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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 

 

CAPÍTOL I. FONAMENT, ESTABLIMENT DE L'IMPOST I NORMATIVA APLICABLE 

 

Article 1. Normativa aplicable. 

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es regirà: 

a. Per les normes reguladores d'aquest, contingudes en el Reial decret legislatiu 

2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals; i per les altres disposicions legals i reglamentàries que 

complementen i desenvolupen aquesta llei. 

b. Per la Present Ordenança Fiscal. 

 

Article 2. Naturalesa i Fet imposable 

1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe, que grava la 

titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies 

públiques, qualssevol que siguen la seua classe i categoria. 

 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haguera sigut matriculat en 

els Registres públics corresponents i mentre no haja causat baixa en aquests. 

A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de 

permisos temporals i matrícula turística. 

 

3. No estan subjectes a l'impost: 

 

A. 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'aquesta 

naturalesa. 

B. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la 

càrrega útil de la qual no siga superior a 750 quilograms. 

 

Article 3. Subjectes Passius 

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article  35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre 

General Tributària, al nom del qual conste el vehicle en el permís de circulació. 



 
 
 
 
 

 

 AJUNTAMENT DE CREVILLENT 

 

C/ Major nº 9  CP: 03330 Crevillent (Alacant)  -  Tel: 965401526  -  Fax: 965401954  -  http://www.crevillent.es  -   C.I.F.: P0305900-C 

Article 4. Exempcions 

1. Estaran exempts d'aquest impost: 

a. Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits 

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 siguen 

súbdits dels respectius països, identificats externament 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 respecte dels quals així es derive del que es disposa en Tractats o 

Convenis Internacionals. 

 

d. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària 

o al trasllat de ferits o malalts. 

 

e. Els vehicles per a persones de 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, aplicant-se l'exempció, en tant es mantinguen aquestes 

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 beneficiaris de les mateixes per més d'un 

vehicle simultàniament. 

 

A l'efecte del que es disposa en aquesta lletra, es consideraran persones amb 

minusvalidesa els qui tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 

33 per 100. 

 

f. Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou 

places, inclosa la del conductor. 

g. Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 

d'Inspecció Agrícola. 
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2. Per a poder aplicar les exempcions a què es refereixen les lletres e, i g d'aquest 

article, hauran d'acompanyar la sol·licitud amb els següents documents: 

A. En el supòsit de vehicles per a persones de mobilitat reduïda: 

- Fotocòpia del Permís de Circulació. 

- Fotocòpia del Certificat de Característiques Tècniques del vehicle. 

- Fotocòpia de la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física expedida 

per l'Organisme o autoritat competent. 

- Informe favorable del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament. 

En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícoles: 

- Fotocòpia del Permís de Circulació 

- Fotocòpia del Certificat de Característiques  Tècniques del vehicle 

- Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola expedida a nom del titular del vehicle. 

3.   

1. Per a poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de 

l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seua concessió 

indicant les característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa del 

benefici. Declarada l'exempció per l'Administració Municipal, s'expedirà un 

document que acredite la seua concessió. 

 

2. A l'efecte de l'exempció prevista en el paràgraf e) de l'apartat 1 de l'article 93 

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

de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, la justificació de la destinació del 

vehicle per a ús exclusiu de la persona que té reconeguda la citada exempció 

es farà mitjançant qualsevol mitjà de prova admés en dret, en particular, 

mitjançant una declaració  del propi titular del vehicle o, si escau, per la 

persona que legalment la represente. 

Aquesta circumstància podrà,  en el moment de la sol·licitud de l'exempció o en el de 

la seua renovació , ser objecte d'investigació i comprovació municipal, requerint-se a 

tal fi pel negociat de gestió al Departament de Benestar  Social d'aquest Ajuntament 

un informe en el qual es constate la veracitat, concurrència i existència d'aquesta, el 

qual s'incorporarà a l'expedient que es tramite a aquest efecte com a part d'aquest.  

