Ajuntament d’Alcoi
1.3 ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Article 1.
De conformitat amb allò que disposa l’article 15.2 i 59.1, en relació amb els
articles 92 a 99 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l'Ajuntament d’Alcoi regularà l'exacció de l'impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica mitjançant l'aplicació dels preceptes continguts en la dita Llei,
complementats per aquesta Ordenança.
Article 2.
1. L'Impost s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes següent:
A) TURISMES:
De menys de 8 cavalls fiscals

23,48 €

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

63,41 €

De 12 a 15,99 cavalls fiscals

133,86 €

De 16 a 19,99 cavalls fiscals

166,74 €

De 20 cavalls fiscals o més

208,39 €

B) AUTOBUSOS:
De menys de 21 places

154,99 €

De 21 a 50 places

220,75 €

De més de 50 places

275,92 €

C) CAMIONS:
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil

78,66 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

154,99 €

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil

220,75 €

De més de 9.999 kg. de càrrega útil

275,92 €

D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals

32,88 €
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De 16 a 25 cavalls fiscals

51,67 €

De més de 25 cavalls fiscals

154,99 €

E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER V.T.M
De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil

32,88 €

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil

51,67 €

De 2.999 kg. de càrrega útil

154,99 €

F) ALTRES VEHICLES
Ciclomotors

8,21 €

Motocicletes de fins a 125 C.C.

8,21 €

Motocicletes de més de 125 C.C. a 250 C.C.

14,09 €

Motocicletes de més de 250 C.C. fins a 500 C.C.

28,18 €

Motocicletes de més de 500 C.C. fins a 1.000 C.C.

56,36 €

Motocicletes de més de 1.000 C.C.

112,73 €

2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establida d’acord amb el
que es disposa en l’Annex V del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Vehicles.
Així mateix, per a l'aplicació de les tarifes anteriors caldrà ajustar-se al que es
disposa en l'annex II de l'esmentat cos legislatiu, sobre el concepte de les diverses
classes de vehicles, tenint en compte, a més, les regles següents:
S'entendrà com a furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme a transport
mixt de persones i coses mitjançant 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.
Tant les furgonetes com els vehicles mixtos adaptats, tributaran com a turismes,
d'acord amb la seua potència fiscal, excepte en els casos següents:


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



Si el vehicle estiguera habilitat per a transportar més de 525 kg. de càrrega útil,
tributarà com a camió, sempre que per part del subjecte passiu es demostre
documentalment i mitjançant mitjans acreditats en dret, que el vehicle està
destinat també al transport de mercaderies. Si no és així, haurà de classificar-se
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com a turisme, i aplicar-se l'apartat a) Turismes, del quadre de tarifes. Tot això
atenent al que estableix el R.D. 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova
el Reglament General de Vehicles, en el qual es defineix com a vehicle mixt
adaptable, l'automòbil especialment disposat per al transport de persones i
mercaderies, entenent aquestes com a coses mobles que es fan objecte de tracte
o venda, en un context d'intercanvi de béns i serveis.
La potència fiscal del vehicle en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb el que
disposa l'Annex V del Reglament General de Vehicles, sense suprimir les
xifres decimals.
En cas de discrepància, prevaldrà la potència fiscal que figure per a la marca i
model de què es tracte, en les disposicions legals vigents sobre les que
aparega en el certificat de característiques tècniques del vehicle objecte
d'imposició.
En els camions, remolcs i semiremolcs la càrrega útil estarà determinada per
la diferència entre la màxima autoritzada (MMA) i la tara que aparega en la
targeta d'inspecció tècnica, sense tenir en compte la massa tècnica màxima
autoritzada (MTMA) quan siga diferent de la primera.


Així mateix, els vehicles denominats quads tributaran d’acord amb les seues
característiques tècniques, que seran diferents segons el tipus de quad de què es
tracte. Per tant, serà determinant la targeta d'inspecció tècnica o el certificat de
característiques per a aplicar l'impost d'acord amb el quadre de tarifes. Així els
quads es classifiquen en tres grups:



Quads vehicles automòbils, tributaran com a turismes, d'acord amb la seua
potència fiscal.



