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AdministrAción LocAL
municipAL
Moeche

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal nº 11 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Ao non terse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a 
definitivo o Acordo plenario provisional do Concello de Moeche, de data 17 de outubro de 2019, sobre a aprobación da 
modificación da Ordenanza fiscal nº 11 reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica , cuxo texto íntegro se 
fai público en cumprimento do artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artigo 1.–Fundamento e réxime.

De conformidade co establecido no art. 59.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto re-
fundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica é un tributo de imposición 
obrigatoria que se esixirá de acordo con dita Lei e as disposicións que a desenvolven. Ao abeiro do disposto no art. 106 da 
Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Moeche procede a aprobar a presente Ordenanza 
Fiscal que ten por obxecto regular aqueles aspectos que a Lei remite á súa determinación por parte da Corporación.

Artigo 2.–Cota tributaria.

O Concello de Moeche aplicará un coeficiente de 1,10 sobre o cadro de tarifas incluído no artigo 95 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais

Artigo 3.–Exencións.

3.1.–Estarán exentos do imposto:

a) Os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais adscritos á defensa nacional ou á 
seguridade cidadá.

b) Os vehículos de representacións diplomáticas, oficinas consulares, axentes diplomáticos e funcionarios consulares 
de carreira acreditados en España, que sexan súbditos dos respectivos países, externamente identificados e a condición 
de reciprocidade na súa extensión e grado.

Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sé ou oficina en España e dos seus funcionarios ou 
membros con estatuto diplomático.

c) Os vehículos respecto dos que así se derive do desposto en tratados ou convenios internacionais.

d) As ambulancias e demais vehículos directamente destinados á asistencia sanitaria ou ó traslado de feridos ou 
enfermos.

e) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado A do Anexo II do Regulamento Xeral de 
Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro.

Así mesmo, estarán exentos vehículos matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso exclusivo. 
Esta exención aplicaráse en tanto se manteñan ditas circunstancias, tanto aos vehículos conducidos por persoas con 
discapacidade como aos destinados ao seu transporte.

As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables ós suxeitos pasivos beneficiarios 
delas por máis dun vehículo simultaneamente.
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A efectos do disposto neste parágrafo, considéranse persoas con discapacidade conforme ao disposto na Lei 
51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas 
con discapacidade:

- Quen teña está condición legal en grao igual ou superior ó 33%,

- Quen teña recoñecida a condición de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez por 
resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)

- Quen teña recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade 
por resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa

f) Os autobuses, microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ó servizo de transporte público urbán, sempre 
que teñan unha capacidade que exceda de nove prazas, incluída a do conductor.

g) Os tractores, remolques e semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

3.2.–Para poder aplicar as exencións a que se refiren os parágrafos e) e g) do apartado 1 deste artigo, os interesados 
deberán instar a súa concesión indicando as características do vehículo, a súa matrícula e a causa do beneficio, e achegar 
a seguinte documentación:

Vehículos conducidos por persoas con discapacidade:

– Acreditación da incapacidade mediante algún dos seguintes documentos:

· Resolución ou certicado expedidos polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou örgano competente 
da Comunidade Autónoma no que conste o grao ou clase.

·  Resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) recoñecendo a condición de pensionista por incapaci-
dade permanente total, absoluta ou gran invalidez

· Resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa recoñecendo unha pensión de xubila-
ción ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

– Fotocopia do permiso de condución do discapacitado.

– Fotocopia do permiso de circulación a nome do discapacitado.

– Fotocopia da póliza do seguro na que figure o discapacitado como conductor habitual.

– Fotocopia do DNI.

– Fotocopia da ficha técnica do vehículo.

Vehículos destinados ao transporte de persoas con discapacidade:

– Acreditación da incapacidade mediante algún dos seguintes documentos:

· Resolución ou certicado expedidos polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) ou örgano competente 
da Comunidade Autónoma no que conste o grao ou clase.

·  Resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) recoñecendo a condición de pensionista por incapaci-
dade permanente total, absoluta ou gran invalidez

· Resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do Ministerio de Defensa recoñecendo unha pensión de xubila-
ción ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

– Fotocopia do DNI da persoa con discapacidade e do condutor habitual do vehículo.

– Fotocopia do permiso de circulación a nome do discapacitado.

– Fotocopia da póliza de seguro do vehículo na que figure o seu condutor habitual.

– Fotocopia da ficha técnica do vehículo.

No caso de presentación de fotocopias, exhibirase o orixinal.

As exencións que se concedan en calquera dos dous supostos anteriores, non serán aplicables ós suxeitos pasivos 
beneficiarios das mesmas por máis dun vehículo simultaneamente.

En caso de presentar a solicitude de exención con posterioridade ó devengo do imposto, a concesión da exención terá 
efectos dende o período impositivo seguinte ao da solicitude.

Tractores, remolques e semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola:

– Fotocopia de permiso de circulación, que debe figurar a nome da mesma persoa que conste na cartilla de inspección 
agrícola.
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– Na cartilla de inspección agrícola e no permiso de circulación constará como domicilio o concello de Moeche.

Artigo 4.–Bonificacións.

4.1.–Os suxeitos pasivos que teñan ao seu nome o vehículo, poderán solicitar unha bonificación do 100% na cota do 
imposto, cando o vehículo esta catalogado de histórico ou teña unha antigüidade mínima de 25 anos, contados a partir da 
data de fabricación. Si esta non se coñecera, tomarase como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data 
na que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.

A bonificación establecida no apartado anterior será de natureza regrada a terá carácter rogado, debendo ser solicitada 
expresamente polo suxeito pasivo ante o Concello acompañando a documentación acreditativa que en todo caso será como 
mínimo a seguinte:

– Fotocopia da ficha técnica do vehículo.

– Fotocopia de permiso de circulación.

– Fotocopia do permiso de conducir.

– Certificado de fabricación, primeira matriculación ou data en que se deixou de fabricar.

4.2.–Terán unha bonificación do 40% sobre a cota do IVTM os vehículos híbridos eléctricos (vehículos que combinan 
motores eléctricos e de combustión). Igualmente terán a mesma bonificación os vehículos eléctricos. O peticionario deste 
beneficio fiscal deberá instar a súa concesión acompañando á solicitude unha copia da ficha de características técnicas do 
vehículo na que conste que este é un vehículo de motor híbrido eléctrico ou integramente eléctrico. Achegarán tamén, unha 
copia do permiso de circulación, aos efectos de acreditar a titularidade do vehículo. A persoa peticionaria deberá estar ao 
corrente do pago do imposto.

4.3.- As bonificacións regradas no presente apartado non son aplicables simultaneamente.

4.4.- Os acordos sobre os que se recoñezan ás persoas interesadas as bonificacións previstas nos apartados 1 e 2 
anteriores, terán efectos a partir do exercicio seguinte ao da súa petición, agás nos supostos de declaración de alta dos 
vehículos de motor eléctrico ou híbridos, en cuxo caso terán efectos no propio exercicio, sempre que a persoa titular solicite 
a bonificación e acredite o dereito á mesma, nos termos que se establecen nos apartados anteriores

Disposición derraderia

A presente modificación da ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno do Concello en sesión celebrada o 17 de outubro 
de 2019, entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOP, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 2020, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Moeche, 17 de decembro de 2019

A Alcaldesa

Asdo. Beatriz Bascoy Maceiras

2019/10134
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