
 
 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
Article 1. FET IMPOSABLE 
 
1. L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava 
la titularitat dels vehicles d’esta naturalesa aptes per a circular per les vies 
públiques, siga quina en siga la classe i categoria. 
 
2. Es considera apte per a la circulació qualsevol vehicle matriculat en els 
registres públics corresponents i que no haja sigut donat de baixa. A l’efecte 
d’este impost, també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos 
temporals i matrícula turística. 
 
3. No estan subjectes a este impost: 
 
a) Els vehicles que, havent sigut donats de baixa en els registres per antiguitat 
del model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment amb motiu 
d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’esta naturalesa. 
 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la 
càrrega útil dels quals no siga superior a 750 quilograms. 
 
Article 2. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius d’este impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, a nom dels quals conste el vehicle en el permís de 
circulació. 
 
Article 3. SUCCESSORS I RESPONSABLES 
 
1. A la mort dels obligats per este impost, les obligacions tributàries pendents 
es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la 
legislació civil, respecte a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, 
encara que no estiguen liquidats. 
No es transmetran les sancions. 
  
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb 
personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o 
cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als límits següents: 
 

a) Quan no hi haja limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra 
dels deutes pendents. 



b) Quan legalment s’haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els corresponga. 
 

Podran transmetre’s els deutes meritats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguen liquidats. 
  
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en casos 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetrà a les persones o entitats 
que succeïsquen, o siguen beneficiaris de l’operació. 
  
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es 
referix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o els partícips 
o cotitulars de les esmentades entitats. 
  
5. Les sancions que corresponguen per les infraccions comeses per les 
societats i entitats a les quals es referixen els apartats 2, 3 i 4 d’este article 
s’exigiran als successors d’aquelles. 
  
6. Han de respondre solidàriament del deute tributari les persones o entitats 
següents: 
 

a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seua responsabilitat s’estén a la sanció.  

 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es referix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària, en proporció a les seues respectives participacions. 

 
c) Els que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat 
d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per 
l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un 
procediment concursal. 

  
7. Han de respondre subsidiàriament del deute tributari els administradors de 
fet o de dret de les persones jurídiques que no hagueren realitzat els actes 
necessaris de la seua incumbència per al compliment de les obligacions 
tributàries fins als límits següents: 
 

a) Quan s’hagen comés infraccions tributàries, hauran de respondre del 
deute tributari pendent i de les sancions. 

 
b) En casos de cessament de les activitats, hauran de respondre per les 
obligacions tributàries meritades, que es troben pendents en la data de 
cessament, sempre que no hagueren fet el que fóra necessari per al seu 
pagament o hagueren adoptat acords causants de l’impagament. 

  
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 
 
Article 4. EXEMPCIONS FISCALS 



1. Estan exempts de l’impost: 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les 
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 països respectius, externament identificats, 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 derive del que disposen els tractats o 
convenis internacionals. 

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles destinats directament a 
l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es referix 
l’apartat A de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial 
Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al 
seu ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguen les 
circumstàncies esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb 
discapacitat com als destinats al seu transport. 

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no seran aplicables 
als subjectes passius que se’n beneficien simultàniament per més d’un vehicle. 

Als efectes del que disposa este paràgraf, es consideraran persones amb 
minusvalidesa les que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 
per 100. 

A la sol·licitud d’exempció cal aportar: 

 Fotocòpia compulsada amb l’original del Permís de Circulació que 
reflectisca la titularitat del vehicle. 

 Fotocòpia compulsada amb l’original de la fitxa tècnica del 
vehicle. 

 Resolució de l’autoritat competent sobre el reconeixement de la 
condició del titular del vehicle com a disminuït, amb un grau de 
reconeixement igual o superior al 33 per cent. 

 Escrit en el qual es manifeste que el vehicle s’utilitzarà de manera 
exclusiva per a cobrir les necessitats que puguen derivar-se de la 
disminució del titular del vehicle.  

 Manifestació sobre el fet de no ser beneficiari d’esta exempció per 
un altre vehicle de la seua propietat. 

 



A estos efectes, es consideraran afectats per una minusvalidesa en grau igual 
o superior al 33 per cent els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen 
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o 
gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda 
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o 
inutilitat. En este cas a la sol·licitud d’exempció cal aportar: 

 Fotocòpia compulsada amb l’original del Permís de Circulació que 
reflectisca la titularitat del vehicle. 

 Fotocòpia compulsada amb l’original de la fitxa tècnica del vehicle. 

 Resolució de l’autoritat competent sobre el reconeixement d’una 
pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o 
gran invalidesa o d’una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servici o inutilitat. 

 Escrit en el qual es manifeste que el vehicle s’utilitzarà de manera 
exclusiva per a cobrir les necessitats que puguen derivar-se de la 
disminució del titular del vehicle.  