Quads vehicles especials, tributaran com a tractors, d'acord amb la seua potència
fiscal.



Quads vehicles ciclomotors, tributaran com a ciclomotors.
Els motocarros tindran la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes
i, per tant, tributaran per la seua cilindrada, sempre que la seua tara no excedisca
de 400 quilograms, i en aquest cas tributaran com a camió.
Tributaran com a turismes d'acord amb la seua potència fiscal:
-

Els vehicles tot terreny.

-

Les autocaravanes.

Article 3. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
3.1. EXEMPCIONS
L'aplicació de les exempcions establides en els apartats e) i g) de l'article 93.1 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, s’han de sol·licitar i ha de ser instada la seua
concessió per part de les persones interessades.
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Segons l'article 93.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, estaran exempts de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l'apartat A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998,
de 23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguen les dites
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 d'elles per més d'un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb
minusvalidesa els que tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33
per cent.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció
Agrícola.
Declarada l'exempció, produirà efecte a partir de l'any següent al de la seua
concessió, a excepció què es concedisquen en ocasió de la primera adquisició i
matriculació dels vehicles, en les que s'aplicarà el prorrateig trimestral
corresponent.
3.1.1.- EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA (art. 93.1.e)
A) SOL·LICITUD.
Pel fet que aquesta exempció s’ha de sol·licitar expressament, les persones
interessades hauran de presentar la seua sol·licitud davant de l'Ajuntament d’Alcoi, i
aportar els documents següents:
a) Model de sol·licitud de l'exempció de l'IVTM, que podran descarregar des de la
seu electrònica de l'Ajuntament d’Alcoi, en l'apartat Tràmits, i en la qual la
persona interessada haurà de declarar que:


que és titular del vehicle per al qual se sol·licita exempció i que aquest és per a ús
exclusiu del titular discapacitat.



que no té cap exempció per minusvalidesa en un altre vehicle de la seua propietat
i, en cas contrari, haurà de renunciar expressament a l'exempció concedida
anteriorment.



autoritza l'administració municipal per a la verificació de dades en l'AEAT o arxius
públics necessaris per a la concessió de l'exempció sol·licitada.

b) Permís de circulació.
c) Certificat de característica o fitxa tècnica del vehicle.
d) Declaració administrativa de minusvalidesa o de discapacitat, amb mobilitat
reduïda, expedida per l'organisme o autoritat competent (Conselleria de Benestar
Social).
4
Ordenances Fiscals 2019
Plaça d’Espanya, 1 –Tel.: 965537100 Ext. 1132 –Fax 96553715207 –e-mail: tributs@alcoi.org - web http://www.alcoi.org

Ajuntament d’Alcoi

No obstant això, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda
una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta gran invalidesa i als
pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de
retir per incapacitat permanent per al servei, tindran la consideració de persones
afectades per una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent. Amb aquesta
finalitat, s'haurà d'acreditar el grau de minusvalidesa en els termes establits en el Reial
Decret 1414/2006, d'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona
amb discapacitat a l’efecte de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat
d'Oportunitats, no-Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb
Discapacitat.
e) Pòlissa d'assegurança obligatòria del vehicle.
En cas que el vehicle vaja a ser conduït per persona diferent del titular
discapacitat, juntament amb la documentació detallada anteriorment, s'haurà
d'acompanyar:
f)

Declaració tributària (el model del qual podran descarregar de la seu electrònica
de l'Ajuntament d’Alcoie), en la qual s'indique:



Que el vehicle serà usat i destinat per a ús exclusiu del titular discapacitat.



Lectura del comptaquilòmetres del vehicle.



Identificació del custodi i conductor del vehicle i relació entre aquest i el titular del
vehicle.



