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2.3 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE  

TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 1r 
1. De conformitat amb el que determina l'article 96.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, el coeficient d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica aplicable en este municipi queda fixat en l'1,4 i s’entén que este coeficient serà 
referit a l'última taula de tarifes mínima aprovada en les lleis pressupostàries o d'acompanyament al 
pressupost. 
 
2. Les quantitats resultants d'aplicar l'anterior coeficient multiplicador seran arredonides a la xifra de 
la desena immediatament inferior. 
 
Com a conseqüència d’este increment, resulten les tarifes següents: 
 

 Euros 
A) Turismes  

de menys de 8 cavalls fiscals 17,67 
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  47,66 
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 100,67 
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 125,43 
de 20 cavalls fiscals endavant 156,74 

B) Autobusos  
de menys de 21 places  116,60 
de 21 a 50 places  166,06 
de més de 50 places  207,59 

C) Camions  
de menys de 1.000 kg de càrrega útil 59,14 
de 1.000 fins a 2.999 kg de càrrega útil  116,60 
de més de 2.999 fins a 9.999 kg càrrega útil: 166,06 
de més de 9.999 kg de càrrega útil  207,59 

D) Tractors  
de menys de 16 cavalls fiscals  24,70 
de 16 fins a 25 cavalls fiscals  38,83 
de més de 25 cavalls fiscals  116,60 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:  
de menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg de càrrega útil 24,70 
de 1.000 fins a 2.999 kg de càrrega útil  38,83 
de més de 2.999 kg de càrrega útil  116,60 

F) Altres vehicles:  
- Ciclomotors  6,13 
- Motocicletes fins a 125 cc  6,13 

de més de 125 cc fins a 250 cc 10,58 
de més de 250 cc fins a 500 cc: 21,16 
de més de 500 cc fins a 1000 cc  42,37 
de més de 1.000 cc  84,80 

(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
Article 2n 
El pagament de l'impost s'acreditarà per mitjà de carta de pagament. 
 
Article 3r 
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estes es reformen de manera que altere la 
seua classificació als efectes del present impost, els subjectes passius presentaran en l'oficina 
gestora corresponent, en el termini de 30 dies a comptar de la data d'adquisició o reforma, la 
declaració de liquidació segons el model que determina este Ajuntament, el qual contindrà els 
elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària 
procedent, així com la realització d’esta. S'hi acompanyarà la Targeta d'inspecció tècnica i el 
Document Nacional d'Identitat o codi d'identificació fiscal del subjecte passiu. 
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2. Simultàniament a la presentació de la declaració liquidació a què es referix l'apartat anterior, el 
subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant d’esta. Esta autoliquidació tindrà 
la consideració de liquidació provisional fins l'oficina gestora no comprove que esta s'ha efectuat per 
mitjà de l’aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost. 
 
3. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que conste en el Permís de circulació del 
vehicle, els subjectes passius hauran d'acreditar el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament. 
S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb 
quinze o més anys d'antiguitat a comptar a partir de la primera inscripció en el Registre de vehicles. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
Article 4t 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes 
es realitzarà per mitjà de rebut de cobrament anual, que normalment es durà a terme durant el primer 
semestre de cada exercici. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 2-10-92) 
 
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es realitzarà 
per mitjà del sistema de padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes, l'impost que es 
troben inscrits en el corresponent registre públic i el nom de persones o entitats domiciliades en este 
terme municipal. 
 
3. El padró o la matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini d'1 mes perquè els legítims 
interessats puguen examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic 
s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i produirà efectes de notificació de la liquidació a cada 
un dels subjectes passius. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
Article 5é 
1. D’acord amb l'art. 97 de la Llei 39/1988, la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els 
casos de primera adquisició. Podrà sol·licitar-se la devolució dels trimestres naturals que queden per 
transcórrer de l'exercici, en els casos de baixa definitiva del vehicle per retirar-se el mateix de la 
circulació així com en els casos de baixes temporals per sostracció o robatori del vehicle. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
2. Com que la meritació de l'Impost és el dia 1 de gener, les altes i baixes en el padró municipal per 
transferència dels vehicles o canvi de domicili dels seus titulars, no donaran lloc al prorrateig de les 
quotes. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 2-10-92) 
 
