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Article primer.- Naturalesa i Fet Imposable.
L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’esta
naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siga quina siga la seua classe i categoria.
Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja sigut matriculat en els registres públics corresponents i
mentres no haja causat baixa en els mateixos. A estos efectes es consideraran registres públics els de la Direcció de
Tràfic.
Article Segon.- Exempcions i bonificacions.
1.- No es consideraran altres que les que vinguen previstes en les lleis.
2.- Exempcions. Regulació substantiva específica:
2.1. Als efectes del reconeixement del dret a l’exempció prevista en l’article 93.1.e) del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que fa
referència a:
-Vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la lletra A de l’annex II del Reglament General de
Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
-Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Els sol·licitants del reconeixement del referit dret per a vehicles matriculats a nom de minusvàlids hauran d’aportar
la documentació següent:

a) Acreditació de Minusvalidesa. S’acreditarà, alternativament amb algun dels documents següents:
-Resolució i/o Certificat de Minusvalidesa emés per òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
- Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat
permanent total, absoluta o gran invalidesa
- Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconega una pensió de jubilació o
retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
a) Declaració Jurada del sol·licitant en què es pose de manifest els punts següents:
- Que el vehicle de què es pretén l’exempció, identificant-ho plenament amb el número de Bastidor i Matrícula (cas
d’haver-se ja matriculat), marca i model del mateix, s’utilitza únicament i exclusivament per a l’ús del sol·licitant o
per al seu transport.
- Que el sol·licitant no posseïx cap altre vehicle matriculat al seu nom, del que s’haja declarat o sol·licitat el dret a
l’exempció que es pretén.
- Que el sol·licitant és coneixedor dels requisits legals i reglamentaris establits per a gaudir de l’exempció pretesa i
de que esta quedarà sense efecte, prèvia incoació d’expedient específic, quan s’incomplisca o deixe de concórrer
algun d’estos requisits.
3.- Bonificacions. Regulació substantiva específica.
3.1.- D’acord amb la possibilitat previnguda en l’Art. 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tindran dret al reconeixement d’una
bonificació del 100 % de la Quota Tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica els vehicles històrics.
Als efectes de que es reconega el dret a la bonificació assenyalada, que té caràcter rogat, el sol·licitant, que haurà de
ser el titular del vehicle, haurà d’acreditar els requisits assenyalats a continuació:
1.- Resolució favorable de catalogació del vehicle com històric, dictada per l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma.
2.- Inspecció tècnica, prèvia a la seua matriculació, efectuada en una estació d’inspecció tècnica de vehicles de la
província del domicili del sol·licitant.
3.- Matriculació del vehicle com històric en la Direcció Provincial de Tràfic del domicili de l’interessat.
Tot això d’acord amb allò que s’ha previngut en el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, per mitjà del que s’aprova
el Reglament de Vehicles Històrics i d’acord amb allò que s’ha previngut en la Llei 16/1985, de 25 de juny, de
Patrimoni Històric Espanyol.
3.2.- D’acord amb la possibilitat previnguda en l’Art. 95.6.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tindran dret al reconeixement d’una
bonificació del 100 % de la quota tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica els vehicles que tinguen una
antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seua fabricació, o si esta no es coneguera, prenent
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.

Als efectes de que es reconega el dret a la bonificació assenyalada, que té caràcter rogat, el sol·licitant, que haurà de
ser el titular del vehicle, haurà d’acreditar-ho aportant, almenys un dels documents assenyalats a continuació:
1.- Certificat de la Direcció Provincial de Tràfic en què s’assenyale la data de matriculació del vehicle o Permís de
Circulació del Vehicle.
2.- Si la data de matriculació no aconseguira acreditar una antiguitat suficient, es podrà acreditar amb certificat de
l’empresa fabricant que identifique model i bastidor.
3.- Si no fóra possible aportar l’acreditació de l’apartat 2, podrà acreditar-se per mitjà de certificat de l’empresa
fabricant de la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
3.3.- En funció del carburant que consuma el vehicle, gaudiran de les següents bonificacions:
- Vehicles amb motor exclusivament elèctric, o amb consum de gas amb carburant, o amb consum de
biocombustibles reciclats o reutilitzats 75%.
- Vehicles híbrids que consumen derivats del petroli juntament amb motor elèctric 50%.
- Vehicles amb consum de biocombustibles no reciclats o reutilitzats 30%.
Als efectes de que es reconega el dret a la bonificació assenyalada, que té caràcter rogat, el sol·licitant, que haurà de
ser el titular del vehicle, haurà d’aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a gaudir del
benefici fiscal, produint efectes l'any següent al de la seua sol·licitud, sense que en cap cas tinga efectes retroactius.

Article Tercer.- Tarifes aplicables.
S’aplicaran, en funció de la classe de vehicle les tarifes següents:
Potència i classe de vehicle

Tarifa bàsica

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
De 8 fins 11’99 cavalls fiscals
34,08
De 12 fins 15’99 cavalls fiscals
71,94
De 16 fins 19’99 cavalls fiscals
89,61
De 20 cavalls fiscals endavant
112,00
B) Autobusos
De menys de 21 places
83,30
De 21 a 50 places
118,64
De més de 50 places
148,30
C) Camions
De menys d'1.000 kg. de càrrega útil
42,28
D'1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
83,30
De 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil
118,64
De més de 9.999 kg. de càrrega útil
148,30
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
De més de 25 cavalls fiscals
83,30
E) Remolcs y semi remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys d'1.000 kg. de càrrega útil
17,67

