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Aprovació Ple: 31/10/02
Publicació en el BOP núm.
Article 4
Aprovació Ple: 2/10/03
Publicació en el BOP núm. 301, de 19-12-03
Article 3 i 4
Aprovació Ple: 7/10/04
Publicació en el BOP núm. 284, de 29-11-04
Article 4
Aprovació Ple: 27-10-05
Publicació en el BOP núm 307 de 27-12-05
Article 4
Aprovació Ple 27/9/2007
Publicació en el BOP núm 283 de 28/11/2007
Article 4
Aprovació Ple: 30-10-2008
Publicació en el BOP núm 311 (sup 6) de 31-12-2008
Article 2 i 4
Aprovació Ple: 20-10-2015
Publicació BOP nº 248 de 29-12-2015
Article 4
Aprovació Ple: 3-11-2016
Publicació BOP nº 245 de 22-12-2016
Article 4
Aprovació Ple: 11-1-2018
Publicació BOP núm 92 de 15-5-2018
Articles 2, 4.4 i 4.5, i 7.3
Aprovació Ple: 13-9-2018
Publicació BOP núm 240 de 14-12-2018
Articles: 2, 4, 7 i 8
I. Naturalesa i fet imposable
Article 1.
1. L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies
públiques, qualsevol que siga la seua classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hi haja causat baixa. Als efectes
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d’aquest impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos
temporals i matricula turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que havent sigut donats de baixa en els registres per antiguitat
del seu model, poden ser autoritzats per a circular excepcionalment amb
ocasió d’exhibicions, certàmens o corregudes limitades als d’aquesta
naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la
càrrega útil dels quals no siga superior a 750 quilograms.
II. Exempcions
Article 2.
1. Estaran exempts de l’Impost.
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitat Autònoma, i Entitats Locals
adscrits a la defensa Nacional o a la 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 agradosia. Així mateix, els vehicles dels
Organismes Internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals es derive d’allò disposat en tratats o
convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària, o bé al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduÏda que es referix la lletra A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles aprovat pel RD 2822/1998, de
23 de desembre.
Així mateix, están exempts els vehicles matriculatas a nom de persones
discapacitades per al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà en tant es
mantinguen dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinants al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle
simultàniament.
A efectes del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb
discapacitats els que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al
33%.
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f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
2. Tractant-se de l'exempció regulada en el paràgraf segon del paràgraf e) de l'apartat
1 anterior, els interessats per a poder gaudir-la hauran de sol·licitar-la i justificar la
seua condició de persona amb discapacitat per mitjà de:
-

Certificat de discapacitat: Autorització a l’Ajuntament per què puga comprovar per
mitjans telemàtics quan fora possible, els requisit necessaris per a gaudir del
benefici fiscal o per la presentació del certificat de la discapacitat que patix i el grau
d’esta, expedit pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats de la
Conselleria de Benestar Social, cal que aparega el període de validesa temporal o
definitiva, o de Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
reconeguent la condició de pensionista per Incapacitat permanent total, absoluta o
gran invalidesa.
En el cas de matriculació o primera adquisició, caldrà sol·licitar-la en el termini de
30 dies comptadors des de la declaració d’alta del vehicle.
Sortirà efectes en el moment que tinga lloc la meritació del tribut, amb posterioritat
a la data de la sol·licitud (exercici següent).
Una vegada concedida l’exempció, no és necessari reiterar la sol·licitud per la seua
aplicació en períodes futurs, excepte quan es modifiquen les circumstàncies.
La denegació de l’exempció correspondrà a la Diputació de València ja que
aquestes facultats han sigut delegades per l’Ajuntament titular del tribut.
Davant la renúncia a una exempció per discapacitat que es gaudisca per a un
determinat vehicle per tal de traslladar-la a un altre, no sortirà efectes fins a
l’exercici següent al de la seua petició.

