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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
ARTICLE 1
1. De conformitat amb el que disposen els articles 59.1.c) i 92 a 96 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
locals, s'establix l'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, que grava la
titularitat dels vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol
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 haja causat baixa en els mateixos. Als efectes d'este impost
també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a este 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 en ocasió d'exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d'esta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega dels quals
útil no siga superior a 750 quilograms.
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 2
Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
referix l'article 33 de la Llei General Tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el
permís de circulació.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 3
1. Estaran exempts de l'impost:
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a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes 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 de grau. Així
mateix, els vehicles d'Organismes internacionals amb seu o oficina en Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derive d'allò que s'ha disposat en tractats o convenis
internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que
pertanyen a la Creu Roja.
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 per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Esta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen les dites circumstàncies, tant als vehicles
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes
passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la
sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà denegada en tant la anterior tinga
vigència. En els casos de renúncia a l'anterior exempció, transferència del vehicle o baixa
definitiva d'este, l'exempció pel nou vehicle, cas de ser concedida, produiria efecte a partir de
l'exercici següent.
Als efectes del que disposa esta lletra, es consideraran persones amb minusvalidesa els que
tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. I es considerarà que hi ha ús
exclusiu només quan el vehicle circule en tot moment amb el titular a bord, siga com a
conductor o com a passatger, segons els casos.
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servici de transport
públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del
conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
Article 3.2. apartat primer ( nova redacció ple 27 de setembre de 2018)
Sol·licitud beneficis
Es presentaren pels interessats i es dirigiran a l'òrgan que tinga delegada la gestió de l'Impost,
en qualsevol moment anterior a la terminació del corresponent període de duració del benefici
fiscal i produiran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciten.
La dita sol·licitud implicarà autorització a l'òrgan competent per a la seua concessió perquè
puga comprovar per mitjans telemàtics quan fóra possible, i amb la finalitat d'estalviar tràmits a
l'interessat, els requisits necessaris per al gaudi del benefici fiscal.
Efectes d'Exempcions.
Les sol·licituds hauran de realitzar-se abans de la data de la meritació de l'impost excepte en el
cas de matriculació o primera adquisició que hauran de sol·licitar-se dins del termini de 30 dies
a partir de la matriculació.
En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 anterior, la
sol·licitud haurà d'adjuntar el certificat de minusvalidesa emès per l'òrgan competent, i justificar
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el destí del vehicle. La falta de justificació del destí per a ús exclusiu del titular minusvàlid
determinarà la denegació de l'exempció que tindrà lloc per resolució motivada.
El grau de minusvalidesa igual al 33 per cent s'acreditarà, en aplicació de l'article 2.1 del R.D.
1.414/2006, d'1 de desembre, per mitjà dels documents següents:
• Resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan
competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
• 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 reconeixent una
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat. Així mateix i
conforme a l'article 2.2 del Reial Decret citat, el grau de minusvalidesa superior al
33 per cent s'acreditarà mitjançant una resolució o certificat expedit per l'IMSERSO u òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent.
3. Les sol·licituds de l'exempció prevista en la lletra e) hauran de referir-se a vehicles el titular
del qual es trobe empadronat en el municipi a la data de meritació de l'Impost, i hauran de
adjuntar la còpia compulsada del certificat de minusvalidesa, declaració jurada del destí del
vehicle i la resta de documents determinants de la procedència de l'exempció.
4. El document acreditatiu de la concessió de l'exempció haurà de ser mostrat a requeriment de
qualsevol agent de l'autoritat.
5. Qualsevol falsedat en la documentació aportada o falta de veracitat en les manifestacions
realitzades per a l'obtenció de l'exempció serà qualificada com a falta greu, donant lloc a la
incoació de l'oportú procediment sancionador.
BASES I QUOTA TRIBUTÀRIA.
ARTICLE 4
1.- L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica s'exigirà de conformitat amb el següent quadre
de tarifes:
Coeficient

Quota anual

A) 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 a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals endavant

1,231
1,231
1,400
1,400
1,400

15,54
41,96
100,72
125,46
156,80

€
€
€
€
€

1,400
1,400
1,400

116,62 €
166,10 €
207,62 €

1,400
1,400
1,400
1,400

59,19
116,62
166,10
207,62

B) Autobusos:
De menys de 21 places .........
De 21 a 50 places .....................
De més de 50 places ....................
C) Camions.
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil ..
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil ..
De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil .
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil .

€
€
€
€
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D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals ..............
De més de 25 cavalls fiscals

1,400
1,400
1,400

24,74 €
38,87 €
116,62 €

1,400

24,74 €

1,400
1,400

38,87 €
116,62 €

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica:
De menys de 1.000 Kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
De 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 fins a 250 c.c..
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c..
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c Motocicletes de
més de 1.000 c.c

1,400
1,620
1,400
1,400
1,400
1,400

6,18
7,16
10,60
21,20
42,41
84,81

€
€
€
€
€
€

2. Als efectes d'este Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionats en les
tarifes del mateix serà l'arreplegat en el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament General de Vehicles.
3. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb el que disposa en
l'Art. 11.20 del Reglament General de Vehicles.
4. Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el nombre de places autoritzades per a este
tipus de vehicles:
a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 4 places, incloent la del conductor, tributarà
com a camió.
b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 5 a 9 places, ambdós incloses, comptant la del
conductor, tributarà com a turisme.
c) Si el vehicle mixt té autoritzades 10 o més places, incloent la del conductor, tributarà
com a autobús.
5. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a este efecte d'este impost, de
motocicletes de fins a 125 cc.
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seua càrrega útil, llevat que el vehicle
estiga autoritzat per a 10 o més places, incloent la del conductor, cas en què tributara com a
autobús.
BONIFICACIONS
ARTICLE 5
1.- Els vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys gaudiran
d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
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L’esmentada antiguitat serà comptadora a partir de la data de la seua fabricació, o si aquesta
no es coneguera, es prendrà com a aquesta la seua primera matriculació o, en el seu defecte,
la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar
2.-Els vehicles automòbils de la classe: turisme, camions, furgones, furgonetes, vehicles mixtes
adaptables, autobusos i autocars, gaudiran en els termes establerts als següents apartats de:
a) Bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar
equipats amb motors elèctrics, es considera que produeixen menor impacte ambiental. Per
gaudir d'aquesta bonificació serà necessari aportar certificat oficial de les característiques
tècniques del vehicle.
b) Bonificació del 50 % de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per estar
equipats amb motors híbrids, en els quals una part dels mateixos siguin elèctrics, es considera
que produeixen menor impacte ambiental. Per gaudir d'aquesta bonificació serà necessari
aportar certificat oficial de les característiques tècniques del vehicle.
c) Bonificació del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que utilitzen
exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metano, metanol o
hidrògen, i que es considera que produeixen menor impacte ambiental. Per gaudir d'aquesta
bonificació serà necessari aportar certificat oficial de les característiques tècniques del vehicle. )
( paràgraf afegit per ple de 28 de març de 2019.)

3.- Sol·licitud dels beneficis fiscals. ( històrics, elèctrics, híbrids, gas) ( nova redacció ple 27 de
setembre de 2018.)

Es presentaran pels interessats en model oficial i es dirigiran a l'òrgan que tinga delegada la
gestió de l'Impost, en qualsevol moment anterior a la terminació del corresponent període de
duració del benefici fiscal i produiran efectes des del període impositiu següent a aquell en què
se sol·liciten.
La dita sol·licitud implicarà autorització a l'òrgan competent per a la seua concessió perquè
puga comprovar per mitjans telemàtics quan fóra possible, i amb la finalitat d'estalviar tràmits a
l'interessat, els requisits necessaris per al gaudi del benefici fiscal.
Efectes de les Bonificacions.
La petició haurà de realitzar-se abans de la data de la meritació de l'impost. Si la bonificació se
sol·licita després de la dita data, s'aplicarà a partir del període impositiu següent.
PERÍODE IMPOSITIU
ARTICLE 6
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca la dita
adquisició.
2.- L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
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3.- L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en
els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle.
RÈGIMS DE DECLARACIÓ I D'INGRÉS.
ARTICLE 7
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST
1. L'impost es gestiona en règim d'autoliquidació quan es tracte de vehicles per als que se
sol·licite la matriculació o la certificació d'aptitud per a circular. En estos supòsits, el subjecte
passiu haurà de practicar en l'imprès habilitat a este efecte l'autoliquidació de l'impost i
ingressar el seu import en les corresponents entitats col·laboradores.
Una vegada practicada l'autoliquidació corresponent a l'alta i incorporada esta a la matrícula de
l'impost, la cobrança de les successives quotes anuals es realitzarà de l'1 de març al 30 de abril
de cada any, per mitjà del sistema de padró o matrícula anual que s'exposarà al públic en el
Butlletí Oficial de la província. L'exposició al públic produirà els efectes de la notificació de la
liquidació a cada un dels subjectes passius inclosos en el padró.
2. En el cas de vehicles inclosos en padró, la cobrança de les quotes anuals de l'impost es
realitzarà de l'1 de març al 30 d'abril, o immediat hàbil següent, llevat que s'acorde un distint,
que en tot cas no haurà de ser inferior a dos mesos.
3. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es
realitzarà per mitjà del sistema de padró anual.
4. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de quinze 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.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data de l’'entrada en vigor d'esta Ordenança queda derogada l’ Ordenança de
l’impost de circulació de vehicles vigent a 31 de desembre de 1989. Sense perjudici del dret de
la Hisenda Municipal a exigir, de conformitat amb la mateixa, els deutes devengats amb
anterioritat.
DISPOSICIÓ FINAL
La present redacció de l'Ordenança, que ha sigut aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de
24 de setembre de 2015, començarà a aplicar-se a partir del dia u de gener de 2016 romanent
en vigor fins que s'acorde la seua modificació o derogació.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
4.-La present modificació la nova redacció de l’Article 3.2 apartat primer i la nova redacció de l’Article 5.3. i la nova
redacció de l’Article 5.2 entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el «Butlletí Oficial» de la província i
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començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2019, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació
expressa
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