Article 6é. Exempcions 
1. Estaran exempts d'este impost: 

a. Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa 
nacional o seguretat ciutadana. 

b. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius 
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau. 

c. Els vehicles d'organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris 
o membres amb estatut diplomàtic. 

d. Els vehicles respecte dels quals així s’establisca en tractats o convenis internacionals. 
e. Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 
f. Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda la tara dels quals no siga superior a 350 kg i 

que, per construcció, no puga aconseguir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats 
i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús de persones amb alguna 
disfunció o incapacitat física. 
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g. Els vehicles matriculats a nom de discapacitats per al seu ús exclusiu; l'exempció s’aplicarà 
fins que es mantinguen les dites circumstàncies, tant en els vehicles conduïts per persones 
amb discapacitat com en els destinats al seu transport. Es consideraran persones amb 
discapacitat les que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 
Per a poder disfrutar de l'exempció a què es referix l'apartat anterior, els interessats han 
d'aportar el certificat de la discapacitat emés per l'òrgan competent, així com justificar la 
destinació del vehicle; per a la qual cosa, s'adjuntarà a la sol·licitud una manifestació 
firmada pel titular del vehicle on s'especificarà si este serà conduït per ell mateix, o bé es 
destinarà al seu transport. 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà una infracció de 
conformitat a 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. 
Les exempcions fixades en este apartat i en l'anterior no s'aplicaran als subjectes passius 
beneficiaris d’estes per més d'un vehicle simultàniament. 

h. Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, 
inclosa la del conductor. 

i. Els tractors, els remolcs i la maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció Agrícola. 
 
2. Per a poder disfrutar de les exempcions a què es referixen les lletres f, g i i de l'apartat 1 d'este 
article, els interessats hauran d'instar la seua concessió i indicar les característiques del vehicle, la 
seua matricula i la causa del benefici. 
 
Declarada esta per l'Ajuntament, s'expedirà un document que acredite la seua concessió. Les 
exempcions tindran efectivitat en el mateix any de la seua sol·licitud, si s'haguera tingut dret a elles 
en el moment de la meritació de l'impost i referent a rebuts que hagen sigut girats i encara no hagen 
adquirit fermesa. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
 
Article 7é. Bonificacions 
1. Els vehicles històrics que tinguen una antiguitat igual o superior a 25 anys, comptats a partir de la 
data de la seua fabricació, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota de l'Impost; esta serà del 
100 % per al cas de vehicles històrics que tinguen una antiguitat de més de 30 anys comptats des de 
la mateixa data. 
 
En cas de no conéixer-se la data de fabricació, es prendrà la de la seua primera matriculació o, si no 
n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
2. La present bonificació tindrà caràcter rogat, es concedirà quan procedisca a instàncies de part i no 
té caràcter retroactiu respecte d’exercicis passats. 
 
Les bonificacions tindran efectivitat el mateix any de la seua sol·licitud, si s'haguera tingut dret a estes 
en el moment de la meritació de l'impost i referent a rebuts que hagen sigut girats i encara no hagen 
adquirit fermesa. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Les persones o entitats que, a la data de començament de l'aplicació del present impost, gaudisquen 
de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost municipal sobre circulació de vehicles continuaran 
amb el gaudiment d’estos en l'impost citat en primer terme fins a la data de l'extinció dels dits 
beneficis i, en el cas que els mateixos no tingueren termini de gaudiment, fins el 31 de desembre de 
1992, inclusivament. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990 i romandrà en vigor fins a la 
seua modificació o derogació expressa. 
 
 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: PLE 07/11/03 – BOP NÚM. 299, DE 31/12/03. 
CORRECCIÓ D'ERRORS BOP NÚM. 18 DE 23/01/04 

 
 

Es delega en Suma Gestió Tributària la gestió, liquidació, inspecció tributària i recaptació  
des de 3/07/12 (BOP núm. 124, de 2/07/12) 

 


