Ajuntament d’Oliva

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

Ar cle 1. Fet imposable
1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe, que grava la !tularitat
dels vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualssevol que
siga la seua classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentres no haja causat baixa en estos. A l'efecte d'este impost
també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula
turís!ca.
3. No estan subjectes a l'impost:
a) Els vehicles que, tot i haver estat donat de baixa en els registres, per an!guitat del seu
model, se’ls puga autoritzar a circular excepcionalment amb ocasió d'exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d'esta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega ú!l
dels quals no siga superior a 750 quilograms.
Ar cle 2. Subjectes passius
Són subjectes passius d'este impost les persones 5siques o jurídiques i les en!tats a què es
referix l'ar!cle 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les
quals conste el vehicle en el permís de circulació.

Ar cle 3. Beneﬁcis ﬁscals de concessió obligatòria
1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oﬁcials de l’Estat, comunitats autònomes i en!tats locals adscrits a la
defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomà!ques, oﬁcines consulars, agents diplomà!cs i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que siguen súbdits del països
respec!us, externament iden!ﬁcats i a condició de reciprocitat en l’extensió i el grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oﬁcina a Espanya i
dels seus funcionaris, o membres amb estatut diplomà!c.
c) Els vehicles respecte dels quals així es derive de les disposicions de tractats o convenis
internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament des!nats a l’assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malats.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es referix la lletra A de l’annex II
del Reglament general de vehicles, aprovat per mitjà del Reial Decret 2822/1998, de 23
de desembre, matriculats a nom de persones amb discapacitat, empadronades al
municipi d’Oliva.
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Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb
discapacitat, empadronades al municipi d’Oliva, per al seu ús exclusiu, sempre que el
seu conductor residisca, alhora, en este municipi. Esta exempció s’aplicarà mentre es
man!nguen les circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als des!nats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als
subjectes passius beneﬁciaris d’estes per més d’un vehicle simultàniament. En
conseqüència, la sol·licitud de nova exempció per un altre vehicle serà denegada
mentre !nga vigència l’anterior. En els supòsits de renuncia a l’anterior exempció,
transferència del vehicle o baixa deﬁni!va d’aquest, l’exempció per al nou vehicle, cas
de ser concedida, sor!rà efectes a par!r de l’exercici següent.
Als efectes de les disposicions d’esta lletra, es consideraran persones amb discapacitat
les que !nguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent, així com els
pensionistes de la Seguretat Social que !nguen reconeguda una pensió d’incapacitat
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de Classes
Passives que !nguen reconeguda una pensió de jubilació o de re!r per incapacitat
permanent per al servei o inu!litat. Es considerarà que n’hi ha ús exclusiu només quan
el vehicle circule en tot moment amb el !tular a bord, com a conductor o com a
passatger, segons els casos.
f)

Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles des!nats o adscrits al servici de
transport públic urbà, sempre que !nguen una capacitat que excedisca les nou places,
inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de car!lla d’inspecció agrícola.
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1
d’aquest ar!cle, els interessats hauran d’instar la concessió indicant les caracterís!ques del
vehicle, la seua matrícula i la causa del beneﬁci amb anterioritat a la ﬁnalització del termini
d’interposició del recurs a què es refereix l’ar!cle 14.2 del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legisla!u 2/2004, de 5 de març.
En el cas de matriculació o nova adquisició del vehicle amb pagament del tribut mitjançant
autoliquidació, el termini de sol·licitud de l’exempció serà d’un mes a par!r de l’endemà de
la data de matriculació del vehicle. Una vegada declarada l’exempció per l’Ajuntament
d’Oliva, s’expedirà un document acredita!u de la concessió.
L’exempció del pagament de l’impost per al mateix exercici de la matriculació del vehicle
serà denegada si el seu !tular és beneﬁciari de l’exempció en l’impost per una altra
matrícula que es!ga vigent en la data de meritació de l’impost, i no serà procedent, per
tant, la devolució de l’autoliquidació abonada.
3. En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1
d’aquest ar!cle, les sol·licituds hauran d’adjuntar els documents determinants de la
procedència de l’exempció i, en tot cas, els següents:
a) Fotocòpia del DNI i del permís de conducció en vigor del !tular del vehicle i del
conductor habitual, en els casos en què el vehicle siga des!nat al transport del
discapacitat.
b) Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
c) Còpia compulsada del cer!ﬁcat de discapacitat emesa per òrgan competent.
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d) Declaració responsable subscrita pel discapacitat referida al desI del vehicle.
e) Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança obligatòria.
La falta de jus!ﬁcació del desI per a ús exclusiu del !tular discapacitat determinarà la
denegació de l’exempció, que !ndrà lloc per resolució mo!vada.
El grau de discapacitat igual al 33 per cent s’acreditarà, en aplicació de l’ar!cle 2.1 del RD
1414/2006, d’1 de desembre, per mitjà de qualsevol dels documents següents:
a) Resolució o cer!ﬁcat expedit per l’Ins!tut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o
òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
b) Resolució de l’Ins!tut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconega la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
c) Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es
reconega una pensió de jubilació o de re!r per incapacitat permanent per al servici
o inu!litat.
Així mateix, i d’acord amb l’ar!cle 2.2 del reial decret esmentat, el grau de discapacitat
superior al 33 per cent s’acreditarà per mitjà d’una resolució o cer!ﬁcat expedit per
l’IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
4. El document acredita!u de la concessió de l’exempció haurà de ser mostrat a requeriment
de qualsevol agent de l’autoritat.
5. Qualsevol falsedat en la documentació aportada o falta de veracitat en les manifestacions
realitzades per a l’obtenció de l’exempció serà qualiﬁcada com a falta greu, i donarà lloc a
la incoació del procediment sancionador oportú, a més de perdre el dret a ob!ndre
l’exempció sobre el vehicle.
6. En els supòsits en què no es man!nguen les circumstàncies determinants per al
reconeixement de l’exempció, s’ex!ngirà el dret.