Indicació del lloc d'estacionament habitual del vehicle, així com del lloc de treball
tant del custodi conductor com del titular del vehicle.

g) Contracte de compravenda del vehicle.
h) Pòlissa d'assegurança del vehicle en què hauran d'estar identificats el prenedor de
la pòlissa, així com els conductors habituals del vehicle.
Aquestes exempcions s’han de sol·licitar expressament i podran sol·licitar-se en
qualsevol moment del període impositiu, però tindran efecte l'any següent.
Excepcionalment, podrà sol·licitar-se l'exempció fins al 15 de gener per a aquelles
minusvalideses que s'hagen concedit durant el mes de desembre, sempre que es
tingueren tots els requisits abans del meritació de l'impost: 1 de gener.
B) TERMINI VALIDESA CONCESSIÓ EXEMPCIÓ.
L'exempció es concedirà, si és el cas, sense efectes retroactius i tindrà una duració
coincident amb la del reconeixement de la minusvalidesa, 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 amb el mateix
caràcter.



Si la minusvalidesa reconeguda estiguera subjecta a termini de caducitat, la
finalització de l'exempció es farà coincidir amb aquella.
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Renovació: Una vegada finalitzat el termini de gaudi de l'exempció que al seu dia
es va concedir, haurà de sol·licitar-se per escrit la seua renovació fins al 31 de desembre
i, excepcionalment, fins al 15 de gener de l'exercici en què hagen de produir efecte, en
cas que el període de gaudi haja finalitzat en el mes de desembre. Qualsevol sol·licitud
presentada amb posterioritat produirà efectes en l'exercici següent.
Renúncia: Qualsevol renúncia a una exempció per minusvalidesa que s'estiga
tenint per a un determinat vehicle per a traslladar-lo a un altre, no produirà efectes fins a
l'exercici següent al de la seua petició.
La concessió o denegació de les exempcions s'acordaran mitjançant un decret de
l'Alcaldia degudament motivat.
Si l'exempció concedida estiguera referida a una minusvalidesa amb termini de
caducitat o renovació, es farà constar la data de finalització de l'exempció en el Decret de
concessió, i es tindrà per notificada a tots els efectes.
3.1.2.- EXEMPCIÓ PER A VEHICLES AGRÍCOLES (art. 93.1.g))
Pel fet que aquesta exempció s’ha de sol·licitar expressamtn, les persones
interessades hauran de presentar la seua sol·licitud davant de l'Ajuntament d’Alcoi, i
aportar els documents següents:
a) Model de sol·licitud de l'exempció de l'IVTM, que podran descarregar des de la
seu electrònica de l'Ajuntament d’Alcoi, en l'apartat Tràmits.
b) Permís de circulació.
c) Certificat de característica o fitxa tècnica del vehicle.
d) Cartilla d'Inspecció Agrícola expedida a nom del titular del vehicle.
3.2. BONIFICACIONS
Per a gaudir de qualssevol bonificacions o exempcions potestatives l'obligat
tributari haurà de complir els requisits següents, amb caràcter general:


Estar al dia en els deutes tributaris amb l'Ajuntament, llevat que els deutes
pendents estiguen suspesos, ajornats o fraccionats d'acord amb Llei.



El pagament dels rebuts bonificats haurà d'estar obligatòriament domiciliat en una
entitat bancària. La seua devolució per causes imputables a l'obligat tributari
donarà lloc a la pèrdua de la bonificació, i no podrà sol·licitar-la novament fins que
no hagen transcorregut dos anys.



El vehicle haurà d'estar al dia en les obligacions legals que l’afecten amb caràcter
general, com ara la Inspecció Tècnica de Vehicles o l'assegurança obligatòria, la
qual cosa serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2015.