3. Es podrà sol·licitar l'exempció en qualsevol moment, produint efectes en 

l'exercici següent a la seua presentació, llevat que es tracte d'una nova alta del 

vehicle en el Padró Municipal, en aquest cas, l'exempció també aconseguirà, 

en el cas que es concedisca, a l'exercici corrent, tant siga complet com els 

trimestres que corresponga tributar. 
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4. La sol·licitud d'exempció i la seua renovació , es realitzarà mitjançant escrit 

presentat  en les oficines de l'Ajuntament o Entitat delegada acompanyat de la 

documentació pertinent acreditativa dels extrems que justifiquen l'exempció:  

 

5. La concessió de l'exempció tindrà una duració coincident amb la del 

reconeixement de la minusvalidesa amb el limite de cinc anys, de manera que: 

 

 Si el titular del vehicle presenta una minusvalidesa de caràcter definitiu 

o permanent el termini de concessió i gaudi de l'exempció serà el de 

cinc anys. 

 

 Si la minusvalidesa reconeguda estiguera subjecta a termini de 

caducitat, la finalització de l'exempció es farà coincidir amb aquesta. 

 

Renovació: Una vegada finalitzat el termini de gaudi de l'exempció que en el seu 

moment es concedira, haurà de sol·licitar-se per escrit la seua renovació abans de 

finalitzar el termini de pagament en període voluntari del padró corresponent al qual es 

pretén que s'aplique novament la mateixa. Qualsevol sol·licitud presentada amb 

posterioritat assortirà els seus efectes en l'exercici següent.  

 

6. La denegació de l'exempció per falta de qualsevol dels motius que legalment 

atorguen el dret a la seua concessió o la denegació de la seua renovació, serà 

mitjançant resolució motivada. 

7. S'exceptua a l'Administració tributària municipal de l'obligació de resolució 

expressa i motivada davant els supòsits d'incompliment pel subjecte passiu del 

deure de renovar periòdicament l'exempció que ja tenia concedida amb 

anterioritat. 

8. Aquesta exempció només es podrà reconéixer a aquells vehicles a què es 

refereix l'article 95.1 A) 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 i que es 

recullen sota la classe denominada “Turismes” i els vehicles de quatre rodes de 

l'apartat F) de l'esmentat article assimilats als ciclomotors. 
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Article 5. Tarifes  

1. El quadre de tarifes vigents en aquest Municipi serà el següent: 

 

CLASSE DE 

VEHICLE 
POTÈNCIA 

QUOTA 

€ 

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 d'ara en avant 

24,45 

66,65 

138,90 

173,20 

217,35 

B) Autobusos 

 

De menys de 21 places 

De 21 a 50 places 

De més de 50 places 

161,30 

228,35 

286,85 

C) Camions 

 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 

82,30 

161,30 

228,35 

286,85 

D) Tractors 
 

De menys de 16 cavalls fiscals 

De 16 a 25 cavalls fiscals 

De més de 25 cavalls fiscals 

34,35 

54,05 

161,30 

E) Remolcs i 

Semiremolcs 

arrossegats per 

vehicles de tracció 

mecànica 

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil. 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil. 

34,35 

54,05 

161,30 
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F) Altres vehicles 
 

Ciclomotores 

 

Motocicletas hasta 125 cc. 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 

Motocicletas de más de 1.000 cc. 

8, 80  

         

8,80     

15,10    

29,30    

59,60 

117,15 

 

2. A l'efecte d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles 

relacionats en el quadre de tarifes i les regles per a l'aplicació de les tarifes 

serà el recollit en el Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, pel qual 

s'aprova el Reglament General de Vehicles. 

 

3. La potència fiscal del vehicle expressada en cavalls fiscals, s'establirà d'acord 

amb el que es disposa en l'article 11.20 del Reglament General del Vehicles en 

relació amb l'annex V del mateix text. 

 

4. Per a l'aplicació de l'anterior quadre de tarifes haurà d'estar-se al que es 

disposa en l'Annex II del Reial decret 2822/1998 de 23 de desembre, pel qual 

s'aprova el Reglament General de Vehicles, en relació a les definicions i 

categories de vehicles i tenint en compte, a més les següents regles: 

 

a. Els vehicles mixtos adaptables (conforme a l'annex II del Reglament 

General de Vehicles, classificats per criteris de construcció com  31), 

tributaran com a turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte 

en els següents casos: 

 

a.1 si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de nou 

persones, inclòs el conductor, tributarà com a autobús. 