Ar cle 4. Beneﬁcis ﬁscals de concessió potesta va i quan a variable
1. S'establixen les següents boniﬁcacions sobre la quota de l'impost:
a) Boniﬁcació del 100% en els vehicles històrics a què es referix l'ar!cle 1 del Reglament
de Vehicles Històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle
s'acreditarà amb l’aportació del cer!ﬁcat de la catalogació com a tal, de l'òrgan
competent de la Generalitat.
b) Boniﬁcació del 100% per als vehicles que !nguen una an!guitat superior a 25 anys.
L'an!guitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si esta no es
coneguera, es prendrà com a tal la de la seua primera matriculació, o, si no n'hi ha, la
data en què el corresponent !pus o variant es va deixar de fabricar. Per a gaudir d'esta
boniﬁcació caldrà aportar els documents que acrediten la qualiﬁcació o matriculació
com a vehicle històric o la seua an!guitat.
c) Boniﬁcació del 75% de la quota de l'impost a favor dels !tulars de vehicles que, per
estar equipats amb motors elèctrics, es considera que produïxen menor impacte
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ambiental. Per a gaudir d'esta boniﬁcació caldrà aportar cer!ﬁcat oﬁcial de les
caracterís!ques tècniques del vehicle.
d) Boniﬁcació del 50 % de la quota de l'impost a favor dels !tulars de vehicles que, per
estar equipats amb motors híbrids, en els quals una part siguen elèctrics, es considera
que produïxen menor impacte ambiental. Per a gaudir d'esta boniﬁcació caldrà aportar
cer!ﬁcat oﬁcial de les caracterís!ques tècniques del vehicle.
2. Per a gaudir d'estes boniﬁcacions els interessats hauran d'instar la seua concessió, tot
aportant la documentació necessària en cada cas.
Les boniﬁcacions sol·licitades després de la meritació de l'impost produïxen efectes en el
mateix exercici sempre que s'hagen complit els requisits establerts per a !ndre’n dret quan
es merita l'impost.

Ar cle 5. Quota tributària
1. Les quotes tributàries a exigir per este impost seran les que, en cada exercici, resulte
d'aplicar a les tarifes legals vigents, recollides en l'ar!cle 95.1 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legisla!u 2/2004, de 5 de
març, els coeﬁcients que, per a cada supòsit, ﬁguren en la següent taula.
Este coeﬁcient s'aplicarà encara que el mencionat quadre el modiﬁque la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.
D'acord amb l'anterior, els coeﬁcients aplicables i les tarifes resultants, mentre no es
produïsca la modiﬁcació de les tarifes legals, són els que s'indiquen a con!nuació:

Potència i classes de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls ﬁscals
- De 8 ﬁns a 11,99 cavalls ﬁscals
- De 12 ﬁns a 15,99 cavalls ﬁscals
- De 16 ﬁns a 19,99 cavalls ﬁscals
- De 20 cavalls ﬁscals, o més
B) Autobusos
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega ú!l
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega ú!l
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega ú!l
- De més de 9.999 quilograms de càrrega ú!l
D) Tractors
- De menys de 16 cavalls ﬁscals
- De 16 a 25 cavalls ﬁscals

Coeﬁcient

Quota (€)

1,9
1,8
1,7
1,7
1,7

23,98
61,34
122,30
152,34
190,40

1,7
1,7
1,7

141,61
201,69
252,11

1,7
1,7
1,7
1,7

71,88
141,61
201,69
252,11

1,7
1,7

30,04
47,21
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- De més de 25 cavalls ﬁscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega ú!l
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega ú!l
- De més de 2.999 quilograms de càrrega ú!l
F) Altres vehicles
- Ciclomotors
- Motocicletes ﬁns a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc ﬁns a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc ﬁns a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc ﬁns a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

1,7

141,61

1,7
1,7
1,7

30,04
47,21
141,61

1,9
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7

8,40
8,40
12,87
25,76
51,49
102,99

2. La potència ﬁscal expressada en cavalls ﬁscals és l'establerta d'acord amb el que disposa
l'annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
3. Excepte determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles caldrà ajustar-se a allò que disposa el Reglament General de Vehicles.
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 deriva. Les furgonetes tributaran com a turisme, d'acord amb la seua potència ﬁscal,
excepte en els casos següents:
a) Si el vehicle es!guera habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el
conductor, tributarà com a autobús.
b) Si el vehicle es!guera autoritzat per a transportar més de 525 Kg de càrrega ú!l
tributarà com a camió.