3. Les persones discapacitades que ja tenen concedida l'exempció per tindre adaptat
el vehicle per a la seua conducció, gaudiran de l'exempció mentre no siga donat de
baixa ni canvie de titularitat.
4. La Diputació aplicarà d’ofici les exempcions del vehicles proveïts de Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
III. Subjecte passiu
Article 3.
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, titulars del vehicle
en els registres públics corresponents.
En els casos de compravenda si el comprador no realitza el canvi de nom davant la
Prefectura Provincial de Trànsit, s’acceptarà per a la baixa de l’impost a nom del
venedor, el certificat expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit el el qual
s’acredita que la posessió del vehicle correspon a altra persona.
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IV. Quota
Article 4.
1. Les tarifes aplicables seran:
TARIFA
A) TURISMES
Menys de 8 c. fiscals
De 8 a 11'99 c. fiscals
De 12 a 15'99 c. fiscals
De 16 a 19'99 c. fiscals
Més de 20 c. fiscals
B) AUTOBUSOS
Menys 21 places
De 21 a 50 places
Més de 50 places
C) CAMIONS
Menys 1000 Kg càrrega
De 1000 a 2999 Kg càrrega
De 2999 a 9999 Kg càrrega
Més de 9999 Kg càrrega
D) TRACTORS
Menys 16 c. fiscals
De 16 a 25 c. fiscals
Més 25 c. fiscals
E) REMOLCS
Menys 1000 Kg càrrega
De 1000 a 2999 Kg càrrega
Més de 2999 Kg càrrega
F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 cc
Motocicletes de 125 a 250 cc
Motocicletes de 250 a 500 cc
Motocicletes de 500 a 1000
cc
Motocicletes de més de 1000
cc

