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ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA. 

 

 

        Article 1r:      
 

1.1. Tarifes 

 

De conformitat amb el que es preveu en l'article 96.1 de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, 

les quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica 

aplicada en aquest municipi d'Antella per a 1999, que vindran 

fixades en pessetes o en el seu valor equivalent en euros, seran les 

següents: 

 

1.1.1) Sobre les quotes de tarifa assenyalades en el quadre contingut en l'article 

95.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'aplicaran els següents 

coeficients d'increment: 

CLASE DE VEHÍCLE  COEFICIENT D’INCREMENT 

A)Turisme        1,45 

B) Autobusos        1,45 

C) Camions        1,45 

D) Tractors        1,45 

E) Remolcs i semirremolcs per vehicles de 
tracció mec.  

 
       1,45 

F) Altres vehicles        1,50  

 
1.1.2) Com a conseqüència del que es preveu en l'apartat anterior, el quadre de 

tarifes en aquest Municipi serà el següent: 

 

A) TURISMES: 

 

De menys de 8 cavalls fiscals................................................     18,30 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals.........................................     49,42 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals..........................................     104,31 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals..........................................     129,93 

De 20 cavalls fiscals d'ara en avant......................................     162,40 

 

B) AUTOBUSOS: 

 

De menys de 21 places...........................................................    120,79 

De 21 a 50 places.....................................................................    172,03 

De més de 50 places...............................................................    215,04 
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C) CAMIONS: 

 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil.................................       61,31 
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil...................................      120,79 
De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil........................    172,03 
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil............................    215,04 
 
D) TRACTORS: 
 

    De menys de 16 cavalls fiscals............................................................   25,62 
    De 16 a 25 cavalls fiscals..................................................................  40,27 
    De més de 25 cavalls fiscals................................................................   120,79 

 
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA: 

 

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega 

útil..................................................       25,62 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ...........................   40,27 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil............................          120,79        

F) ALTRES VEHICLES: 

 

Ciclomotors...................................................................................................... 6,63 

Motocicletes fins a 125 c. c...................................................................     6,63 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c. c...........................    11,36 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c. c..............................................      22,73 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c. c...........................................   45,44 

Motocicletes de més de 1.000 c. c................................................................  90,87 

 

1.1.3) A l'efecte de l'aplicació de les anteriors tarifes, i la determinació de les 

diverses classes de vehicles, s'estarà al que es disposa en el Reial decret 

legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, i disposicions 

complementàries, especialment el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, 

pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles. 

 

Article 2n.-  

 

El pagament de l'impost de circulació de tracció 

mecànica s'acreditarà mitjançant rebut. 

 

Article 3r.- 

 

1.-L'impost es devenga el primer dia del període impositiu.El període impositiu 

coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles, que 

començarà el dia en què es produïsca aquesta adquisició. 

L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els 

casos de primera adquisició o baixa del vehicle. 
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En el cas de transferències de vehicles, l'impost ja s'hauràdevengat en el moment 

d'aquesta transferència, de sort tal que l'adquirent no haurà de satisfer cap quota fins 

que no es produïsca un nou devengo. És a dir, en aquests casos no existeix prorrateig 

de quotes, ja que les transferències de vehicles no alteren el període impositiu de 

l'impost ni el seu devengo. 

2.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles oquan aquests es reformen de 
manera que s'altere la seua classificacióa l'efecte del present impost, els subjectes 
passiuspresentaran davant l'oficina gestora corresponent, en el terminide trenta dies, a 
comptar de la data d'adquisició o reforma,declaració per aquest impost segons model 
aprovat peluntament al qual s'acompanyaran la documentació acreditativade la seua 
compra o modificació, certificat de les seues característiquestècniques i el document 
nacional d'identitat o el codi d'identificaciódel subjecte passiu. 

 

3.- Per l'oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació normal o 

complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del 

termini d'ingrés i dels recursos procedents. 