Ar cle 6. Període imposi u i acreditació de l'impost
1. El període imposi!u coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En este cas, el període imposi!u començarà el dia en què es produïsca
l’adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període imposi!u.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es pagarà la que corresponga als trimestres que queden per
transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produïsca l'adquisició.
4. En els casos de baixa deﬁni!va o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació de

Plaça de l’Ajuntament, 1 46780.- OLIVA (Valencia) CIF: P-4.618.300-J Tel. 96 285 02 50 Fax 96 283 97 72
Correu: info@oliva.es Web:http://oliva.es

Ajuntament d’Oliva
5. l'impost ﬁns al trimestre en què es produïx la baixa en el registre de Trànsit, inclòs. No
obstant això, en els supòsits de vehicles re!rats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l'ajuntament, es prendrà com a data de la baixa, la de la re!rada o
recepció del vehicle per part de l'ajuntament.
Així mateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l'ajuntament per al seu
posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa la de la recepció per part de
l'ajuntament.
6. Quan la baixa !nga lloc després de la meritació de l'impost i s'haja sa!sfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol·licitar l'import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt
4, li corresponga percebre.

Ar cle 7. Règims de declaració i d'ingrés
1. La ges!ó, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
ges!ó tributària, corresponen a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de
circulació del vehicle. Si no ﬁgura la dada en el permís, s'entendrà que la competència de la
ges!ó, inspecció i recaptació de l'impost, correspon a l'ajuntament del domicili ﬁscal del
vehicle que conste en el registre de vehicles.
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan estos es reformen de manera que
s'altere la seua classiﬁcació a l'efecte d'este impost, els subjectes passius presentaran,
davant de l'oﬁcina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des
de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per
l’ajuntament, que con!ndrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària que procedisca i la realització de la mateixa.
S'aportarà la documentació acredita!va de la seua compra o modiﬁcació, el cer!ﬁcat de les
seues caracterís!ques tècniques i el document nacional d'iden!tat o el codi d'iden!ﬁcació
ﬁscal del subjecte passiu.
Si el vehicle es!guera inclòs en algun dels supòsits d'exempció previstos en l'ar!cle 3r
d'esta ordenança podran instar la seua concessió en este moment, presentant la
corresponent autoliquidació de quota 0€, sempre que aporten la documentació que
acredite el seu dret.
3. En els supòsits de canvi de !tularitat administra!va d'un vehicle el !tular registral haurà
d'acreditar el pagament de l'impost corresponent al període imposi!u de l'any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan este pagament ja conste en la Direcció
Provincial de Trànsit. A l'efecte de l'acreditació de l'impost, l'ajuntament, abans del dia 1 de
gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l'any en curs.
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Ar cle 8. Padrons
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 realitzarà en el període de cobrament establert en l'art. 44 de
l'Ordenança Fiscal General d'este ajuntament, i s’anunciarà mitjançant edictes publicats en
el ButlleI Oﬁcial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es crega
més convenients. En cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. Les modiﬁcacions del padró es
fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Direcció
de Trànsit rela!va a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. També es podran
incorporar altres informacions sobre baixes i canvis de domicili que puga disposar
l'ajuntament.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de quinze dies
comptats des de l'endemà a la publicació de l'edicte de no!ﬁcació col·lec!va, perquè els
interessats legí!ms puguen examinar-lo i, si és el cas, presentar el corresponent recurs de
reposició en el termini d'un mes a par!r de l'endemà a la ﬁnalització del termini de quinze
dies al·ludit.

Ar cle 9. Col·laboració social
1. Els gestors administra!us podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament a
l'empara del que preveu l'ar!cle 92 de la Llei General Tributària.
2. Esta col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d'alta, baixa, transferència del
vehicle i canvi de domicili del !tular.
b) Presentació telemà!ca d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.
3. Per a l'efec!vitat de la col·laboració social a què es referixen els apartats anteriors caldrà
subscriure el corresponent conveni.
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Ar cle 10. Vigència
La present Ordenança començarà a aplicar-se en l'exercici de 2018, i seguirà en vigor en
exercicis successius en tant no s'acorde la seua modiﬁcació o derogació.”

Oliva, 14 de desembre de 2017
EL Tinent d’Alcalde, Delegat
d’Hisenda (P.D.Decret 2111/15)

Vicent Canet Llidó
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