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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, siga quina siga la classe i
categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la
circulació el que haja sigut matriculat en els
registres públics corresponents i mentres no 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 l'impost els
vehicles que, havent sigut donats de baixa en els
registres per antiguitat del seu model, puguen ser
autoritzats per a circular excepcionalment amb
motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades
als d'esta naturalesa.
ARTICLE 2.- Subjecte Passiu
Serà subjecte passiu d'este impost les
persones físiques o jurídiques i les entitats a les
quals es referix l'art. 33 de la Llei 230/63 General
Tributària, de 28 de desembre, al nom del qual
conste el vehicle en el permís de circulació.
Per això, també serà obligat tributari al
pagament de l'impost, el subjecte passiu el nom del
qual conste en els registres públics corresponents
com a titular del vehicle, encara que el dit vehicle
haja sigut objecte de venda i no s'haguera fet el
canvi de nom pertinent dins del termini reglamentari
davant de la Direcció Provincial de Trànsit i
posterior emissió d'un nou permís de circulació a
nom del comprador.
En el cas que en una compravenda, el
comprador no realitze el corresponent canvi de nom
en la Direcció Provincial de Trànsit, s'acceptarà per
a la baixa del present impost a nom del venedor el
certificat expedit per la Direcció Provincial de
Trànsit, en què s'acredite que la possessió del
vehicle correspon a una altra persona.

ARTICLE 3.- Règim de Declaració i Liquidació

Ajuntament d’Albal

Publicació en el BOP
31/12/2003 BOP núm. 310
31/12/2005 BOP núm. 311
12/10/2007 BOP núm. 243
20/12/2008 BOP núm. 303
31/12/2012 BOP núm. 311
11/04/2018 BOP núm. 69
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, la 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
així com la realització d’esta. S'hi acompanyaran la
documentació acreditativa de la seua compra o
modificació, certificat de les característiques
tècniques i el document nacional d'identitat o
número/codi d'identificació fiscal del subjecte
passiu.
2. Els subjectes passius presentaran una
declaració ajustada al model aprovat per
l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa
definitiva, transferència i canvi de domicili que
conste en el permís de circulació del vehicle o de
reforma d’este, que afecte la seua classificació a
l'efecte d'este impost.
3. La
gestió,
liquidació,
inspecció,
recaptació i revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del
domicili que conste en el permís de circulació del
vehicle.
4. Les modificacions del padró es
fonamentaran en les dades del Registre públic
corresponent i en la comunicació de la Direcció de
Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i
canvis de domicili. No obstant això es podran
incorporar també altres informacions sobre baixes i
canvis de domicili que puga disposar l'Ajuntament.

ARTICLE 4.- Ingressos
1. En el cas de vehicles i matriculats o
declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins del
primer trimestre de cada exercici.
2. 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 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.
3. El padró o matrícula de l'impost
s'exposarà al públic per un període d'un mes
perquè els legítims interessats puguen examinar-lo
i, si és el cas, formular les reclamacions oportunes.
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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.
4. En cas de primeres adquisicions dels
vehicles, proveït de l'autoliquidació, l'interessat
podrà ingressar l'import de la quota de l'impost
resultant d’esta en alguna de les entitats bancàries
col·laboradores.
En tot cas, amb caràcter previ a la
matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà
que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i
deixarà constància de la verificació en l'imprés de
declaració.
ARTICLE 5.- Tarifes
El quadre de tarifes aplicables en este
municipi serà el següent:

POTÈNCIA I CLASSE DE
VEHICLE
a) TURISMES:
de menys de 8 cavalls fiscals
de 8 a 11,99 cavalls fiscals
de 12 a 15,99 cavalls fiscals
de 16 a 19,99 cavalls fiscals
de 20 cavalls fiscals en avant
b) AUTOBUSOS:
de menys de 21 places
de 21 a 50 places
de més de 50 places
c) CAMIONS:
menys de 1.000 Kg càrrega útil
1.000 Kg a 2.999 Kg càrrega útil
3.000 Kg a 9.999 Kg càrrega útil
més de 9.999 Kg de càrrega útil
d) TRACTORS:
de menys de 16 cavalls fiscals
de 16 a 25 cavalls fiscals
de més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I
SEMIREMOLCS:
menys de 1.000 Kg càrrega útil
1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
més de 2.999 Kg de càrrega útil
f) ALTRES VEHICLES:
ciclomotors
quadricicles
motocicletes fins a 125 cc
motocicletes de més de 125 a
250 cc
motocicletes de més de 250 a
500 cc
motocicletes de més de 500 a
1000 cc
motocicletes de més de 1000cc

Coef.

