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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHICULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 

 

Artigo 1º.- Cuota tributaria. 

 

De conformidade có Artigo 9 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Concello establece as seguintes 

tarifas: 

 

Turismos : 

De menos de 8 HP .......................................................... 13 Euros 

De 8 a 11,99 HP ……………………………….. 35 “ 

De 12 a 15,99 HP ………………………………. 72 “ 

De 16 a 19,99 HP ……………………………….  90 “ 

De 20 HP en diante ……………………………. 115  “ 

 

Autobuses: 

De menos de 21 praza ............................................... 90 Euros 

De 21 a 50 prazas ……………………………120 “ De máis 

de 50 prazas ……………………….. 150 “ 

 

Camións: 

 

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ............................ 43 Euros 

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil……………. 85 “ De máis 

de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil….. 120 “ De máis de 9.999 

Kg. de carga útil …………… 150 “ 

 

Tractores, palas retroexcavadoras e demáis vehículos industriais: 

 

De menos de 16 HP .......................................................18 Euros 

De 16 a 25 HP ………………………………….28 “ 

De máis de 25 HP ………………………………85  “ 

 

Remolques e Semirremolques: 

 

De 750 Kg. a 1.000 Kg. de carga útil ................................ 18 Euros 

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil ……….…. 28 “ 

De máis de 2.999 Kg. de carga útil ………………. 85  “ 

 

Outros Vehículos: 

 

Ciclomotores e cuatriciclos ................................................ 6 Euros 

Motocicletas ata 125 cm/3 …………………………6 “ 

Motocicletas de máis de 125 cm/3 ata 250 cm/3 …. 8 “ 

Motocicletas de máis de 250 cm/3 ata 500 cm/3 …. 16 “ 

Motocicletas de máis de 500 cm/3 a 1.000 cm/3 … 32 “ 

Motocicletas de máis de 1000 cm/3 ……………… 62 “ 
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Artigo 2º. Exencións tributarias. 

 

As exencións tributarias serán as expresamente previstas no artigo 93 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das 

facendas locais. 

 

As exencións apricaranse previa solicitude indicando as características do vehículo, 

matrícula e documento acreditativo da súa titularidade. 

 

A solicitude se acompañará da documentación que acredite os supostos de feito necesarios 

para a declaración da exención. 

 

Para a apricación da exención prevista no artigo 93.1.e), o interesado deberá aportar a 

seguinte documentación: 

 

- Certificado de minusvalía emitido polo órgano competente ou documento ao que o 

ordeamento xurídico outorgue efectos equivalentes. 

- No suposto de vehículos adaptados para a súa conducción por minusválidos: certificado 

expedido pola autoridade competente no que se acredite a súa adaptación. 

- No suposto de vehículos non adaptados para a súa conducción por minusválidos: copia 

da póliza de responsabilidade civil do vehículo, no que figure o interesado como único 

conductor do vehículo. 

 

No suposto de vehículos non adaptados para a súa conducción por minusválidos, o 

interesado deberá aportar, cada dous anos, copia da póliza de responsabilidade civil do vehículo no 

que figure o interesado como único conductor do vehículo. En caso contrario, a administración 

poderá revocala apricación da exención, previa audiencia do interesado. 

 

Artigo 3º.- Bonificacións tributarias. 
 

Establécese unha bonificación do 100 por 100 da cota do Imposto, incrementada ou non, 

para os vehículos históricos, ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos, contados a 

partir da data da súa fabricación. Se ésta non se coñecera, tomarase como tal a da súa primeira 

matriculación ou, senon, a data na que o correspondente tipo ou variante se deixóu de fabricar. 

 

Estabrécese unha bonificación do 75% na cota do imposto de vehículos de tracción 

mecánica, durante cinco anos naturais contados dende a data de primeira matriculación, os 

contribuíntes que adquiran un vehículo eléctrico, de biodiésel ou movido por hidróxeno, así coma os 

que adquiran un vehículo novo con catalizador homologado en subsitución doutro que non dispuxera 

del, sempre que acrediten que o sustituido vehículo será destinado a desguace. 

 

Deberá presentarse solicitude, acompañando a ficha técnica do vehículo que acredite a súa 

inclusión nalgunha das categorías anteriormente descritas. 

 

Ao abeiro do disposto no artigo 9 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 

Locais,terán dereito a unha bonificación do 2 por cento da cota ïntegra do imposto aqueles suxeitos 

pasivos que domicilien os seus pagos nunha entidade financeira. 

 

Artigo 4º.- Obrigas formais dos suxeitos pasivos. 

 

No caso de primeiras adquisicións dun vehículo ou cando éstes se reformen de xeito que se 

altere a súa clasificación para os efectos deste imposto, os suxeitos pasivos formularán no prazo de 
trinta días, que empezarán a contar dende a data de adquisición ou reforma, unha declaración-

liquidación no Concello. 

 

A Tesourería Municipal facilitará impresos regulamentarios para formula-la autoliquidación 

. Tal autoliquidación terá a consideración de provisional en tanto que as Oficinas xestoras non 

efectúen as comprobacións sobre a correcta aplicación das normas do Imposto.
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Artigo 5º.- Liquidación e pago. 

 

O imposto xestiónase a partires do Padrón anual do imposto de vehículos de tracción 

mecánica, formado polos servicios administrativos municipais mediante a agregación dos datos 

aportados polos suxeitos pasivos e a Dirección Xeral de Tráfico. 

 

O Padrón terá carácter de documento público e estará a disposición das persoas interesadas 

para a súa consulta nas dependencias municipais. 

 

O Padrón anual, unha vez aprobado polo órgano municipal competente, se  exporá ao 

público polo prazo de quince días hábiles a contares a partir do día seguinte ao da publicación do 

anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia. Durante este prazo, os interesados poderán 

presentar as reclamacións que estimen oportunas en relación á xestión tributaria do imposto. 

 

O anuncio de exposición participa da natureza de liquidación tributaria provisional 

colectiva, polo que reunirá tódolos extremos informativos requeridos pola lexislación tributaria para 

as liquidacións de esta natureza. 

 

Unha vez rematado o prazo de exposición pública, a liquidación provisional trocarase en 

liquidación definitiva. 

 

Aos efectos do disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, a presentación da 

declaración-liquidación á que se refire o artigo 4º da presente ordenanza, terá a natureza de 

notificación de alta no Padrón correspondente ao seguinte exercizo tributario. 

 

Non obstante o disposto neste artigo, xestionaránse ao marxe do Padrón, as liquidacións 

tributarias derivadas de modificacións do feito impoñible do imposto xurdidas con posterioridade á 

aprobación do Padrón anual. 

 

Estas modificacións do feito impoñible do imposto xurdidas con posterioridade á aprobación 

do Padrón anual reflectiránse na confección do Padrón do exercizo tributario seguinte. 

 

Únicamente surtirá efectos liberatorios o pago efectuado nos termos fixados na notificación 

ou publicación da correspondente liquidación individual ou colectiva. 

 

A xestión do imposto poderá ser delegada polo Concello de Outeiro de Rei na Deputación 

Provincial de Lugo. Neste suposto, a xestión tributaria se rexirá polo disposto nas ordenanzas fiscais 

da Deputación Provincial. 

 

 

 

[Ordenanza aprobada na sesión plenaria deste concello de data 27/10/16. Publicación aprobación 

definitiva no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, núm. 299 de 30/12/2016].


