Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM)
On està regulat aquest impost?
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) està regulat als articles 92 a 99 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i desenvolupat a l’ordenança fiscal vigent de l’Ajuntament de Roses.
Qui ha de pagar l'IVTM?
Han de pagar anualment aquest impost els propietaris d’un vehicle apte per a circular per la
via pública.
En cas de vehicles nous, s’estarà obligat al pagament de la part proporcional de l'impost. Per
això l'IVTM es prorrateja per trimestres complerts des de la data de la matriculació del
vehicle a la Prefectura provincial de trànsit de Girona.
Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig
de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l’impost de circulació IVTM
per trimestres complerts.
On i quins tràmits s’ha de realitzar per a donar-se d’alta?
L’alta, la baixa i la transferència es realitza en la Prefectura provincial de trànsit de Girona
(Av. Jaume I, 41, 1r 2a, 17071 Girona; tel. 972 202 950).
Es tramiten a l’Ajuntament de Roses, les baixes, dels següents vehicles:
• Vehicles de més de 3,5 tones (exclosos els turismes)
• Ciclomotors
• Motocicletes
• Autobusos
• Vehicles d’època o històrics
Per a tramitar un canvi de titularitat o una baixa del vehicle s’haurà d’acreditar estar al
corrent de pagament de l’impost de l’any en curs.
Quines són les exempcions o bonificacions?
Estan exempts de l'impost:
• Les ambulàncies i els altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts
• Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda (apartat A de l’annex II del Reglament
general de vehicles)

•
•
•

Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu
Els autobusos, microbusos o altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin capacitat per més de 9 places, inclosa la del conductor
Els tractors, remolcs, semiremolcs i altra maquinària, proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola

Tenen una bonificació del 100 % sobre la quota per antiguitat del vehicle, tant per a vehicles
històrics com per aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys i del 75 % per raó del
carburant, en funció de les característiques del motor, del combustible consumit i la seva
incidència en el medi ambient.
Per més informació consultar l’ordenança fiscal o el quadre d’exempcions i bonificacions
municipals vigents a l’adreça www.roses.cat.
Com es calcula l’import a pagar?
La quota de l'IVTM s’exigeix de conformitat amb el quadre de tarifes bàsiques fixades a
l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i aplicables segons la potència i classe del vehicle.
Sobre aquestes s’aplica el coeficient aprovat per l’ajuntament, i s’obté la quota a satisfer.
Exemple de càlcul
Vehicle: Turisme amb potència fiscal superior a 20 cavalls
Tarifa bàsica: 112,00 €
Coeficient aprovat per l‘Ajuntament per als turismes: 1,69
Quota tributària: 112,00 x 1,69 = 189,28 €
On es realitza la transferència de vehicles?
La tramitació de la transferència correspon al venedor i al comprador del vehicle. Cal fer-la a
la Prefectura provincial de trànsit en els terminis i amb els requisits previstos en la normativa
vigent.
Per a fer la transferència del vehicle s’ha d’acreditar el pagament del rebut de l’IVTM de l’any
en curs.
Es distingeixen les transmissions efectuades per persones que no es dediquen a la
compravenda de vehicles de les transferències realitzades per venedors de vehicles.
Les empreses de compravenda estan obligades a sol·licitar la baixa temporal del vehicle a
trànsit des del moment en què el propietari els lliura el vehicle. Un vehicle en situació de
baixa temporal no pot circular, excepte per fer proves, supòsit en el qual circularà proveït de
l'identificatiu corresponent.

En quins supòsits es prorrateja la quota de l’IVTM?
La quota de l’IVTM es prorrateja per trimestres naturals, en funció dels que queden per
vèncer, en els següents supòsits:
1) Primera adquisició (el període impositiu inclou els trimestres que resten per finalitzar
l’any, inclòs aquell en què es produeix la matriculació)
2) Baixa definitiva del vehicle (el període impositiu inclou els trimestres que han passat des
de començament de l’any inclòs aquell en el que es anotar la baixa al registre de la
Prefectura provincial de trànsit)
3) Baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle (el període impositiu inclou els
trimestres que han passat des de començament de l’any inclòs aquell en el que es
anotar la baixa al registre de la Prefectura provincial de trànsit)
La devolució de la part proporcional s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament mitjançant el model
d’instància establert.
Com es dóna de baixa de l’IVTM un vehicle per desballestament, venda o baixa
temporal?
Cal anar a la Prefectura provincial de trànsit, que és qui té la competència aportant, a més
de amb la documentació que s’escaigui, segons el motiu de la baixa, amb la documentació
del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica).
Quan es tracti d’una baixa definitiva per desballestament cal actuar com s’indica al tràmit
baixa del vehicle.
Tinc dret a la devolució del rebut de l’IVTM per transferència del vehicle?
En cas de transferències, no hi ha dret a la devolució.
He venut un vehicle aquest any, per què he de pagar el rebut sencer?
Està obligat al pagament qui té la titularitat del vehicle el dia 1 de gener de l’exercici corrent,
ja que és llavors quan s’acredita l’impost. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
D’altra banda, no es considera que un vehicle hagi estat venut fins que no es fa el canvi de
nom a la Prefectura provincial de trànsit.
He venut un vehicle i el rebut encara surt a nom meu, què he de fer?
Quan es produeix la transmissió d’un vehicle entre particulars, el venedor ha de comunicarho, en el termini de 10 dies, a la Prefectura provincial de trànsit de la província en la que
tingui el seu domicili legal o d’aquella en la que va ser matriculat el vehicle.

Si el transmetent incompleix aquesta obligació, continuarà sent considerat titular del vehicle
transmès.
La notificació de la transmissió s’ha d’acompanyar del permís o llicència de circulació.
Per què he de pagar l’IVTM en un municipi on ja no hi visc?
L’article 97 del text refós de Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Real decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que la gestió de l’impost correspon a l’Ajuntament
del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle.
Quan el contribuent canvia de domicili, ha de comunicar el canvi a la Prefectura general de
trànsit o a l’Ajuntament, sempre que hi estigui empadronat.
Quines gestions es poden realitzar a l’Ajuntament de Roses, en virtut del conveni
signat amb Trànsit?
Recentment, l’ajuntament de Roses ha signat un conveni amb la Direcció general de trànsit,
segons el qual es poden fer, al mateix Ajuntament, els tràmits següents:
1. Canvis de domicili, tant en el permís de circulació del vehicle com en el carnet de
conduir.
2. Duplicats, tant del permís de circulació del vehicle, com del carnet de conduir, en els
supòsits de sostracció o pèrdua.
3. Baixes, dels següents vehicles:
• Vehicles de més de 3,5 tones
• Ciclomotors
• Motocicletes
• Autobusos
• Vehicles d’època o històrics
4. Pròrroga del carnet de conduir per a les persones majors de 70 anys.
Data actualització: 17.02.2012
Per més informació:
Departament de Gestió tributària
Telèfon: 972252400
Correu electrònic: gestiotributaria@roses.cat

