ORDENANÇA FISCAL REGULADORA

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Data aplicació: 01/01/2009.
Article núm. 1.
1.
De conformitat amb el que preveu l'article 95.4 del TRLRHL el coeficient d'increment de les quotes
de l'impost queda fixat en els termes que s'establixen en l'apartat següent.
2.
Amb caràcter general, les quotes fixades en l'article 95.1 del TRLRHL per als vehicles de tracció
mecànica aptes per a circular per les vies públiques, en funció de la seua potència i classe de vehicle,
s'incrementarà per mitjà de l'aplicació del coeficient 1,73. No obstant això, per a les classes de vehicles
“tractors” i “remolcs i semiremolques arrossegats per vehicles de tracció mecànica” la seua quota
s'incrementarà per mitjà de l'aplicació del coeficient 1,26. I per a la classe de vehicle “ciclomotor” la seua
quota s'incrementarà per mitjà de l'aplicació del coeficient 2. De conformitat amb l'anterior el quadro de
tarifes aplicable és el següent:
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CLASSIFICACIÓ

QUOTA

COEF.

TARIFA

Menys de 8 Cavalls Fiscals

12,62

1,73

21,83

De 8 fins a 11,99 Cavalls fiscals
TURISMES De 12 fins a 15,99 Cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 Cavalls fiscals
De 20 Cavalls fiscals d'ara en avant
De menys de 21 places
AUTOBUSOS De 21 a 50 places
De més de 50 places
De menys de 1000 K de càrrega útil
Del 1000 al 2999 K de càrrega útil
CAMIONS
De 3000 a 9999 K de càrrega útil
De més de 9999 K de càrrega útil
De menys de 16 cavalls fiscals
TRACTORS De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
De menys de 750 K de càrrega útil
De 750 a 1000 K de càrrega útil
REMOLCS
Del 1000 al 2999 K de càrrega útil
De més de 2999 K de càrrega útil
Ciclomotors
Motocicletes de més de 1000 cc
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
ALTRES
VEHICLES Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
Motocicletes fins a 125 cc

34,08
71,94
89,61
112,00
83,30
118,64
148,30
42,28
83,30
83,30
148,30
17,67
27,77
83,30
0,00
17,67
27,77
83,30
4,42
60,58
7,57
15,15
30,29
4,42

1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
2,00
1,73
1,73
1,73
1,73
1,73

58,96
124,46
155,03
193,76
144,11
205,25
256,56
73,14
144,11
144,11
256,56
22,26
34,99
104,96
0,00
22,26
34,99
104,96
8,84
104,80
13,10
26,21
52,40
7,65

3.
El concepte de les diverses “classes de vehicles” i les regles per a l'aplicació de les tarifes es duran
a terme d'acord amb les determinacions previstes en RD 2.822/1988 de 23 de desembre pel qual s'aprova el
Reglament General de Vehicles.
Article núm. 2.
1.
En el cas de primeres adquisicions de vehicles, o quan estos 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, a comptar de la data d'adquisició o reforma, declaració-liquidació,
segons el model determinat per este Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària procedent. S'acompanyarà la documentació
acreditativa de la seua compra o modificació, certificat de les seues característiques tècniques i el document
nacional d'identitat o número / codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.
2.
L'interessat proveït de l'autoliquidació podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant de la
mateixa en alguna de les entitats bancàries col·laboradores. Esta autoliquidació tindrà caràcter de
provisional en tant que per l'oficina gestora es comprove que la mateixa s'ha efectuat per mitjà de la correcta
aplicació de les normes reguladores de l'impost.
Article núm. 3.

1.
En el cas de vehicles ja matriculats, o declarats aptes per a la circulació, la recaptació de les quotes
es realitzarà per mitjà del sistema de padró anual, en el que es troben inscrits en el corresponent registre
públic a nom de persones o entitats domiciliades en este terme municipal realitzant-se el cobrament per
mitjà de rebut tributari.
2.
El padró 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 de València i produirà els efectes de notificació de la
liquidació a cada un dels subjectes passius.
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Article núm. 4.
1.
Els efectes tributaris que es deriven de les altes, baixes i reforma de les característiques dels
vehicles subjectes a l'impost es produiran des del moment que tals circumstàncies consten acreditades en el
registre de la Direcció de Tràfic corresponent.
2.
Si la declaració de baixa es presentara abans de la terminació del període de cobrament en
voluntària del padró corresponent a l'any en què es realitze, a instàncies del subjecte passiu, l'administració
municipal formularà la corresponent liquidació, prorratejant la quota anual per trimestres naturals.
Article núm. 5.
Per a gaudir de les exempcions a què es referixen els apartats e) i g) de l'article 93.1 del TRLRHL els
subjectes passius hauran d'instar la seua concessió a l'Administració Municipal acreditant les causes que
concorren per a la concessió de les mateixes. Produint els efectes tributaris des de la data de presentació
de la mencionada sol·licitud, degudament acreditada, no aconseguint el dit benefici, a les quotes meritades
amb anterioritat a la data de presentació.
Article núm. 6.
1.
Per a tota la classe de vehicles qualificats d'històrics, o amb una antiguitat major de 25 anys, es fixa
una bonificació de la quota incrementada del 100 %.
2.
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.
3.
El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l'òrgan competent.
Article núm. 7.
De conformitat amb el que establixen els articles 10, 11 i 12 del TRLRHL la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, així com el règim d'infraccions i sancions aplicables, en el no previst en la present ordenança, es
regiran per la Llei General Tributària i disposicions complementàries i de desenrotllament.
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique definitiva en el butlletí oficial de la
província desplegant els seus efectes a partir de l'1 de gener del 2.000 fins que per l'Ajuntament s'acorde la
seua modificació o derogació.
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