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Article 1. Naturalesa i 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,
qualssevol que siguen la classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació aquell que s’ha matriculat en els
registres públics corresponents i mentre no hi haja causat baixa. A l’efecte d’este
impost, també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i
matrícula turística.
3. No estan subjectes a este impost els vehicles que, havent sigut donats de baixa
en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular
excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’esta
naturalesa.
Tampoc no estan subjectes a este impost els remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil de la qual no siga superior a 750
quilograms.
Article 2. Exempcions
1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, les comunitats autònomes i entitats locals
destinats 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
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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 a què els corresponga segons el que disposen els tractats o
convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l’assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què 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 minusvàlids
per al seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà sempre que es
mantinguen eixes 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 que en són beneficiaris de més d’un
vehicle simultàniament.
Als efectes del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa aquelles que tinguen esta condició legal en grau igual o
superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al
servei de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que
excedisca les 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 a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de
l'apartat 1 d'este article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant les
característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa de l’exempció, dins dels sis
primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes. En el cas de primera
matriculació, el termini de sol·licitud de l'exempció serà de sis mesos a partir de la
matriculació del vehicle.
3. Els procediments per a la concessió d’exempcions en l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica es considerarà desestimat quan no recaiga cap resolució dins el
termini de tres mesos.
Article 3. Subjectes passius
1. 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, el nom de la qual conste en
el permís de circulació del vehicle.
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2. Si en transmetre’s la propietat d’un vehicle, el transmitent ha complit les
obligacions formals exigides per l’article 247.I del Codi de Circulació, i l’adquirent no
ha sol·licitat l’expedició al seu nom del permís de circulació d’acord amb l’apartat III
d’eixe article, les quotes reportades a partir de la data de la transmissió seran
exigibles a l’adquirent.
3. En els supòsits que la sol·licitud de transferència siga presentada per la persona
que adquirisca un vehicle, conforme a l’art. 247.III del Codi de Circulació citat, les
quotes reportades a partir de la data de la transmissió seran exigibles a l’esmentat
adquirent no obstant la comissió d’algun defecte formal corregible.
Article 4. Quotes
1. L'impost s'exigirà d’acord amb el quadre següent de tarifes:
Potència i classe de vehicles

Quota/€

A) TURISMES
A.1. De menys de 8 cavalls fiscals
A.2. Des de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
A.3. Des de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
A.4. Des de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
A.5. De 20 o més cavalls fiscals

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00

B) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

166,60
237,28
296,60

C) CAMIONS
De menys de 1.000 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
De més de 9.999 kg de càrrega útil

84,56
166,60
237,28
296,60

D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

35,34
55,54
166,60

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS
ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

35,34
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De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg de càrrega útil

55,54
166,60

F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.

