Ajuntament Els Poblets

Article 1.- Fonament i règim.
De conformitat amb allò dispost en l’article 15.2 i 15.3 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i en
ús de les facultats concedides per l’article 96.4 de l’esmentat text legal, en ordre a la
fixació de les quotes de gravamen de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i les
normes per a la seua gestió, liquidació, inspecció i recaptació, s’estableix aquesta
Ordenança Fiscal, redactada conforme a allò dispost en el número 2 de l’article 16 de la
repetida Llei.
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,
qualsevol que siga la seua classe i categoria.
2.- Es considera vehicle apte per a la circulació aquell que haja sigut matriculat en els
registres públics corresponents i mentres no haja causat baixa en els mateixos. Als
efectes d’aquest impost també se consideraran aptes els vehicles provistos 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 amb
una càrrega útil no superior a 750 Kg.
Article 3. Subjectes Passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
les quals es refereix l’art 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària,
a nom de qui conste el vehicle en el permís de circulació.
Article 4. Exempcions
1. D’acord amb l’article 93 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estaran exemptes
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 en Espanya, que siguen
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de
reciprocitat en la seua extensió i grau.
També, els vehicles dels Organismes internacionals amb seu o oficina en
Espanya, i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
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c. Els vehicles respecte dels quals així se derive del disposat 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 als quals es refereix la lletra A
de l’Annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de
23 de desembre, això és, vehicles amb tara no superior a 350 kg i que, per
construcció, no puguen arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h
projectat i construït especialment – i no únicament adaptat- per a l’ús d’alguna
persona amb disfunció o incapacitat física.
També estan exemptes els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tant en quant es mantinguen dites
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos apartats anteriors no resultaran aplicables
als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle
simultàniament.
A efectes del disposat en aquesta lletra, se consideraran persones amb
minusvalia aquells que tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per 100.

g. Els tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària provistos de la Cartilla
d’Inspecció Agrícola.
2. Per a el gaudiment de les exempcions de caràcter rogat a les quals se refereixen les
lletres e) i g) d’aquest article, els interessats deuran instar la seua concessió indicant les
característiques del vehicle i causa del benefici. Deuran acompanyar a la sol·licitud, a
més a més de la documentació acreditativa de la identitat del titular, permís de
circulació i certificat de característiques tècniques del vehicle, algun dels següents
documents, segons el cas:
2.1. En el supòsit de vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu:


Resolució o certificat expedits per l’Institut de Majors i Serveis Socials
(IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma competent en el
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f. Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou
places, inclosa la del conductor.
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que conste la declaració administrativa d’invalidesa o disminució física i el
seu grau.
 Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeguent la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
 Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa
reconeguent una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al
servei o inutilitat.
2.1.1 La concessió de l’exempció tindrà una duració coincident amb la del
reconeixement de la minusvalia, amb el límit següent:
 Si el titular del vehicle presenta una minusvalia de caràcter definitiu o
permanent el termini de concessió i gaudiment de l’exempció serà el
de 5 anys.
 Si la minusvalia reconeguda estiguera subjecta a termini de caducitat,
la finalització d’exempció es farà coincidir amb la mateixa.
2.1.2 Renovació. Una vegada finalitzat el termini de gaudiment de l’exempció que en el
seu dia se concedira, deurà sol·licitar-se per escrit la seua renovació, aportant de nou el
certificat de Minusvalia, abans de finalitzar el termini de pagament en període voluntari
del padró per al qual se pretén que tinga efecte.
2.1.3 Renúncia. Qualsevol renúncia a una exempció per minusvalia que s’estiga gaudint
per un determinat vehicle per a traslladar-lo a altre, no tindrà efectes fins l’exercici
següent al de la seua petició.
2.2. En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícoles:


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

Les sol·licituds d’exempció a què es refereixen les lletres e) i g) d’aquest article, amb
posterioritat al naixement de l’obligació de contribuir d’aquest impost, referents a
liquidacions que han sigut girades conseqüència de matriculacions i encara no hagen
adquirit fermesa o abans de finalitzar el termini de cobrament voluntari del padró,
produiran efectes en el mateix exercici de la seua sol·licitud sempre que se conserven
els requisits exigibles per al seu gaudiment. En els demés casos, el reconeixement del
dret a les esmentades exempcions tindrà efectes a partir del següent període a aquell en
què es va presentar la seua sol·licitud.
Article 5. Tarifes i quota.
1.- Les quotes fixades en l’apartat 1 de l’article 95 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals , seran incrementades mitjançant l’aplicació del coeficient 1’5, raó per la qual
dites quotes seran les següents:
Potència i classe del vehicle
Quota
A) Turismes
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3. Declarada l’exempció per l’òrgan gestor, s’expedirà un document que acredite la seua
concessió.
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18,93 euros
51,12 euros
107,91 euros
134,42 euros
168,00 euros
124,95 euros
177,96 euros
222,45euros
63,42 euros
124,95 euros
177,96 euros
222,45 euros
26,51 euros
41,66 euros
124,95 euros

