGHOVWLWXODUVGHOVYHKLFOHVHOIXQFLRQDPHQWGHOVTXDOV
causa una menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:
 3HUFRQVXPGHOWLSXVGHFDUEXUDQW ELRJDVJDVQDWXUDOFRPSULPLWJDVOLTXDWPHWjPHWDQRORKLGURJHQ
 3HUGLVSRVDUGHPRWRUKtEULGHQWHQHQWFRPDWDOVDTXHOOVTXHGLVSRVLQGHGRVRPpVPRWRUVTXDQDOJXQG·HOOVIXQFLRQL
amb energia elèctrica.
$TXHVWDERQLÀFDFLyHVFRQFHGLUjSHUXQSHUtRGHGHDQ\VDFRPSWDUGHVGHODVHYDDGTXLVLFLy
F *DXGLUDQG·XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDGHO·LPSRVW
- Els titulars de vehicles elèctrics.
$TXHVWDERQLÀFDFLyHVFRQFHGLUjSHUXQSHUtRGHGHDQ\VDFRPSWDUGHVGHODVHYDDGTXLVLFLy
3HUDSRGHUJDXGLUG·DTXHVWHVERQLÀFDFLRQVHOVLQWHUHVVDWVQKDQGLQVWDUODVHYDFRQFHVVLyLQGLFDQWODFDXVDGHOEHQHÀFL
acompanyant de la documentació corresponent que acrediti el dret de gaudiment de les mateixes, respecte els vehicles
HOqFWULFVDSRUWDQWODÀW[DWqFQLFDRGRFXPHQWTXHKRDFUHGLWL
/HVVROOLFLWXGVGHERQLÀFDFLRQVSHUDWHQLUHIHFWHVHQHOPDWHL[H[HUFLFLHVSRGUDQGHPDQDUÀQVHOGDUUHUGLDGHOWHUPLQL
de cobrament en voluntària del padró. Les sol.licituds presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici següent.
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ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA
/HVTXRWHVGHOTXDGUHGHWDULIHVÀ[DWHQO·DUWLFOHGHOWH[WUHIyVGHOD/OHLUHJXODGRUDGHOHVKLVHQGHVORFDOVDSURYDWSHO
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran d’acord al que s’estableix a l’article 95.4 de la citada llei. Aquests
FRHÀFLHQWVV·DSOLFDUDQÀQVLWRWHQHOVXSzVLWHQTXqO·HVPHQWDWTXDGUHVLJXLPRGLÀFDWSHU/OHLGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGH
l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el
següent:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
'HPpVGHSODFHV
C) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
'HPpVGHDTXLORJUDPVGHFjUUHJD~WLO
'HPpVGHTXLORJUDPVGHFjUUHJD~WLO
D) Tractors
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
'HPpVGHFDYDOOVILVFDOV
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
'HPHQ\VGHNJLPpVGHNJGHFjUUHJD~WLO
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
'HPpVGHTXLORJUDPVGHFjUUHJD~WLO
F) D’altres vehicles
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
0RWRFLFOHWHVGHPpVGHFFILQVDFF
0RWRFLFOHWHVGHPpVGHFFILQVDFF
0RWRFLFOHWHVGHPpVGHFFILQVDFF
0RWRFLFOHWHVGHPpVGHFF

Euros
20,20
54,52
114,24
143,38
224,00
133.30
189,85
237,30
67,65
133,28
189,82
237,28
28,27
44,43
133,28
28,16
43,20
133,28
7,10
7,10
15,14
24,24
48,50
96,93

/DSRWqQFLDÀVFDOH[SUHVVDGDHQFDYDOOVÀVFDOVpVO·HVWDEOHUWDG·DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO·DQQH[9GHO5HJODPHQW*HQHUDO
de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que es disposa en
el Reglament general de vehicles.
4. El concepte genèric de “tractors” a què es refereix la lletra D de les tarifes indicades comprèn tant els tractors de camions,
com els tractors d’obres i serveis.