 

b.1 Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 

quilograms de càrrega útil, tributarà com a camió. 

 

b. Els motocarros tributaran, a l'efecte d'aquest impost, per la seua 

cilindrada com a motocicletes. 

c.  En el cas de vehicles articulats tributaran simultàniament i per separat 

el que porte la potència d'arrossegament i els remolcs i semiremolcs 

arrossegats. 

d.  Els vehicles furgons (classificacions 24, 25, 26 segons l'annex II del 

Reglament General de vehicles) tributaran, a l'efecte d'aquest impost, 

per la seua càrrega útil com a camió. 
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CAPÍTOL II. BONIFICACIONS I PRORRATEJOS DE LA QUOTA 

 

Article 6. Bonificacions 

1. S'estableix una bonificació del 100 per 100 de la quota de l'impost a favor dels 

titulars de vehicles de caràcter històric d'acord amb el que s'estableix en l'RD 

1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles 

Històrics. S'adjuntarà a la sol·licitud copia compulsada de la fitxa tècnica del 

vehicle i del permís de circulació. 

 

2. S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'impost a tots aquells 

vehicles de tracció mecànica que incorporen tecnologies de baixa contaminació 

o híbrides sent almenys una d'elles no contaminant, a tall d'exemple i sense 

caràcter exhaustiu, gas natural, electro-gasolina, electro-dièsel i electro-gas. 

 

3. S'estableix una bonificació del 75% de la quota de l'impost a tots aquells 

vehicles de tracció mecànica que incorporen al cent per cent tecnologia sense 

emissions contaminants, a tall d'exemple i sense caràcter exhaustiu, elèctrics, 

electro-solar, hidrogen i aire comprimit. 

 

4. Normes de Gestió: 

a) Vehicles ja matriculats. Per a gaudir d'aquesta bonificació en l'exercici 

corrent, haurà de realitzar-se la seua sol·licitud abans que finalitze el 

període de pagament en període voluntari del corresponent Padró Fiscal, 

transcorregut aquest termini es perdrà el dret i s'aplicarà a partir de 

l'exercici següent. 

 

b) Altes de vehicles per nova matriculació. S'haurà de sol·licitar expressament, 

pel caràcter pregat de la bonificació, en el termini màxim d'un mes a 

comptar des de l'endemà al de la data de matriculació del vehicle, 

transcorregut aquest termini perdrà el dret a gaudir de la bonificació fent 

efecte en l'exercici següent. A aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar 

còpia o fotocòpia de la liquidació de l'impost. En el supòsit que s'estimara la 

sol·licitud es procedirà d'ofici a la devolució de les quantitats corresponents. 

 

c) Comú per a tots dos supòsits, haurà d'acompanyar-se fotocòpia del permís 

de circulació i de la targeta tècnica. 

 

d) Duració, una vegada concedida la bonificació, la mateixa s'aplicarà en tant i 

com a no s'alteren les característiques tècniques del vehicle o es modifique 

l'Ordenança Fiscal. 

 

5. Amb caràcter general i donat el caràcter pregat de les bonificacions, l'efecte de 

la concessió de les bonificacions comença a partir de l'exercici següent a la 

data de la sol·licitud, i no pot tindre caràcter retroactiu. 
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6. Per a accedir a la bonificació d'aquest article, el titular del vehicle haurà d'estar 

al corrent en el pagament de tots els tributs i sancions municipals 

 

Article 7. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera 

adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia 

en què es produïsca aquesta adquisició. 

 

2. L'impost s'esdevinga el primer dia del període impositiu. 

 

3. En els casos de baixa definitiva, 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 que 

resten per transcórrer inclòs aquell en què es produïsca la baixa en el Registre 

de Trànsit. 

 

4. Si quan l'Ajuntament coneix de la baixa encara no s'ha elaborat l'instrument 

cobrador corresponent, es liquidarà la quota prorratejada que ha de satisfer-se. 