Coeficient

Quota

1,65
1,70
1,70
1,75
1,80

20,82
57,94
122,30
156,82
201,60

1,70
1,70
1,70

141,61
201,69
252,11

1,70
1,70
1,70
1,70

71,88
141,61
201,69
252,11

1,70
1,70
1,70

30,04
47,21
141,61

1,70

30,04

D'1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

27,77
83,30

1,70
1,70

47,21
141,61

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

2,00
2,00
1,70
1,70
1,70
1,70

8,84
8,84
12,87
25,76
51,49
102,99

Article Quart.- Procediment de gestió:
Regirà, d’acord amb el que establix l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes, la Llei General Tributària i la resta de normativa aplicable.
Es tindrà, en tot cas, en compte als efectes de gestió allò que s’ha previngut en els punts següents:
4.1.- En altes:
Als efectes de formalitzar l’autoliquidació d’una alta en l’Ajuntament es presentarà davant de les dependències de
Gestió Tributària la declaració-autoliquidació corresponent, formalitzada pel titular o mandatari, acompanyant els
documents següents:
-Documentació del vehicle
-Document Nacional d’Identitat del titular i del mandatari, si és el cas.
La declaració detallarà, en tot cas, en imprés normalitzat d’autoliquidació, almenys, les dades personals del titular
(nom i cognoms, domicili i document nacional d’identitat), els de identificació del vehicle (tipus de vehicle, marca,
model, número de bastidor, característica fiscal-cilindrada, pes, etc...) així com la data.
Es facilitarà al declarant imprés normalitzat d’autoliquidació per a fer efectiu l’import de l’impost.
Per les entitats financeres col·laboradores es vetlarà per l’ús de l’imprés normalitzat, havent de sol·licitar a la
persona que efectue l’ingrés, cas de no fer-ho amb este imprés, fotocòpia dels documents següents:
-Documentació del vehicle
-Document Nacional d’Identitat del titular del vehicle
L’expedient es completarà amb la comunicació de la Direcció Provincial de Tràfic d’haver causat alta en el Registre
Públic i conseqüent anotació de l’alta en el Padró Fiscal.
4.2.- En Baixes:
Les baixes s’anotaran en el Padró Fiscal com a conseqüència de comunicació de la Direcció Provincial de Tràfic,
assenyalant-se el seu caràcter de definitives o temporals.
4.3.- Transferències:
S’anotaran en el padró fiscal prèvia comunicació de la Direcció Provincial de Tràfic d’haver-se anotat en el registre de
vehicles.

Article Quint.- Aplicació de Tarifes als Vehicles:
Als efectes d’incloure en una o altra tipologia de les previstes en l’Art. 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i mentre no existisca una
disposició reglamentària a nivell estatal, els vehicles es classificaran atenent a la seua classificació per a indústria,
aprovada per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, de la forma següent:
A) Turismes:
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 10
B) Autobusos
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 11-12-13-14-15-16
C) Camions:
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 20-21-22-24-25-26-30-3132-33
D) Tractors:
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 23-50-51-52-53-55-60-6163-64
E) Remolcs:
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 40-41-42-43-44-54-56-6265
F) Ciclomotors/ Motocicletes:
Seran així classificats aquells que els seus dos (2)
primers dígits siguen: 03-04-05-06
Article Sext.- Meritació i període impositiu.
Caldrà ajustar-se al que disposa l’Art. 96 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article Sèptim.- Forma de pagament.
L’impost es farà efectiu de la forma següent:
A) En les altes: Per autoliquidació que presentarà el subjecte passiu.
B) En vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació: El pagament es realitzarà a través de deutes per rebut,
en el període d’ingrés que s’establisca per la Corporació per a cada exercici.
No obstant això, el Servei Gestor procedirà a través de Liquidacions per Ingrés directe en els casos en què per qualsevol
causa s’hagen obviat els sistemes de pagament convencionals.

En tot cas serà aplicable la normativa reglamentària que s’arreplega en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, per
mitjà del que es va aprovar el Reglament General de Recaptació.
Article octau.- Inspecció:
L’acció inspectora en este impost es realitzarà d’acord amb el que preceptua els articles 141 i següents de la Llei General
Tributària; en el R. Decret 1065/2007, de 27 de juliol, per mitjà del que es va aprovar el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs i la resta de disposicions de caràcter reglamentari que siguen aplicables.
Article nové.- Infraccions i sancions:
De conformitat amb el que establix l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el règim d’infraccions i
sancions regulat en el Titul IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el Reial Decret 2063/2004,
de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General del Règim Sancionador Tributari i la resta de disposicions de
caràcter reglamentari que siguen aplicables.
Disposició transitòria primera:
Mentres no es regule específicament per normativa Estatal, prevaldrà quan en el Permís de circulació del vehicle
conste domicili del mateix diferent del que obre en el registre de la Direcció de Tràfic, a efectes fiscals, es tindrà en
consideració el domicili que conste en l’historial del vehicle en el Registre Administratiu, comprovant, que l’exigència
a què haguera lloc es fa a la persona efectivament resident en el municipi, amb domicili en el mateix, per als
períodes específicament objecte d’exacció, encara que pel titular del vehicle es manifeste haver incomplit cara als
registres administratius l’obligació establida en l’article 32 del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Disposició final:
La present ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de l’exercici següent a aquell en què s’haja realitzat la publicació
de l’aprovació definitiva, després del compliment dels tràmits procedimentals legalment establits, romanent en
vigor mentre no es decidisca la seua modificació o derogació per l’òrgan municipal competent.