/HVIXUJRQHWHVWULEXWHQFRPDFDPLRQVG·DFRUGDPEODVHYDFjUUHJD~WLOOOHYDWGHTXHHYHKLFOHHVWLJXLDXWRULW]DWSHUDPpV
de 10 places, incloent-hi el conductor que haurà de tributar com a autobús.
6. Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat
de la seva cilindrada.
7. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència d’arrossegament i els
remolcs o semiremolcs arrossegats.
8. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o arrossegades per altres
vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents als tractors.
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9. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes.
10. Els vehicles elèctrics que tinguin la consideració de lleuger es consideraran com a ciclomotors, mentre que les motocicletes
HOqFWULTXHV WHQHQ OD FRQVLGHUDFLy D O·HIHFWH G·DTXHVW LPSRVW GH PRWRFLFOHWHV ÀQV D  FF /D UHVWD GH YHKLFOHV HOqFWULFV
tributaran en funció de la tarifa que els pugui correspondre dintre de cada classe de vehicle.
ARTICLE 7. PERIODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L’IMPOST
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 produeix aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle, l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es
satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
(QHOVFDVRVGHEDL[DGHÀQLWLYDREDL[DWHPSRUDOSHUVXEVWUDFFLyRUREDWRULGHOYHKLFOHHVSURUUDWHMDUjODTXRWDSHUWULPHVWUHV
naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la
PHULWDFLyGHO·LPSRVWÀQVDOWULPHVWUHHQTXqHVSURGXHL[ODEDL[DDO5HJLVWUHGH7UjQVLWDTXHVWLQFOzV
4XDQODEDL[DWpOORFGHVSUpVGHODPHULWDFLyGHO·LPSRVWLV·KDJLVDWLVIHWODTXRWDHOVXEMHFWHSDVVLXSRGUjVROÃOLFLWDUO·LPSRUW
que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda, si la
WUDQVPLVVLyDXQWHUFHUQRHVSURGXHL[DEDQVTXHÀQDOLW]LO·H[HUFLFLHVSURFHGLUjDODEDL[DGHOYHKLFOHHQHOSDGUyDPEHIHFWHV
de l’exercici següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou entregat al compravenda no cal que l’adquirent satisfaci l’impost
corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de l’impost segons el previst al punt
3 d’aquest article.
ARTICLE 8. RÈGIMS DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i 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.
(QHOFDVGHSULPHUHVDGTXLVLFLRQVGHYHKLFOHVRTXDQDTXHVWVHVUHIRUPLQGHPDQHUDTXHV·DOWHULODVHYDFODVVLÀFDFLyDOV
HIHFWHVG·DTXHVWLPSRVWHOVVXEMHFWHVSDVVLXVSUHVHQWDUDQGDYDQWO·RÀFLQDJHVWRUDFRUUHVSRQHQWHQHOWHUPLQLGHWUHQWDGLHV
que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament,
que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui
LODUHDOLW]DFLyGHODPDWHL[D6·DFRPSDQ\DUjODGRFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHODVHYDFRPSUDRPRGLÀFDFLyHOFHUWLÀFDWGHOHV
VHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVLHO'RFXPHQW1DFLRQDOG·,GHQWLWDWRHO&RGLG·LGHQWLÀFDFLy)LVFDOGHOVXEMHFWHSDVVLX
3URYHwWGHO·DXWROLTXLGDFLyO·LQWHUHVVDWSRGUjLQJUHVVDUO·LPSRUWGHODTXRWDGHO·LPSRVWUHVXOWDQWGHODPDWHL[DDO·RÀFLQD
gestora, o en una entitat bancària col·laboradora.
(QWRWFDVDPEFDUjFWHUSUHYLDODPDWULFXODFLyGHOYHKLFOHO·RÀFLQDJHVWRUDYHULÀFDUjTXHHOSDJDPHQWV·KDIHWHQODTXDQWLD
FRUUHFWDLGHL[DUjFRQVWjQFLDGHODYHULÀFDFLyDO·LPSUqVGHO·DXWROLTXLGDFLy
4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes
passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament. S’exceptua d’aquesta obligació el supòsit
GHOHVEDL[HVGHÀQLWLYHVGHYHKLFOHVDPETXLQ]HDQ\VRPpVG·DQWLJXLWDWDFRPSWDUGHODSULPHUDLQVFULSFLyHQHOUHJLVWUHGH
vehicles.