3.2.1. BONIFICACIONS PER A VEHICLES HISTÒRICS I VEHICLES AMB ANTIGUITAT
MÍNIMA DE 25 ANYS.
De conformitat amb l'article 95.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix
una bonificació del 100% per als vehicles històrics i del 75% per a aquells que tinguen
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una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seua fabricació
o, si aquesta no es coneguera, prenent com a tal la de la seua primera matriculació o, a
falta d'això, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
En tot cas, aquesta bonificació produirà efectes en el període següent a aquell en
què s'haguera presentat la sol·licitud de bonificació.
3.2.2. BONIFICACIONS PER A VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRICS
De conformitat amb l'article 95.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la
bonificació següent per als vehicles híbrids i elèctrics:
PERCENTATGE ANUAL
EL 75 %

1r any

EL 50 %

2n any i successius

L'any de la matriculació dels vehicles híbrids o elèctrics la bonificació se sol·licitarà en el
termini de 60 dies des que el vehicle s'haguera matriculat i efectuada l'autoliquidació
corresponent, que es practicarà sense l'aplicació de la bonificació. L'administració
tributària verificarà la inexistència de deutes pendents i, si és el cas, després del
reconeixement previ del dret a la bonificació, tramitarà d'ofici la devolució que
corresponga.
3.2.3. BONIFICACIÓ 2% IVTM PER REBUTS DOMICILIATS.
S'estableix una bonificació del 2% de la quota a favor dels subjectes passius que
domicilien el seu deute en una entitat financera. Serà procedent la concessió de la
bonificació quan el sol·licitant es trobe al corrent en el pagament de les quotes d'exercicis
anteriors.
3.2.4. BONIFICACIÓ 5% IVTM PER REBUTS DOMICILIATS PADRONS BROSSA,
VEHICLES I GUALS.
Tindran dret a una bonificació del 5% de la quota dels rebuts dels padrons de
Vehicles, Guals i Brossa aquells subjectes passius que tinguen domiciliats tots els rebuts
associats al seu número d'identificació fiscal i autoritzen el seu càrrec conjunt el dia 10 de
març, o dia hàbil següent, de cada any, i sempre que almenys un dels rebuts acumulats
siga de la Taxa de la Brossa.
La sol·licitud de bonificació del 5% i la domiciliació consegüent dels rebuts haurà
de presentar-se fins al 15 de gener del període impositiu en què haja d'aplicar-se per
primera vegada, tenint després caràcter permanent, excepte en cas de pèrdua per
incompliment o renúncia de la persona interessada.
L'aplicació d'aquesta bonificació (5%) absorbirà, si és el cas a la del 2% regulada en
aquesta ordenança fiscal, sense que es puguen acumular.
Article 4.
En allò que no està establit expressament en aquesta Ordenança serà aplicable
el que disposen els articles 92 a 99 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març.
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Article 5.
En els casos de primera adquisició del vehicle o alta del vehicle després d'una
baixa temporal, els subjectes passius estan obligats a presentar autoliquidació davant de
l'Ajuntament d’Alcoi, amb caràcter previ a la matriculació o alta del vehicle en la Direcció
Provincial de Trànsit i, en tot cas, en el termini de 30 dies des de la seua adquisició.
L'autoliquidació contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària que es requerisca. S'haurà d’acompanyar la
documentació acreditativa de la seua compra, el certificat de característiques tècniques i
el número d'identificació fiscal del subjecte passiu.
El pagament de l'impost s'efectuarà mitjançant el model d'autoliquidació de l'IVTM
que es podrà omplir directament des de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Alcoi, en
l'apartat de Tràmits - Serveis Econòmics. L'autoliquidació tindrà caràcter provisional fins
que es comprove per part de l'Administració Municipal que aquesta s'ha efectuat
mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost.
L'incompliment d'allò que s'ha exposat constituirà una infracció tributària simple,
sancionable en els termes establits en la Llei General Tributària.
Quan els vehicles es reformen de manera que s'altere la seua classificació a
l’efecte d’aquest impost, els subjectes passius estaran obligats a efectuar, en el termini
de 30 dies des que haja tingut lloc la reforma, la declaració corresponent, a la qual
s’haurà d'acompanyar la documentació acreditativa d’aquesta.
En cas de vehicles que, per abandó o qualsevol altra causa, es troben depositats
en dependències municipals, i sobre els quals hi haja una renúncia expressa per escrit a
