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

 
Article 1. Fet imposable 

1. 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, de 
qualsevol classe i categoria. 

 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació qualsevol que haja estat 

matriculat en els registres públics corresponents i mentre no haja causat baixa. A 
l’efecte d'este impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos 
temporals i de matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en 

els registres per antiguitat del model, puguen ser autoritzats per a circular, 
excepcionalment, amb motiu d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'esta 
naturalesa. 

 
Article 2. Subjectes passius 

Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, al nom de les quals 
conste el vehicle en el permís de circulació. 

 
Article 3. Responsables 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu 
totes les persones que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció 
tributària. 

 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què 

es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seues respectives participacions de les obligacions tributàries de les 
susdites entitats. 

 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzen els actes de la seua 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles, respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

 
a) De l'import de la sanció si s'ha comés una infracció tributària simple. 
 
b) De l'import de la sanció si s'ha comés una infracció tributària greu. 
 
c) De l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament en 

els supòsits de cessament de les activitats de la societat. 



Àrea Econòmica 

 
 

Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament el 29 d’octubre de 2014 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Pàg.    2 / 7

 

 
4. La responsabilitat s'exigirà, en tot cas, en els termes i d'acord amb el 

procediment previst en la Llei General Tributària. 
 

Article 4. Exempcions 

1. Estan 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 països respectius, externament identificats i amb la 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 s’haja disposat en 
tractats o convenis internacionals. 

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles destinats directament a l'assistència 
sanitària o al traslladament  de ferits o malalts. 

e)  Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a 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, n’estaran exemptes els vehicles matriculats a nom de minusvàlids 
per al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà en tant es mantiguen dites 
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als 
destinats al seu transport. 

Les exempcions previstes als dos pàrrafs anteriors no resultaran aplicables als 
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més de un vehicle simultàniament.  

En conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà 
denegada mentre l’anterior tinga vigència. En els casos de renúncia a l’anterior 
exempció, transferència o baixa definitiva d’esta, l’exempció pel nou vehicle, en cas de 
ser concedida, produirà efectes a partir de l’exercici següent. 

A l’efecte del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb 
minusvalidesa les que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33%. 
(Certificat del grau de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar Social). 

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, 
tot acreditant el requisit esmentat per mitjà de l’aportació de la pòlissa de l’assegurança 
del vehicle, i no hi haurà de figurar cap altre titular no minusvàlid autoritzat per a la 
seua conducció, excepte en el supòsit de disminuïts físics, psíquics o invidents que no 
poden accedir al permís de conduir, en el que haurà de figurar la persona autoritzada per 
a conduir el vehicle. 

f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, 
inclosa la del conductor.  
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g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla 
d'inspecció agrícola. 

 
2. Les exempcions a què es referixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 d’este 

article, els interessats hauran d’instar la seua concessió i indicar les característiques del 
vehicle, la seua matrícula i la causa del benefici, tot adjuntant-hi la documentació 
requerida en la present ordenança. La falta de justificació del destí per a ús exclusiu del 
titular minusvàlid determinarà la denegació de l’exempció que tindrà lloc mitjançant 
una resolució motivada. 

 
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de 

l’apartat 1 anterior, haurà d’aportar-se la documentació següent: 
 
Instància de sol·licitud d’exempció per minusvalidesa de l’impost sobre vehicles 

de tracció mecànica. 
- Fotocòpia del permís de circulació i de la fitxa tècnica. 
- Fotocòpia del permís de conduir del conductor/a habitual. 
- Còpia compulsada del certificat de minusvalidesa. 
- Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança obligatòria del vehicle. 
- Qualsevol altra documentació que justifique l’exclusivitat del seu ús particular. 
 
3. Els vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de vint-i-

cinc anys comptats a partir de la data de fabricació, gaudiran, si procedix, de les 
següents bonificacions: 

 
Antiguitat major de 25 anys i menor de 50 anys: 50% 
Antiguitat de 50 anys o més: 100% 
 
4. En funció del carburant que consumisca el vehicle, gaudiran de les següents 

bonificacions: 
 
- 75% els vehicles amb motor exclusivament elèctric, o amb consum de gas amb 

carburant, o amb consum de biocombustibles reciclats o reutilitzats. 
- 50% els vehicles híbrids que consumisquen derivats del petroli junt amb motor 

elèctric. 
- 30% els vehicles amb consum de biocombustibles no reciclats o reutilitzats. 
 