26,51 euros
41,66 euros
124,95 euros
6,63 euros
6,63 euros
11,36 euros
22,73 euros
45,44 euros
90,87 euros

2. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit que l’esmentat quadre siga
modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
3. Als efectes 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 RD 2822/1998 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General
de Vehicles
4. La potència fiscal del vehicle expressada en cavalls fiscals, s’establirà d’acord amb
allò disposat en l’article 11.20 del Reglament General del Vehicle en relació amb
l’annex V del mateix text.
5. Per a l’aplicació de l’anterior quadre de tarifes haurà d’estar-se al disposat en l’Annex
II del RD 2822/1998 de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de
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De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en davant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil
De 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)
Remolques
i
semi-remolques
arrastrats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de
càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 cc.
Motocicletes de més de 125 fins 250 cc.
Motocicletes de més de 250 fins 500 cc.
Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc.
Motocicletes de més de 1.000 cc.
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Vehicles, en relació a les definicions i categories de vehicles i tenint en compte, a més 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, amb excepció dels següents casos:
a.1) si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de nou
persones, inclòs el conductor, tributarà com autobús.
a.2) Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 kg de
càrrega útil, tributarà com camió.
b. Els vehicles derivats de Turisme (conforme a l’annex II del Reglament
General de Vehicles, classificats per criteris de construcció com 30), tributaran
d’acord a la càrrega útil dins de les tarifes dels Camions
c. Els motocarros tributaran, a efectes d’aquest impost, per la seua cilindrada
com motocicletes.
d. Els vehicles automòbils de tres rodes i els quatricicles (conforme a l’annex II
del Reglament General de Vehicles, classificats per criteris de construcció com
06), tributaran en funció de la cilindrada dins de les tarifes de les motocicletes
e. En el cas de vehicles articulats tributaran simultàniament i per separat el que
porte la potència d’arrossegada i els remolcs i semiremolcs arrossegats.

g. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, als efectes d’aquest
impost, de motocicletes fins 125 c.c.
h. Els motocarros tindran la consideració, als efectes d’aquest impost, de
motocicletes, i per tant tributaran per la seua cilindrada.
i. Les màquines autopropulsades o automotrius, que puguen circular per les vies
públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció
mecànica tributaran per les tarifes corresponents als tractors, quedant compresos,
entre aquests els tracto-camions i els tractors d’obres i serveis.
6.- En els casos de vehicles en els quals apareguera en la targeta d’inspecció tècnica la
distinció en la determinació de la càrrega entre MMA (massa màxima autoritzada) i la
MTMA (massa màxima tècnicament admissible) s’estarà, als efectes de la seua
tarifació, als quilos expressats en la MMA, que correspon a la massa màxima per a la
utilització d’un vehicle amb càrrega en circulació per les vies públiques, d’acord amb el

Codi Validació: 659MD443P5K5ALRYYXTTHKSRJ | Verificació: http://elspoblets.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

f. Els vehicles furgons (classificacions 24, 25, 26 segons l’annex II del
Reglament General de vehicles) tributaran, als efectes d’aquest impost, per la
seua càrrega útil com camió.
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disposat en el R.D. 2822/1998 de 23 de desembre pel qual es regula el Reglament
General de Vehicles. Aquest pes serà sempre inferior o igual al MTMA.
Article 6. Bonificacions
1. Bonificació en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en raó a la
incidència de la combustió de dit carburant en el medi ambient, o de les característiques
de l’energia utilitzada per al funcionament de motors que tinguen una nul·la incidència
contaminant.
S’estableix una bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
automòbils, en funció de la classe de carburant i següents requisits:
a) Vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les.
Període de benefici i percentatge segons període
1º any
75%

2º any
75%

3er any
75%

4º any
75%

5º any
75%

b) Vehicles bimodals o híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o
elèctric-gas) que estiguen homologats de fàbrica, incorporant dispositius
catalitzadors, adequats a la seua classe i model, que minimitzen les emissions
contaminants.
Període de benefici i percentatge segons període
1º any
50%

2º any
50%

3er any
50%

S’adjuntarà a la sol·licitud còpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle o en el seu
defecte certificat de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
2. Amb caràcter general i donat el caràcter rogat de les bonificacions, l’efecte de la
concessió de les bonificacions comença a tindre efecte l’exercici següent a la data de la
sol·licitud, i no pot tindre caràcter retroactiu. No obstant això, quan la bonificació se
sol·licite abans de finalitzar el període voluntari de cobrament del padró o abans
d’efectuar-se la matriculació o d’haver-se produït aquesta, abans de que la liquidació de
l’alta del tribut siga ferm, se concedirà per a l’exercici corrent si en la data del devengo
se compleixen els requisits exigibles per al seu gaudiment.
3. Per a accedir a la bonificació d’aquest article, el titular del vehicle deurà estar al
corrent en el pagament de tots els tributs i sancions municipals.
Article 7. Període impositiu i naixement de l’obligació de contribuir
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Els vehicles amb bonificacions limitades en el temps, gaudiran del benefici per anys
naturals, des de la data de la seua primera matriculació.
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1.
El període impositiu coincideix amb l’any natural, amb excepció de la primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es
produisca dita adquisició.
2.