favor de la corporació municipal per part dels seus titulars, causaran baixa en el Padró de
l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, una vegada adoptada la Resolució
Administrativa en què s’accepte la dita renúncia i sempre amb efectes de l'exercici
següent al de la data en què conste fefaentment que els dits vehicles van tenir la seua
entrada en les dependències municipals. Aquesta baixa, que tindrà caràcter
extraordinari, no serà procedent, en cap cas, quan els vehicles es troben implicats en
actuacions o fets sobre els quals hi haja oberts procediments judicials.
Per al compliment del que disposa l'apartat anterior, la Policia Local haurà de
comunicar a l'Oficina Gestora del Tribut la Resolució Administrativa que s'adopte, a
l'efecte de procedir a la baixa del vehicle.
Les dades que figuren en el Registre Públic de la Direcció de Trànsit, són
determinants de l'obligatorietat del pagament de l'impost, sense que tinguen cap efecte
davant de l'Administració, els contractes entre particulars o entre aquests i empreses de
compravenda o tallers de desballestament, excepte els centres de tractaments de
vehicles que estiguen legalment autoritzats d'acord amb la regulació del Reial Decret
1383/2002, de 20 de desembre, de Gestió de Vehicles al Final de la seua Vida Útil. En
aquest cas, el Certificat de Destrucció expedit per aquests centres tindrà els mateixos
efectes tributaris que la baixa definitiva del vehicle i, en conseqüència, la data de
certificat serà considerada vàlida per al prorrateig de la quota establida en l'apartat 3r de
l'article vuité.
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En cas que la baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle tinga lloc després del meritació de l'impost, el seu titular amb anterioritat a la
finalització del període voluntari de cobrament, podrà sol·licitar una nova liquidació de la
quota de l'impost prorratejada per trimestres naturals.
Transcorregut el període voluntari sense que es produïsca la dita sol·licitud, el
subjecte passiu haurà de satisfer la totalitat de la quota tributària i sol·licitar l'import que,
per aplicació del prorrateig previst en l'article 8, apartat 3r, li corresponga percebre.
Article 6.
De conformitat amb l'art. 48 de la Llei 58/2003 General Tributària, quan un
subjecte passiu canvie el seu domicili, haurà de posar-ho en coneixement de
l'Administració Tributària Municipal, mitjançant una declaració expressa amb aquesta
finalitat, sense que el canvi de domicili produïsca efectes davant de l'Administració fins
que es presente l'esmentada declaració tributària. L'Administració podrà rectificar el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.
Article 7.
La utilització de mitjans fraudulents o l'omissió de dades rellevants a l’efecte de
l'aplicació de les exempcions i bonificacions previstes en aquesta ordenança no donarà
lloc al naixement dels avantatges fiscals que es pretenia obtenir mitjançant aquests, i
constituirà una infracció tributària greu tipificada en l'article 183 i següents de la Llei
General Tributària.
Article 8.
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 la dita adquisició.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l'impost es prorratejara per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També serà procedent el
prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle, i això des del moment en què es produïsca la dita baixa
temporal en el registre públic corresponent.
4. 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 què es produïsca la dita adquisició.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança ha sigut aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament en la
sessió de data 30 d'octubre de 2017, produirà efectes després de la seua aprovació
definitiva i una vegada s'haja publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
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Ajuntament d’Alcoi
Província, i començarà a aplicar-se, si és el cas, a partir de l'1 de gener de 2018 i es
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.

Aprovació:

Última modificació de l'Ordenança: aprovada provisionalment per acord del Ple
de data 30 d'octubre de 2017 i havent resolt l'Ajuntament en la sessió plenària
de 27 de desembre de 2017 les reclamacions interposades, tot això de
conformitat amb l'art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març.

Publicació:

B.O.P.A. núm 247 de 29/12/2017

Articles
modificats:

Es modifiquen els articles 3.1., 3.2. i 5, així com la Disposició Final de
l’Ordenança.
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