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ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 1.- De conformitat amb el que preveu l’article 95 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, l’impost a
què es referix esta ordenança s’exigirà d’acord amb les Tarifes següents:
CLASSE
TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en avant
AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
CAMIONS
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
REMOLCS
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
ALTRES
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

IMPORT
21,50
55,55
118,00
148,00
200,00
135,00
194,00
245,00
69,70
136,00
195,70
245,00
29,50
45,50
136,00
29,50
45,50
136,00
8,00
8,84
13,40
27,00
54,00
106,00

1.1.
1.1.1.- En tot cas, el concepte genèric de “tractors” de les tarifes indicades
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d’obres i serveis.
1.1.2.- Les furgonetes tributen com vehicles mixtos adaptats.

1.1.3.- Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el nombre de places
autoritzades per a aquest tipus de vehicle:
a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi la del conductor,
tributarà com a camió
b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 6 a 8 places, ambdues incloses,
comptant-hi la del conductor, tributarà com a turisme.
c) Si el vehicle mixt té autoritzades 9 o més places, incloent-hi la del conductor,
tributarà com a autobús.
1.1.4.- Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de
motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seua cilindrada.
1.1.5.- Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per
separat el que porte la potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs
arrossegats.
1.1.6.- Les màquines autopropulsades que puguen circular per la via pública
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de
tributar segons les tarifes corresponents al tractors
Article 2on.- El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant el corresponent
rebut tributari.
Article 3er.1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de
manera que s'altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes
passius presentaran davant de l'oficina gestora corresponent en el termini de trenta
dies a comptar de la data d'adquisició o reforma, declaració per este impost segons
model aprovat per l'Ajuntament a què s'acompanyaran la documentació acreditativa de
la seua compra o modificació, certificat de les seues característiques tècniques i el
document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.
2. Per l'oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació normal o
complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del
termini d'ingressos i dels recursos procedents.
Article 4t.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 per mitjà del sistema de padró anual en què figuraran tots els
vehicles subjectes a l'impost que es troben inscrits en el corresponent Registre Públic a
nom de persones o entitats domiciliades en este terme municipal.
3.- El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies
hàbils perquè els legítims interessats puguen examinar-ho i si és el cas, formular 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.
Article 5é.- Bonificacions. Amb caràcter pregat, s'establixen les següents
bonificacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:
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1r) Bonificació del 50% de la quota incrementada per a qualsevol classe de vehicles
qualificats d'històrics o amb una antiguitat major de 25 anys. Els anys d'antiguitat es
comptaran a partir de la data de la seua fabricació. Si esta no es coneguera, es prendrà
com a tal 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.
2n) Bonificacions en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la
seua incidència en el medi ambient:
a) Bonificació de 75% de la quota incrementada per a qualsevol classe de
vehicles propulsats exclusivament amb motor elèctric, de pila de combustible o
amb emissió directa nul·la.
b) Bonificació del 50% de la quota incrementada per a qualsevol classe de
vehicles propulsats amb motor híbrid (motor electricogasolina, electricodièsel o
electricogas).
Per a l'aplicació de les bonificacions de l'apartat 2n, a més de la sol·licitud de
l'interessat, haurà d'aportar-se els documents següents:
a) Original o còpia confrontada del Permís de Circulació del vehicle a nom del
sol·licitant.
b) Original o còpia confrontada del Certificat de Característiques Tècniques del
Vehicle (Fitxa Tècnica).
c) Qualsevol altre document oficial que acredite les característiques del vehicle.
Les bonificacions tindran efectes a partir del període impositiu següent a què se
sol·liciten. llevat que se sol·liciten un mes abans d'aprovar el padró de rebuts de
l'exercici.
Sense perjudici del seu caràcter pregat, d'apreciar-se per part de l'Administració
que concorren els requisits de la bonificació, podran d'aplicar-se d'ofici.
En cap cas podrà aplicar-se una bonificació sobre una quota ja bonificada.
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor en el període impositiu següent del any
de la publicació de la aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la província.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l’ajuntament Ple en sessió de
dèsset d’octubre de dos mil dinou, i publicada al BOP nº 248 del dia 27 de desembre de
2019.