Totes les exempcions i bonificacions previstes en la present ordenança, 

produiran efectes l’any següent al de la seua sol·licitud, sempre que a la data de la 
meritació del tribut concórreguen els requisits per al seu gaudi, sense que en cap cas 
tinguen efectes retroactius. 
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Article 5 . Tarifes 

De conformitat amb el disposat en l'article 95 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els 
coeficients d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
aplicables en este municipi es fixen en les quanties i tarifes següents: 
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(*) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establida d'acord amb el disposat en l'article 260 
del Codi de Circulació, segons estableix l’apartat 3 a) de l'article 1r del Reial Decret 1567/1989, de 22 de 
desembre. 

 

Referència i classe de vehicle                                               Coeficient   Tarifes (€) 
 
1) Turismes:(*) 

 

De menys de 8 cavalls fiscals 1.6472 20,80
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 1.7222 58,70
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1.9771 142,23
De més de 16 cavalls fins a 19,99 cavalls fiscals 2.0000 179,22
De més de 20 cavalls fiscals  2.0000 224,00
 
2) Autobusos: 
De menys de 21 places 
De 21 a 50 places 
De més de 50 places 
 
3) Camions: 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 
De 3.000 a 9.999 quilograms de càrrega útil 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 
 
4) Tractors: 
De menys de 16 cavalls fiscals 
De 16 a 25 cavalls fiscals 
De més de 25 cavalls fiscals 
 
5) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica i altres vehicles: 
Fins a 750 quilograms de càrrega útil 
Fins a 999 quilograms de càrrega útil 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 

 
 

1.4747 
1.4747 
1.4747 

 
 

1.4747 
1.4747 
1.4747 
1.4747 

 
 

1.4747 
1.4747 
1.4747 

 
 
 

0 
1.4747 
1.4747 
1.4747 

 

122,85
174,98
218,72

62,35
122,84
174,96
218,70

26,06
40,95

122,84

0
26,06
40,95

122,84

6) Motocicletes:  
Fins a 125 c.c. 2.000 8,84
De més de 125 fins a 250 cc 2.000 15,14
De més de 250 fins a 500 cc 2.000 30,30
De més de 500 fins a 1.000 cc 2.000 60,58
De més de 1.000 cc 2.000 121,16
 
7) Ciclomotors: 

 
2.000 8,84
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Article 6. Règim de declaració i liquidació 

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de 
manera que s'altere la classificació a l’efecte d’este impost, els subjectes passius han de 
presentar a l'oficina gestora municipal corresponent, en el termini de trenta dies a 
comptar de la data d'adquisició o reforma, declaració-autoliquidació per este impost 
segons model aprovat per l'Ajuntament al qual s'acompanyarà la documentació 
acreditativa de la compra o modificació, certificat de les característiques tècniques i el 
Codi d'Identificació Fiscal del subjecte passiu. 

 
2. L'oficina gestora municipal, prèviament a la matriculació del vehicle, 

procedirà a la verificació de l'autoliquidació presentada pel subjecte passiu. 
 

Article 7. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat de la primera 
adquisició dels vehicles. En este cas el període impositiu començarà el dia que es 
produïsca la susdita adquisició. 

 
L'impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els 

casos de primera adquisició o baixa del vehicle. 
 
2. 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 semestre de cada 
exercici. 

 
3. 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 han de figurar tots els 
vehicles subjectes a l'impost que estiguen inscrits en el corresponent registre públic a 
nom de persones o entitats domiciliades en este terme municipal. 

 
4. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies 

hàbils perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, si procedeix, 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 cadascun dels subjectes 
passius. 

 
5. Quan per qualsevol causa recaiga un embargament sobre un vehicle, en cap 

cas no s’entendrà que causa baixa en el registre públic corresponent, ja que haurà de 
tramitar esta baixa davant la Direcció Provincial de Trànsit. En cas contrari, s’expedirà 
el rebut corresponent a l’impost esmentat. 

 
6. Les baixes definitives dels vehicles es podran acreditar únicament per mitjà 

del “certificat de destrucció del vehicle”, expedit per qualsevol empresa autoritzada per 



Àrea Econòmica 

 
 

Ajuntament  d’Alzira  

 

 
 
Modificada pel Ple de l’Ajuntament el 29 d’octubre de 2014 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Pàg.    7 / 7

 

a fer-ho, o bé adjuntat-hi la còpia de la baixa o l’historial de la Direcció Provincial de 
Trànsit. En cas contrari, s’expediran els rebuts corresponents. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí 
Oficial de la Província, començarà a regir a partir de l’1 de gener de 1999 i continuarà 
vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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