Tarifa €

En el seu defecte s’estarà a allò que dispose el
Codi de Circulació pel que fa als diferents tipus de
vehicles.

ARTICLE 6.- Aplicació Tarifes
Per a l'aplicació de les tarifes esmentades,
haurà d'estar-se a allò que s'ha disposat per
l'Administració de l'Estat i si no n'hi ha caldrà
ajustar-se al que disposa el Codi de Circulació
sobre el concepte de les diferents classes de
vehicles.
a) S'entendrà per furgoneta el resultat
d'adaptar un vehicle de turisme a transport
mixt de persones i coses per mitjà de la
supressió de seients i vidres, alteració de la
grandària o disposició de les portes o altres
alteracions
que
no
modifiquen
essencialment el model de què es deriva.
Les furgonetes tributaran com a turisme,
d'acord amb la seua potència fiscal, excepte
en els casos següents :

1,75
1,75
1,75
1,95
1,95

22,09
59,64
125,90
174,74
218,40

1. Si el vehicle estiguera habilitat per al
transport de més de nou persones, inclòs el
conductor, tributarà com un autobús.

1,75
1,75
1,75

145,78
207,62
259,53

2.- Si el vehicle estiguera autoritzat per a
transportar més de 525 Kg de càrrega útil,
tributarà com a camió.

1,75
1,75
1,75
1,75

73,99
145,78
207,62
259,53

b) La potència fiscal, expressada en cavalls
fiscals, s'establirà d'acord amb el que
disposa l'article 260 del Codi de Circulació.

1,75
1,75
1,75

30,92
48,60
145,78

1,75
1,75
1,75

30,92
48,60
145,78

1,75
1,75
1,75

7,74
7,74
7,74

1,75
1,75
1,75
1,75

13,25
26,51
53,01
106,02

El concepte de les diferents classes de vehicles i
les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que
es determine amb caràcter general per
l’Administració de l’Estat.

ARTICLE 7.- Període Impositiu i meritació
1.- El període impositiu coincidix amb l'any
natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En este cas, el període impositiu
començarà el dia que es produïsca la dita
adquisició.
2.- L'impost es merita el primer dia del
període impositiu.
3.- En els casos de primera adquisició del
vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres i se satisfarà la que corresponga als
trimestres que resten per transcórrer l'any, inclòs
aquell en el qual es produïx l'adquisició.
4.- En cas de baixa definitiva del vehicle es
tornarà la quota que corresponga als trimestres que
resten per transcórrer, exclòs aquell en el qual es
produïx la baixa.
S'establix com a instrument acreditatiu del
pagament de l'impost el rebut tributari o carta de
pagament.
ARTICLE 8.- Exempcions
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1. Estaran exempts d'este impost :
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats
autònomes i entitats locals adscrits a la
defensa nacional o 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,
identificats externament i a condició de
reciprocitat en la seua extensió i grau.
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2. Per a poder gaudir de les exempcions a
què es referixen les lletres f) ,g) , i) de l'apartat 1
d'este article, els interessats hauran d'instar la seua
concessió indicant les característiques del vehicle,
la matrícula i la causa de benefici. Una vegada
declarada l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà
un document que acredite la seua concessió. Les
dites exempcions tindran efectes tributaris a partir
de l'any següent al de la seua sol·licitud.
En relació amb l'exempció prevista en
l'apartat g), l'interessat haurà d'aportar el certificat
de la minusvalidesa emés per l'òrgan competent i
justificar el destí del vehicle davant de l'Ajuntament.
ARTICLE 9.- Bonificacions

c) Els
vehicles
dels
organismes
internacionals amb seu o oficina a
Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb estatut diplomàtic.

a)

Els vehicles històrics o els que tinguen una
antiguitat mínima de 25 anys gaudiran
d'una bonificació del 100% de la quota de
l'impost.
La dita antiguitat serà comptada a partir de
la data de la seua fabricació, o si esta no
es coneguera, es prendrà com a tal la de
la primera matriculació, o si no hi ha la
data en què el corresponent tipus o variant
es va deixar de fabricar.