8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

2. Amb vista a l’aplicació de les tarifes d’este impost, hauran de tindre’s en compte
les regles següents:
2.1. El concepte de les diverses classes de vehicles serà el recollit en l’Ordre de
16 de juliol de 1984 i en el Reial Decret 2822/1998, pel qual s’aprova el Reglament
general de vehicles.
2.2. En tot cas, la rúbrica genèrica de "tractors", a la qual es refereix la lletra D),
comprén els "tractocamions" i als "tractors d’obres i serveis".
2.3. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb el
càlcul establit en l’annex V del Reial Decret 2822/1998.
2.4. La càrrega útil es determinarà per la diferència entre el pes màxim autoritzat
(PMA) i la tara del vehicle.
2.5. Els "vehicles derivats de turisme" i els "vehicles mixts adaptables", definits en
l’ordre indicada, tributaran:
a) Com a camió, si estan destinats exclusivament al transport de mercaderies.
b) Com a turisme, si estan destinats exclusivament al transport de persones.
c) Si simultàniament es dediquen al transport de persones i mercaderies,
tributaran com a turisme, excepte en aquells supòsits en què es prove un
major ús amb destinació a càrrega, cas en què es considerarà camió.
2.6. La destinació dels vehicles a què es refereix la regla 2.5 c), podrà provar-se
per qualsevol mitjà admés en dret i, en particular, els següents:
a) Mitjançant el rebut o declaració d’alta de l’activitat per part del titular del
vehicle en l’impost d’activitats econòmiques.
b) Mitjançant rebut o declaració d’alta del vehicle pel titular en l’impost sobre
activitats econòmiques.
c) Mitjançant el rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
en què figure com a subjecte passiu el titular del vehicle o l’alta en el règim
especial agrari.
2.7. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’este impost,
de motocicletes de fins a 125 cc.
3. S’estableix una bonificació del 100 per cent en la quota de l'impost per als
vehicles històrics i una altra bonificació del 25 per cent per a aquells vehicles que
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tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la seua
fabricació. Si esta no es coneguera, es prendrà com tal la de la seua primera
matriculació o, si no n’hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant es deixà
de fabricar. Per a poder gaudir d'esta bonificació els interessats hauran d'instar la
seua concessió i acreditar el seu caràcter de vehicle històric o l'antiguitat dins dels
sis primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
Article 5. Període impositiu i import
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de la
primera adquisició dels vehicles. En este cas, el període impositiu començarà el
dia en què es produïsca esta adquisició.
2. L’impost es reportarà 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 del vehicle. També procedirà el prorrateig de
la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o
robatori de vehicle, i això des del moment en què es produïsca esta baixa temporal
en el registre públic corresponent.
Article 6. Gestió tributària
1. La gestió i liquidació d’este impost s’efectuarà per qualsevol dels sistemes
previstos en l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament d’Algemesí i amb subjecció
a la regulació continguda en esta ordenança i a les normes establides en els
articles següents.
Article 7. Matriculació de vehicles
1. Qui sol·licite la matriculació d’un vehicle haurà de presentar al mateix temps en
la Prefectura Provincial o Local de Trànsit corresponent, en triplicat, l’exemplar del
document d’autoliquidació, acreditatiu del pagament de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica o la seua exempció, al qual s’acompanyaran la documentació
acreditativa de la seua compra o modificació, el certificat de les seues
característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació
fiscal del subjecte passiu.
2. L’oficina gestora practicarà la corresponent liquidació complementària en el cas
de defectes essencials en l’autoliquidació presentada.
3. Una vegada resolt favorablement l’expedient relacionat amb el vehicle de què
es tracte, un exemplar del document a què es refereix l’apartat 1 d’este article,
segellat per la Prefectura de Trànsit amb indicació de la data de presentació i la
matrícula del vehicle, es remetrà a este Ajuntament a través de l’organisme
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administratiu que s’encarregue d’esta gestió, se’n lliurarà un altre a l’interessat i el
tercer exemplar es quedarà arxivat en l’expedient de matrícula del vehicle.
Article 8. Transferències, baixes, reformes i canvi de domicili
1. Qui sol·licite davant la Prefectura de Trànsit la transferència o la baixa definitiva
d’un vehicle, així com la reforma d’este sempre que no altere la classificació a
l’efecte d’este impost, o del canvi de domicili que conste en el permís de circulació
del vehicle amb transcendència tributària, haurà d’acreditar prèviament el
pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, sense perjudici que siguen exigibles per via de gestió i inspecció
el pagament de tots els deutes, per este concepte, reportats, liquidats, presentats
al cobrament i no prescrits.
2. En els casos anteriors i en el cas que els rebuts del padró de l’exercici
corresponent no els haja confeccionat l’Ajuntament, els subjectes passius podran
acreditar el pagament mitjançant autoliquidació, prèviament presentada i segellada
pel registre d’entrada de documents d’este Ajuntament.
3. Causaran baixa automàtica els vehicles que segons els registres de les
prefectures provincials de trànsit es troben en algunes de les situacions següents:
a) En baixa definitiva.
b) Vehicles matriculats amb anterioritat al 7 d’octubre de 1971, que no figuren
en els registres de les prefectures provincials de trànsit, en virtut del Reial
Decret 2341/79, de 23 setembre.
d) Quan el subjecte passiu acredite, de conformitat amb allò que s’ha
disposat en l’art. 118 de la LGT, la inexistència del vehicle o la seua
impossibilitat per a circular per les vies públiques, havent de tramitar-se
l’expedient oportú.
Article 9. Instrument acreditatiu del pagament
1. El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant un rebut.
2. En els casos de primera adquisició s’acreditarà mitjançant una autoliquidació.
Article 10. Recaptació de quotes anuals
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el
pagament de les quotes anuals de l’impost es farà dins dels terminis que
determine l’Ajuntament.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les corresponents
quotes es farà 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 este terme municipal.
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3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic durant quinze dies 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 cada un dels subjectes
passius.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Per al que no preveu esta ordenança fiscal, s’estarà al que disposa la Llei
General Tributaria, el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament.
Segona. Els preceptes d’esta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reproduïsquen aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquelles en què es facen remissions als seus preceptes,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què
es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La modificació de la present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir del
dia 1 de gener de 2012 i continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
Diligència per a fer constar que la present modificació fou publicada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 309, de 29-XII-2011.