Naix l’obligació de contribuir el primer dia del període impositiu

3. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per subtracció o robatori del
vehicle, se prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte
passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any que resten per
transcòrrer inclòs aquell en què es produisca la baixa en el Registre de Tràfic.
4. Si quan l’òrgan gestor conega de la baixa encara no s’ha elaborat l’instrument
cobratori corresponent, se liquidarà la quota prorratejada que deu 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 irreduible i l’obligat al pagament de l’impost serà qui figure com 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 produisca dita adquisició.

2. Les Caporalies Provincials de tràfic no tramitaran el canvi de titolaritat
administrativa d’un vehicle en tant en quant 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 se realitza el tràmit.
3. La gestió, liquidació, inspecció, recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, correspon a l’òrgan gestor del domicili que conste en el permís de
circulació del vehicle.
4. Les modificacions del padró se fonamentaran en les dades del Registre Públic de
Tràfic i en la comunicació de la Caporalia de Tràfic relativa a altes, baixes,
transferències i canvis de domicili.
No obstant això se podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de
domicili de les quals puga disposar l’òrgan gestor.
5. L’òrgan gestor, SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, per delegació d’aquest Ajuntament,
tindrà competències per a la gestió de l’impost que se devengue per tots els vehicles
aptes per a la circulació definits en l’art. 2 de la present ordenança, els titulars des quals
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Article 8. Règim de declaració i liquidació
1. Aquells que sol·liciten davant la Caporalia Provincial de tràfic la matriculació o la
certificació d’aptitud per a circular d’un vehicle, deuran acreditar prèviament el
pagament de l’impost.
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estiguen domiciliats, resideixen habitualment o, per a persones jurídiques, dispose la
seua seu principal de negocis, en terme municipal dels Poblets.
Aquest impost se gestionarà en règim de declaració-liquidació (autoliquidació) quan es
tracte de vehicles que siguen alta en el tribut, com a conseqüència de la seua
matriculació i autorització per a circular. La declaració-liquidació per l’alta prèvia a la
matriculació, se tramitarà per l’interessat o persona autoritzada en les oficines de
l’òrgan gestor, o utilitzant els mitjans electrònics de declaració i pagament telemàtic i
altres mitjans que l’òrgan gestor establisca per a liquidar l’impost.
Al presentar la declaració de l’alta, quan la població del domicili real del subjecte passiu
no coincidisca amb aquella que figura en el NIF, deurà presentar un certificat de
residència.
Sense perjuí del disposat en l’apartat anterior, en aquests procediments de declaració
tributària per a la tramitació dels quals resulta imprescindible acreditar de modo fefaent
dades personals incorporats als documents d’identitat, domicili i residència, l’òrgan
gestor, en absència d’oposició expressa de l’interessat, podrà comprovar dites dades
acudint a les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes
d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte.
La liquidació tindrà caràcter provisional fins que se comprove per l’Administració que
la mateixa s’ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de
l’impost.

Sense el compliment d’aquest requisit, la Caporalia Provincial de Tràfic no tramitarà
l’expedient que corresponga.
Article 9. Ingressos
1. En cas de primeres adquisicions dels vehicles, provist 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, mitjançant entitats bancàries
autoritzades, o en les oficines de l’òrgan gestor pels mitjans de pagament que
s’establiquen.
2. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament
de les quotes anuals de l’impost se realitzarà dins del primer semestre de cada any i en
el període de cobrament que fixe l’Ajuntament o l’òrgan gestor, anunciant-se mitjançant
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província. En cap cas, el període de
pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
3. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents se
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
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El document acreditatiu del pagament de l’impost o de la seua exempció, deurà
presentar-se davant la Caporalia Provincial de Tràfic per aquells desitgen matricular un
vehicle al mateix temps que sol·licitar aquesta.
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4 .El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic per un termini de quinze dies
hàbils per a que els interessats legítims puguen examinar-lo, i en el seu cas, formular les
reclamacions escaients.
L’exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cadascú dels subjectes passius.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma
de rang legal que afecten a 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 SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA , en virtut de
delegació efectuada per acords plenaris de data 31 de gener de 1994 i 6 d’octubre de
1997, d’acord amb allò establert en els articles 7, 12 i 13 del RD Legislatiu 2/2004 de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que el texte d’aquesta Ordenança Fiscal ha estat
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 2 de gener de 2017,
havent-se publicat el seu texte íntegre en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant nº
41 de 28 de febrer de 2017.
A la vista de tot això, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2018.
En Els Poblets a 28 de febrer de 2017.
LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA
Amparo Gil Torrella.
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DISPOSICIÓ FINAL.
Una vegada s’efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província, entrarà en vigor, continuant la seua vigència fina que
s’acorde la seua modificació o derogació expresses.

