
10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

ARTICLE 1. FONAMENT

Aquest Ajuntament, d’acord amb l'art. 15.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, fa ús de la facultat que li confereix la mateixa, amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la
determinació  de  la  quota tributària  de l'impost  sobre  vehicles  de tracció  mecànica,  previst  en l'art.  60.1.c
d'aquesta llei, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que es disposa en aquesta ordenança i en la
fiscal general sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals.

ARTICLE 2. NATURALESA I FET IMPOSABLE

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 publiques, qualssevol que siguen la seua classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació aquell que s’haja matriculat en els registres públics correspo -
nents i mentre no haja causat baixa en els mateixos. A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els
vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a aquest impost:

- Els vehicles que s'hagen donat de baixa en els registres per antiguitat del seu model, i puguen ser autoritzats
per a circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades a aquesta naturalesa.

- Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil de la qual no siga supe -
rior a 750 quilograms.

ARTICLE 3. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1. Estaran exempts de l'impost:

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 i grau.

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 així es derive del que es disposa en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

i) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda al fet que es refereix 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 persones discapacitades per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen aquestes 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 benefici-
aris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.



A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que
tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei 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 cartilla d'inspecció agrícola.

2. Per a poder aplicar les exempcions al fet que es refereixen els paràgrafs i i g de l'apartat 1 d'aquest article, els
interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle,  la seua matrícula i  la
causa del benefici. Un cop declarada l'exempció per l'administració municipal, s'expedirà un document que
acredite la seua concessió.

En  relació  amb  l'exempció  prevista  en  el  segon  paràgraf,  punt  i  de  l'apartat  1  anterior,  l'interessat  haurà
d'aportar  el  certificat de la minusvalidesa emès per  l'òrgan competent i  justificar  la destinació del  vehicle
davant l'Ajuntament.

ARTICLE 4. SUBJECTES PASSIUS

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les Entitats al fet que es refereix l'article 33
de la Llei general tributària, al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació.

ARTICLE 5. QUOTA

1. La quota tributària a exigir per aquest impost serà la fixada en les tarifes següents:

Turismes            

De menys de 8 cavalls fiscals ........................................................................................14,42 €
De 8 a 11,99 cavalls fiscals ............................................................................................38,95 €
De 12 a 15,99 cavalls fiscals ..........................................................................................82,22 €
De 16 a 19,99 cavalls fiscals .......................................................................................102,41 €
De 20 cavalls en avant .................................................................................................128,00 €

Autobusos                                                                                                                             

De menys de 21 places ..................................................................................................95,20 €
De 21 a 50 places .........................................................................................................135,59 €
De més de 50 places ....................................................................................................169,49 €

Camions                                                                                                                                      

De menys de 1000 kg de càrrega útil..........................................................................48,32 €

De 1000 a 2999 kg de càrrega útil ...............................................................................95,20 €
De més de 2999 a 9999 kg de càrrega útil ..............................................................135,59 €
De més de 9999 kg de càrrega útil ...........................................................................169,49 €

Tractors                                                                                                                                     

De menys de 16 cavalls fiscals .....................................................................................20,19 €
De 16 a 25 cavalls fiscals ...............................................................................................31,73 €
De més de 25 cavalls fiscals ..........................................................................................95,20 €

Remolcs i semiremolcs                                                                                    

De menys de 1000 Kg i menys de 750 Kg de càrrega útil .......................................20,19 €
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil ..............................................................................31,73 €
De més de 2999 Kg de càrrega útil .............................................................................95,20 €



Altres vehicles                                                                                                                     

Ciclomotors .......................................................................................................................5,05 €
Motocicletes fins a 125 cc ...............................................................................................5,05 €
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc ...............................................................8,65 €
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc ............................................................17,31 €
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc ..........................................................34,62 €
Motocicletes de més de 1000 cc .................................................................................69,24 €

ARTICLE 6. BONIFICACIONS

S'estableix una bonificació del  100% de la quota de l'impost per als  vehicles històrics,  o per a aquells que
tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys explicats a partir de la data de la seua fabricació. Si aquesta
no es coneguera, es prendrà com tal la de la seua primera matriculació, en defecte d'açò la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

La bonificació  haurà  de ser  instada pel  particular  i  correspondrà a  la  Comissió  de govern l'apreciació  del
caràcter històric del vehicle.

ARTICLE 7. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En
aquest cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca aquesta adquisició.

2. L'impost es reporta el primer dia del període impositiu.

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 subtracció o robatori de vehicle, i açò des del moment en què es produïsca aquesta baixa
temporal en el Registre públic corresponent.

ARTICLE 8. NORMES DE GESTIÓ

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
correspon a l'Ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle.

ARTICLE 9

S'estableix com a instrument acreditatiu del pagament de l'impost, la carta de pagament, el rebut o el justifi -
cant d'ingrés bancari.

ARTICLE 10

1. Els qui sol·liciten davant la Prefectura provincial de trànsit la matriculació o la certificació d'aptitud per a
circular d'un vehicle, hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'impost.

2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la Prefectura provincial de trànsit el canvi de titularitat, sempre
que altere la seua classificació a l'efecte d'aquest impost així com també en els casos de transferència, de canvi
de domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, o de baixa d'aquest, hauran d'acreditar prèvia -
ment davant la Prefectura el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que
siga exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes reportats s per aquest concepte, liqui-
dats, presentats al cobrament i no prescrits. S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de les
baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.



3. Les prefectures provincials de trànsit no tramitaran els expedients si no s'acredita prèviament el pagament
de l'Impost, en els termes establits en els apartats anteriors.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 11 de novembre, ha entrat en vigor el dia 1 de gener de
2004, i hi romandrà mentre no siga derogada total o parcialment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, s'entendran derogats automàticament tots els acords aprovats amb
anterioritat i que siguen contraris a la mateixa.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 30 de desembre del 2003.