b)

Els vehicles híbrids gaudiran d'una
bonificació del 25% de la quota de
l'impost.

c)

Els vehicles elèctrics gaudiran d'una
bonificació del 75% de la quota de
l'impost.

d) Els vehicles respecte dels quals així es
derive d'allò que s'ha disposat en tractats
o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles
directament destinats a l'assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles per a persones de mobilitat
reduïda 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; i que
són aquells vehicles la tara dels quals no
siga superior a 350 Kg i que, per
construcció, no pot aconseguir en pla
una velocitat superior a 45 Km/h,
projectat i construït especialment (i no
merament adaptat) per a l'ús de
persones amb alguna disfunció o
incapacitat física.
g) Els vehicles matriculats a nom de
persones amb minusvalidesa per al seu
ús exclusiu. Esta exempció s'aplicarà
tant als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat com als destinats al
seu transport.
A l'efecte del que disposen els apartats f)
i g) es consideraran persones amb
minusvalidesa les que tinguen esta
condició legal en grau igual o superior al
33%, no resultant aplicables als
subjectes passius beneficiaris d’estes
per més d'un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, microbusos i la resta de
vehicles destinats o adscrits al servici de
transport públic urbà, sempre que
tinguen una capacitat que excedisca de
nou places, inclosa la del conductor.
i) Els tractors, remolcs, semiremolcs i
maquinària proveïts de la Cartilla
d'Inspecció Agrícola.

Per a poder gaudir de l'esmentada
bonificació, els interessats hauran d'instar la seua
concessió aportant la documentació necessària.
Una vegada declarada la bonificació per
l'Ajuntament, s'expedirà un document que acredite
la seua concessió. La dita bonificació tindrà efectes
tributaris a partir de l'any següent al de la seua
sol·licitud.
ARTICLE 10. – Règim de declaració i liquidació
1.- Les liquidacions tributàries són
practicades per l'Ajuntament, tant les que
corresponen a valors-rebut com les liquidacions per
ingrés directe.
2.- Contra els actes de gestió tributària,
competència de l'Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, en el termini d'un mes a comptar de
la notificació expressa o l'exposició pública dels
padrons corresponents.
ARTICLE 11. – Règim d'Ingrés
1.- El període de cobrament per als valorsrebut notificats col·lectivament es determinarà cada
any i s'anunciarà públicament.
Les liquidacions d'ingrés directe han de ser
satisfetes en els períodes fixats pel Reglament
General de Recaptació, que són:
Pàgina 3 de 4

Ordenances fiscals

Ajuntament d’Albal

a) Per a les notificades dins de la primera
quinzena del mes, fins al dia 5 del mes
natural següent.
b) Per a les notificades dins de la segona
quinzena del mes, fins al dia 20 del mes
natural següent.
2.- Transcorreguts els períodes de
pagament voluntari sense que el deute s'haja
satisfet, s'iniciarà el període executiu, la qual cosa
comporta la meritació del recàrrec del 20% de
l'import del deute no ingressat, així com el dels
interessos de demora corresponents.
El recàrrec serà del 10% quan el deute
s'ingresse abans que haja sigut notificada al deutor
la provisió de constrenyiment.
ARTICLE 12.– Embargaments
Quan per qualsevol causa recaiga un
embargament sobre un vehicle, en cap cas
s'entendrà que causa baixa en els registres públics
corresponents.
No obstant això, l'interessat podrà instar de
l'Administració competent (Direcció Provincial de
Trànsit)
l'expedició
d'una “baixa
temporal
voluntària” o denominació anàloga en la forma,
mode i condicions que s'establisquen per
l'esmentada Administració. Dita “baixa temporal
voluntària” expedida per l'Administració competent,
una vegada acreditada degudament davant de les
dependències municipals tindrà efectes tributaris a
partir de l'any següent al de la seua presentació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Esta Ordenança deroga expressament
l'anterior , aprovada en sessió plenària de data 27
de gener de 2000.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat o una altra norma
de rang legal que afecten qualsevol element d'este
impost, s'aplicaran automàtica dins de l'àmbit d'esta
Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió
celebrada a Albal l'11 de novembre de 2003,
començarà a regir, l'1 de gener de 2004 i
continuarà vigent mentres no s'acorde la seua
modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
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