IMPORT
25
67
141
179
187
166
217
276
84
166
222
273
35
55
165
35
55
165
8
8
15
30
60
121

Les tarifes establertes s’ajustaran, en tot cas, a allò que disposa l’article 95 del RDL
2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
2. A l'efecte d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles
relacionats en les tarifes del mateix, serà el recollit en el Reial decret 2822/1998, de
23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de Vehicles, tenint en
compte, a més, les següents regles:
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a) La càrrega es calcularà d'acord amb la següent fórmula: MMA (massa
màxima autoritzada) menys la tara. Si la tara no estiguera consignada a la
Targeta d'Inspecció Tècnica, la tara es calcularà restant 75 quilograms a la
Massa d'Ordre en marxa (MOM).
En els casos de vehicles en els quals apareguera en la targeta d'inspecció
tècnica la distinció en la determinació de la càrrega entre MMA (massa
màxima autoritzada) i la MTMA (massa màxima tècnicament admissible),
s'estarà, a l'efecte de la seua tarifació, als quilos expressats en la MMA, que
correspon a la massa màxima per a la utilització d'un vehicle amb càrrega en
circulació per les vies públiques, conforme a l'indicat en el Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre, pel qual es regula el Reglament General de
Vehicles. Aquest pes serà sempre inferior o igual al MTMA.
b) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme a
transport mixto de persones i coses, mitjançan la supresió de seients i
vidres, alteració del tamany o disposició de les portes o altres alteracions
que no modifiquen esencialment el model del qual es deriva.
Les furgonetes tributaran com a turisme, d’acord amb la seua potència fiscal,
excepte en aquestos casos:
a. Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de 9 persones,
inclós el conductor, tributarà com a autobus.
b. Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 kg de
càrrega útil, tributarà com a camió.
c) Els motocarros tindran la consideració, a efectes d’aquest impost, de
motocicletes, i per tant, tributaran d’acord amb la seua cilindrada.
d) En el cas de vehicles articulats, tributaran, simultàniament i per separat,
aquell que tinga la potència de arrosegament i els remolcs i semiremolcs
arrosegats.
e) Les màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques
sense ser transportades o arrosegades per altres vehicles de tracció
mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors.
f) Les autocaravanes tributaran com a camions.
3. La potència fiscal, expresada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb allò
disposat per l’art 11.20 del Reglament General de Vehicles, en relació amb l’annex
V del mateix.
4. S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’Impost per als vehicles
històrics, o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a
partir de la data de la seua fabricació. Si aquesta no fora coneguda, es prendrà
com a tal la data de la primera matriculació o, si aquesta no consta, la data en la
qual el corresponent tipus o variant es deixà de fabricar.
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La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris
d'esta per més d'un vehicle simultàniament.
L’ajuntament aplicarà d’ofici la bonificació a aquells vehicles que consten en les
bases de dades municipals amb una antiguitat superior a 25 anys. No obstant,
quan a un subjecte passiu li siga aplicable la bonificació per més d’un vehicle
s’aplicarà sobre el més antic, excepte que per l’interessat es manifeste l’opció
d’aplicar la bonificació a qualsevol altre vehicle de la seua propietat al que siga
aplicable la bonificació. Aquesta opció deurà deurà sol·licitar-se expressament per
l’interessat, mitjançant escrit adreçat a l’ajuntament abans del 31 de desembre de
l’exercici anterior al que s’aplicarà la bonificació. Si la sol·lictud es presenta fora del
dit termin, la bonificació s’aplicarà a partir de l’exercici següent al que fora
sol·licitada, prèvia aprovació de la mateixa.
5. Els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctricdiésel, o elèctric-gas) gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per
100.
Per a ser beneficiari de la bonificació deurà sol·licitar-se expressament per
l’interessat, i assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell
en què se sol·licite.
No obstant això, aquestes bonificacions podran assortir efectes en l'exercici
corrent, respecte dels vehicles que siguen altes en l'Impost com a conseqüència de
la seua matriculació. Una vegada reconeguda la bonificació, l'Ajuntament procedirà
a la devolució de l'excés de l'ingressat.
La bonificació prevista no resultarà aplicable als subjectes passius beneficiaris
d'esta per més d'un vehicle simultàniament.
V. Període impositiu i acreditació (dret a percebre)
Article 5.
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat del cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu comença el dia en què
es produí l’esmentada adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període.
3. L'import de la quota de l'Impost es prorratejarà per trimestres naturals en cas de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle.
4. També procedirà el prorrateig de la quota de l'impost en el supòsit de baixa
temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment que es
produïsca dita baixa temporal en el registre públic corresponent.
VI. Gestió
Article 6.
El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut.
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Article 7.
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests 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 trenta dies
comptadors des de la data d'adquisició o reforma, declaració-liquidació segons el
model determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindible per a la liquidació normal o complementària procedent, així
com la seua realització. S'hi acompanyarà amb la documentació acreditativa de la
seua compra o modificació, certificat de les seues caracteritzes tècniques i el
document nacional d'identitat o codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.
2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix
l'apartat anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de liquidació
provisional quan per l'oficina gestora es comprove que s'hi ha efectuat mitjançant la
correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.
3. Tant en el cas de baixa temporal com definitiva, en el supòsit d'haver satisfet el
rebut corresponent a tot l'any natural, per a procedir a la devolució dels trimestres
cobrats en excés caldrà que l’interessat presente:
•

Número de compte bancari

Article 8.
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 realitzarà dins del primer trimestre de
cada exercici.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes
es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual on figuraran tots els vehicles
subjectes a l'impost que s'hagen inscrit en el corresponent Registre Públic a nom
de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en el termini de 15 dies hàbils
perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, en el seu cas, formulen les
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el "Butlletí Oficial de la
Província” i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels
subjectes passius.
Disposició final
La present ordenança, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en Sessió 19/12/03, entrarà en
vigor al dia següent al de la seua publicació en el "Butlletí Oficial de la Província" el seu
text íntegre, començarà a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2004, i hi romandrà en
vigor mentre no s'acorde la seua derogació o modificació expressa.
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