 

5. Quan la baixa té lloc després de l'ingrés de la quota anual, el subjecte passiu 

podrà sol·licitar l'import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 3, li 

correspon percebre. 

 

6. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària 

la quota serà irreductible i l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com 

a titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer de gener i en els 

casos de primera adquisició el dia en es produïsca aquesta adquisició. 

 

CAPÍTOL III. NORMES DE GESTIÓ 

 

Article 8. Règim de declaració i liquidació 

1. Els qui sol·liciten davant la Prefectura provincial de trànsit la matriculació o la 

certificació d'aptitud per a circular d'un vehicle, hauran d'acreditar prèviament el 

pagament de l'impost. 

2. Les Prefectures provincials de trànsit no tramitaran el canvi de titularitat 

administrativa d'un vehicle en tant el seu titular registral no haja acreditat el 

pagament de l'impost del període impositiu corresponent a l'any immediatament 

anterior  a aquell en què es realitza el tràmit. 
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3. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i la 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 

de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura 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 de les quals puga disposar l'Ajuntament. 

 

5. L'Ajuntament  de Crevillent tindrà competències per a la  gestió de l'impost que 

es reporte per tots els vehicles aptes per a la circulació definits  en l'article 2 de 

la present ordenança, els titulars de la qual  estiguen domiciliats, residisquen 

habitualment o per a persones jurídiques,  dispose la seua seu principal de 

negocis,  en el seu terme municipal.   

 

En les declaracions d'altes per primeres adquisicions de vehicles, nova 

matriculació o quan aquests es reformen de manera que alteren la seua 

classificació a l'efecte d'aquest impost, els subjectes passius, titulars dels 

vehicles a matricular, fins i tot de permisos temporals, i matrícula turística, 

presentaran en  les oficines de l'Ajuntament o Entitat delegada, certificat de 

característiques tècniques, NIF o NIE, així com imprés de l'alta de la DGT o 

model determinat per l'òrgan gestor del tribut, prèviament a la seua matriculació 

o inscripció de reforma. 

 

En presentar la declaració de l'alta, quan la població del domicili real del 

subjecte passiu no coincidisca amb la que figura en el NIF, haurà de presentar 

un certificat de residència. 

 

Article 9. Ingressos 

1. En cas de primeres adquisicions dels vehicles, proveït de la declaració-

liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant 

en les entitats col·laboradores, caixers automàtics o per Internet a través 

d'entitats bancàries autoritzades per a això, o en les oficines de l'Ajuntament o 

Entitat delegada mitjançant els mitjans de pagament que s'establisquen. 

 

2. 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 dins del primer 

semestre de cada any i en el període de cobrament que fixe l'Ajuntament o 

Entitat delegada , anunciant-se per mitjà d'Edictes publicats en el Butlletí Oficial 

de la Província i pels mitjans de comunicació local, de la manera que es crega 

més convenient. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a 

dos mesos 
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3. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes 

corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 

 

4. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per un termini de quinze 

dies hàbils perquè els interessats legítims 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 10. Data d'aprovació i vigència. 

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Crevillent a 26 d'Octubre 

de 2015 començarà a regir el dia 1 de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no 

s'acorde la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 

modificats restaran vigents.  

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o una altra 

norma de rang legal que afecten qualsevol element d'aquest impost, seran d'aplicació 

automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

En relació amb la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'Impost sobre Vehicles 

de Tracció Mecànica, la competència per a evacuar consultes, resoldre reclamacions i 

imposar sancions correspondrà a l'Entitat que exercisca aquestes funcions, quan 

hagen sigut delegades per l'Ajuntament, d'acord amb el que s'estableix en els articles 

7, 12 i 13 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. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA 

 Per als turismes amb una potència  de 12,00 cavalls fiscals, la tarifa per a 

l'exercici de 2010, serà de 130,27 euros. A partir d'aquest exercici, tributaran per la 

quota corresponent a la seua potència segons el quadre de tarifes vigents en aquest 

Municipi. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

A l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança quedarà derogada la que tenia els seus 

efectes per a l'exercici de 2015.     

 

 

   Crevillent, Octubre de 2015 

     La Regidora d'Hisenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