ARTICLE 9. PADRONS
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l’impost es
UHDOLW]DUjGLQVHOSULPHUWULPHVWUHGHFDGDDQ\LHQHOSHUtRGHGHFREUDPHQWTXHÀ[LO·DMXQWDPHQWWRWDQXQFLDQWORSHUPLWMj
G·(GLFWHVSXEOLFDWVDO%XWOOHWt2ÀFLDOGHOD3URYtQFLDLSHUDOWUHVPLWMDQVSUHYLVWRVSHUODOHJLVODFLyRTXHHVFUHJXLPpVDGLHQWV
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En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de
padró anual.
/HVPRGLÀFDFLRQVGHOSDGUyHVIRQDPHQWDUDQHQOHVGDGHVGHO5HJLVWUH3~EOLFGH7UjQVLWLHQODFRPXQLFDFLyGHOD3UHIHFWXUDGH
7UjQVLWUHODWLYDDDOWHVEDL[HVWUDQVIHUqQFLHVLFDQYLVGHGRPLFLOL7DQPDWHL[HVSRGUDQLQFRUSRUDUWDPEpDOWUHVLQIRUPDFLRQV
sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l’ajuntament.
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de la data
d’inici del període de cobrança, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions
RSRUWXQHV/·H[SRVLFLyDOS~EOLFV·DQXQFLDUjDO%XWOOHWt2ÀFLDOGHOD3URYtQFLDVLPXOWjQLDPHQWDOFDOHQGDULÀVFDOLSURGXLUjHOV
HIHFWHVGHQRWLÀFDFLyGHODOLTXLGDFLyDFDGDVFXQGHOVVXEMHFWHVSDVVLXV
ARTICLE 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.
2. L’autoliquidació de l’impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà al departament
corresponent de gestió tributària. Si l’import ingressat fos incorrecte, el Comarcal de la Selva practicarà la liquidació
complementària que procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s’ha fet en la quantia correcta precedirà a l’acte de matriculació per part de Trànsit.
(O&RQVHOO&RPDUFDOGHOD6HOYDUHEUjOHVLQIRUPDFLRQVTXHVREUHPRGLÀFDFLRQVGHSDGUyFRPXQLFDUj7UjQVLWLSURFHGLUj
a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca de la Selva que delegaren les seves facultats
en el Consell Comarcal
ARTICLE 11. COL·LABORACIÓ SOCIAL
1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article
92 de la Llei general tributària.
2. La dita col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.
3. Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà subscriure el corresponent
conveni.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. BENEFICIS FISCALS CONCEDITS A L’EMPARA DE LA PRESENT ORDENANÇA
(OV EHQHÀFLV ÀVFDOV FRQFHGLWV D O·HPSDUD G·DTXHVWD RUGHQDQoD L TXH HV SXJXLQ HVWHQGUH D H[HUFLFLV VXFFHVVLXV DO GHO VHX
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
O·RUGHQDQoDÀVFDOFRUUHVSRQHQWDO·DQ\HQTHVWLyLHQWRWFDVHVUHTXHULUjTXHHOVXEMHFWHSDVVLXUHXQHL[LHOVUHTXLVLWVTXHSHU
al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
$L[tPDWHL[ODTXDQWLDLDEDVWGHOEHQHÀFLÀVFDOVHUDQSHUDFDGDH[HUFLFLREMHFWHGHWULEXWDFLyHOVTXHGHWHUPLQL
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA I DE LES REFERÈNCIES
QUE FA A LA NORMATIVA VIGENT, AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES POSTERIORS.
/HVPRGLÀFDFLRQVSURGXwGHVSHU/OHLGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGHO·(VWDWRDOWUDQRUPDGHUDQJOHJDOTXHDIHFWLQDTXDOVHYRO
element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1
GHJHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLyH[SUHVVD
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