 

Article 4t.- 

1.-En el cas de vehicles ja matriculats o declaratsaptes per a la circulació, el pagament 

de les quotes anuals de l'impostes realitzar dins del primer trimestre de cada exercici. 
 

2.- En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes 

es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles 

subjectes a l'impost que es troben inscrits en el corresponent registre públic a nom de 

persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal. 

 

3.- 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 escau , 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. 

 

Article 5é.- Exempcions. 

 

1.- Estaran exempts de l'impost, tots els vehicles a què fa referència l'art. 93 del 

T.R.L.R.H.L., R.D.L 2/2004, de 5 de març. 

 

2.- En el cas de persones amb minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%, 

només podran gaudir d'aquesta exempció quan demostren que el vehicle ha sigut 

adaptat a la seua discapacitat o mobilitat reduïda. L'interessat haurà d'acompanyar a la 

sol·licitud d'exempció: 

-Certificat de minusvalidesa emés per l’Òrgan Competent.-Declaració jurada de 

ser el conductor habitual del vehicle.-Declaració jurada de no gaudir de l'exempció en 

l’IVTM per a cap altre vehicle.-Fitxa tècnica del vehicle i permís de circulació, on 

conste l'adaptació del vehicle a la discapacitat. 

3.- Les exempcions de l'impost concedides fins hui es mantindran fins que 

aquest vehicle es done de baixa definitiva o temporal. 
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4.- Les exempcions per als vehicles conduïts per persones de mobilitat reduïda o 

matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, no resultaran aplicables als 

subjectes passius beneficiaris d'elles per més d'un vehicle simultàniament. 

 

Article 6é.- Bonificacions. 
 
Gaudiran d’una bonificació de la quota de l’impost de Vehicles de Tracció 

Mecànica aquells vehicles que, en funció de la classe de carburant utilitzat, de les 
característiques del motor i de la seua baixa incidència en el medi ambient, 
s’encuadren en els següents suposats: 

 
a.-Vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel, o elèctric-gas) 

homologats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors, adequats a la seva classe 
i model, que minimitzen les emissions contaminants. 

Gaudiran d’una rebaixa del 65% durant el termini de 6 anys naturals des de la 
primera matriculació.  

 
b.-Vehicles de motor elèctric i/o d’emissions nul·les. 
Gaudiran d’una bonificació del 75% durant el termini de 10 anys naturals des de 

la primera matriculació. 
 
c.-Híbrids enrotllables amb etiqueta zero emesa per la DGT. 
Gaudiran d’una bonificació del 75% durant el termini de 6 anys naturals des de la 

primera matriculació. 
 
Les bonificacions previstes en aquest article tindran efectes des de el període 

impositiu següent a aquell en què se solicite, sempre que, prèviament, s’acredite 

davant de l’ajuntament el compliment dels requisits exiguits per al seu atorgament. 

 

Disposició transitòria. 

 

Les persones o entitats que, a la data de començament d'aplicació del present 

impost gaudisquen de qualsevol classe de benefici fiscal en l'impost municipal sobre 

circulació de vehicles, continuaran gaudint dels mateixos en l'impost citat en primer 

terme fins a la data de l'extinció d'aquests beneficis i, en el cas que els mateixos no 

tingueren terme de gaudi, fins al 31 de desembre de 1.999, inclusivament. 

 

Disposició final. 

 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el 

"Butlletí Oficial" de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 

1999, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses. 

Esta Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària 

celebrada el dia 19 de novembre de 1.998, i modificada per el Ple del dia 25-10-1999 

(BOP 310, 31-12-1999), Ple del dia 27-10-2003 (BOP 310, 31-12-2003),Ple del dia 5-

11-2007 (BOP 308, 28-12-2007),Ple del dia 6-06-2008 (BOP 193, 14-08-2008), i el Ple 

del dia 18-09-2019 (BOP 29-11-2019) en el seu article 6è. 


