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ORDENANÇA FISCAL
Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Article 1.- De conformitat amb el que preveu l'article 60.1 apartat C i 93 a 100, ambdós
inclusivament, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes locals,
s'establix l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un Tribut de naturalesa directa i obligatòria, que
grava la titularitat dels vehicles d'esta naturalesa.
Fet Imposable
Article 2.- El fet imposable està constituït per la titularitat dels vehicles de tracció mecànica
aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la seua classe i categoria.
Es considera vehicle apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en els registres
públics corresponents i mentres no haja causat baixa en els mateixos. També es consideraran
vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
Supòsits de no subjecció
Article 3.- A l'efecte de determinar els supòsits de no subjecció a l'Impost, caldrà ajustar-se al
que disposa l'apartat 3 de l'article 93 de la Llei 39/1.988, d e28 de desembre.
Exempcions
Article 4.- Seran aplicables les exempcions previstes en l'article 94 d ela Llei 39/1988, de 28 de
desembre.
Subjectes passius
Article 5.- Són subjectes passius d'este Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària, al nom de les quals conste el Vehicle en el
permís de Circulació.
Base imposable
Article 6.- Tenint en compte la categoria i classe del Vehicle, la base imposable es determinarà
en funció de:
a)
b)
c)
d)

En
En
En
En

els
els
els
les

turismes i tractors: el nombre de cavalls fiscals
autobusos: el nombre de places
Camions i remolcs: el pes de la càrrega útil
motocicletes: la cilindrada.

Tot això de conformitat amb les tarifes regulades en l'article 8u d'esta Ordenança.
Període impositiu i meritació
Article 7.- El període impositiu coincidix 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 la
dita adquisició.

“Article 8.- De conformitat amb el que establix l'article 95 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, les quotes
íntegres es determinaran multiplicant el quadro de tarifes legalment establit pels coeficients que,
per a cada classe de vehicles, s'assenyalen
CLASSE DE VEHICLES

COEFICIENT APLICABLE

TURISMES
AUTOBUSOS
CAMIONS
TRACTORS
REMOLCS I SEMIREMOLQUES ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ALTRES VEHICLES

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Disposició Final.- La present modificació de l'ordenança
gener del 2013.”

entrarà en vigor el dia un de

Article 9.- Les quotes tributàries resultants d'aplicar el que establix l'article 8, es mantindran
vigents fins no es produïsca una modificació del quadro de tarifes o dels coeficients
multiplicadors, sense que, respecte del primer dels mencionats casos, la corresponent variació
puga considerar-se modificació d'esta Ordenança, als efectes que procedisquen.
Gestió de l'impost
Article 10.- La gestió de l'Impost se subjectarà al que respecte d'això es disposa en els articles
98 a 100, ambdós inclusivament, de la Llei 39/1988, d e28 de desembre.
Tenint present:
a) Respecte dels Vehicles matriculats, l'Impost s'exigirà pel procediment de cobrament periòdic
i notificació col·lectiva.
b) En els casos de primeres adquisicions o reformes que alteren la classificació fiscal dels
Vehicles, l'Impost s'exigirà en règim d'autoliquidació, que haurà de practicar-se i ingressarse amb anterioritat a la presentació de la preceptiva sol·licitud sobre matriculació o reforma
del vehicle, segons siga procedent.
c) Als efectes que siguen pertinents, el pagament de l'Impost s'acreditarà per mitjà dels
corresponents rebuts tributaris o, si és el cas, cartes de pagament.
d) En tot cas, els deutes resultants de liquidacions, de qualsevol classe, practicades per
l'Administració, hauran de fer-se efectives, en període voluntari, dins dels terminis respecte
d'això establits en l'article 20 apartat 2n del Reglament General de Recaptació.
Règim d'infraccions i sancions
Article 11.- El règim d'infraccions i sancions serà l'establit el la Llei General Tributària i normes
que la complementen.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal, que ha sigut aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada
el dia 12 de setembre de 2003, entrarà en vigor el dia u de gener del 2004