 Manifestació sobre el fet de no ser beneficiari d’esta exempció per 
un altre vehicle de la seua propietat. 

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servici 
de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat superior a nou 
places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària proveïts de 
Cartilla d’Inspecció Agrícola. 

A la sol·licitud d’exempció s’ha d’aportar: 

 Fotocòpia compulsada amb l’original del Permís de Circulació que 
reflectisca la titularitat del vehicle. 

 Fotocòpia compulsada amb l’original de la fitxa tècnica del vehicle. 

 Cartilla d’Inspecció Agrícola o Certificat d’Inscripció en el Registre 
de Maquinària Agrícola. 

2. Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen els paràgrafs e) i g) de 
l’apartat 1 d’este article, els interessats han de demanar-ne la concessió, 
aportant la documentació indicada més amunt. Declarada l’exempció per 
l’Ajuntament, s’expedirà un document acreditatiu de la concessió. 

Les exempcions sol·licitades després del merite de l'impost produiran efectes 
en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació, sempre que 
complisquen els requisits establits per a tindre dret a elles. 

Així mateix, en relació amb l'exempció prevista en el paràgraf e) de l'apartat 1 
d'este articule, en el cas que el certificat de minusvalidesa s'haja emés amb 
caràcter retroactiu, per a poder aplicar la mateixa amb efectes retroactius, 
s'haurà d'haver presentat la sol·licitud en l'Ajuntament en el mateix exercici que 
hagen sol·licitat el reconeixement de la minusvalidesa davant de l'òrgan 
competent. 



Quan el certificat de minusvalidesa perda la seua vigència per caducitat del 
mateix, i sempre que es tinga dret a la seua renovació, el certificat renovat o el 
justificant acreditatiu d'haver presentat la seua renovació haurà d'aportar-se 
abans que finalitze el termini del període voluntari de pagament. 

La no presentació de la documentació en termini determinarà la pèrdua del dret 
a la bonificació per a eixe exercici, sense perjuí de la possibilitat de recuperar-la 
per a exercicis successius, sempre que s'aporte l'esmentada documentació. 

 
Article 5. BONIFICACIONS FISCALS 

A) Aprofitament energètic: 

Tindran una bonificació del 75% de la quota els següents tipus de vehicles: 
 

a) Vehicles híbrids que consumisquen derivats del petroli junt amb motor 
elèctric. 
b) Vehicles amb motor exclusivament elèctric, amb consum de gas com a 
carburant o amb consum de biocombustibles no reciclats o reutilitzats. 
c) Vehicles amb consum de biocombustibles reciclats o reutilitzats. 

 
En funció de les característiques dels motors i la seua incidència en el medi 
ambient: 
 

a) 7,5% per a vehicles amb etiqueta de consum de combustible “C”, segons 
el Reial Decret 837/2002. 
b) 10% per a vehicles amb etiqueta de consum de combustible “B”, segons 
el Reial Decret 837/2002. 
c) 12,5% per a vehicles amb etiqueta de consum de combustible “A”, 
segons el Reial Decret 837/2002. 

 
Les bonificacions no seran acumulables. 
 
Caldrà presentar especificacions tècniques del fabricant per al cas de 
bonificacions en funció del carburant consumit, i la sol·licitud on s’indique el 
model de vehicle per al cas d’etiquetes de consum. 
 

B) Tindran una bonificació del 100 per 100 de la quota incrementada els 
vehicles històrics, o aquells que tinguen una antiguitat mínima de 30 anys 
comptadors des de la data de la fabricació, o a falta d’esta des de la de la 
primera matriculació, o des de la data en què es va deixar de fabricar el 
corresponent tipus, variant o model. 

Per a poder ser beneficiari de la bonificació prevista en esta lletra, els 
interessats han de sol·licitar-ne expressament la concessió amb l’aportació de 
la documentació completa del vehicle que n’acredite la titularitat i la condició de 
vehicle històric, data de fabricació, primera matriculació o certificat del fabricant 
que acredite la data en què es va deixar de produir el tipus o variant del model 
de què es tracte. 



Les bonificacions previstes en els parragrafs A) y B) d’este article, sol·licitades 
després del merite de l'impost produirà efectes en el exercici econòmic següent 
al de la seua presentació, sempre que complisquen els requisits establits per a  
tindre dret a ella. 

Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del TRLRHL 
s’incrementaran per l’aplicació del coeficient de 1,872. Este coeficient s’aplicarà 
encara que les tarifes bàsiques es modifiquen per Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 
Les quotes que, per aplicació del que preveu l’apartat anterior, s’han de satisfer 
són les següents: 
 

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE  
QUOTA 
EUROS 

    
A) TURISMES:   
De menys de 8 cavalls fiscals. . 23,62
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals.  63,80
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals. 134,66
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals. 167,74
De 20 o més cavalls fiscals. 209,65
    
B) AUTOBUSOS:   
De menys de 21 places. 155,93
De 21 a 50 places. 222,08
De més de 50 places. 277,60
    
C) CAMIONS:   
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 79,14
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil. 155,93
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil. 222,08
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil. 277,60
    
D) TRACTORS:   
De menys de 16 cavalls fiscals. 33,07
De 16 a 25 cavalls fiscals. 51,98
De més de 25 cavalls fiscals. 155,93
    
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:   
De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil. 33,07
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil. 51,98
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil. 155,93
    
F) VEHICLES::   
Ciclomotors. 8,27
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics. 8,27
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics. 14,17



Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics. 28,36
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics. 56,70
Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics. 113,40
 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establida d’acord amb el 
que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial 
Decret 2822/1998, de 23 de desembre. 
 
2. Excepte determinació legal en contra, per a determinar les diverses classes 
de vehicles caldrà ajustar-se al que disposa el Reglament General de Vehicles. 

Article 7. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 

1. El període impositiu coincidix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 
adquisició dels vehicles. En este cas, el període impositiu començarà el dia en 
què es produïsca l’adquisició. 

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els 
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També correspondrà 
el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els casos de baixa temporal 
per sostracció o robatori del vehicle, i això des del moment en què es produïsca 
la baixa temporal en el registre públic corresponent. 

4. En el cas de transmissions de vehicles en què intervinguen persones que es 
dediquen a la seua compravenda, si la transmissió a un tercer no es produïx 
abans que finalitze l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró 
amb efectes en l’exercici següent. 

Si el vehicle s’adquirix en el mateix exercici en què va ser entregat a la 
compravenda, l’adquirent no ha de satisfer l’impost corresponent a l’any de 
l’adquisició. 

Quan l’adquisició tinga lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent 
satisfer la quota de l’impost segons el que preveu el punt tercer d’este article. 
 
Article 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 
1. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com 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. 
 
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles, o quan estos es reformen de 
manera que altere la seua classificació als efectes d’este impost, els subjectes 
passius han de presentar davant de l’oficina gestora corresponent, en el termini 
de trenta dies comptadors des de la data de l’adquisició o reforma, una 
autoliquidació segons el model aprovat per este Ajuntament, que ha de 
contindre els elements de la relació tributària imprescindibles per a efectuar la 
liquidació corresponent. Cal acompanyar la documentació acreditativa de la 



compra o modificació, el certificat de les seues característiques tècniques i el 
Document Nacional d’Identitat o Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu. 
 
3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 
l’impost resultant en el compte restringit obert a nom de l’Ajuntament de Torrent 
en qualsevol de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria municipal 
amb oficina oberta a Torrent. 
Els que sol·liciten davant de la Direcció Provincial de Trànsit la matriculació o la 
certificació d’aptitud per a circular d’un vehicle, han d’acreditar prèviament el 
pagament de l’impost. 

Els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la Direcció Provincial de Trànsit la 
seua reforma, sempre que altere la seua classificació als efectes d’este impost, 
així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili que conste 
en el permís de circulació del vehicle o de baixa d’estos vehicles, hauran 
d’acreditar prèviament davant de l’esmentada Direcció Provincial el pagament 
de l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost, sense perjuí que siga 
exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per este 
concepte meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits. S’exceptua 
de l’esmentada obligació d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de 
vehicles amb 15 anys o més d’antiguitat. 

Les direccions provincials de trànsit no tramitaran els expedients si no 
s’acredita el pagament de l’impost, en els termes establits en els apartats 
anteriors. 
4. L’autoliquidació presentada tindrà la consideració de liquidació provisional 
fins que l’oficina de gestió tributària municipal no comprove que s’ha efectuat 
per mitjà de la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost. 
 
5. L’autoliquidació d’alta o modificació presentada per l’interessat servirà, de 
conformitat amb el que autoritzen l’article 102, apartats 3 i 4, de la Llei 58/2003, 
General Tributària, i l’article 18.4 de l’Ordenança General d’este Ajuntament, 
per a produir l’alta en el padró o matrícula fiscal de l’impost corresponent, 
sense necessitat de noves notificacions al subjecte passiu. 
 
6. Anualment s’elaborarà un padró que s’exposarà al públic per mitjà d’anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el 
termini de quinze dies a l’efecte que els interessats puguen examinar-lo i, si és 
el cas, formular les reclamacions que consideren oportunes. L’exposició al 
públic del padró produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un 
dels subjectes passius. 
 
El pagament en període voluntari de les quotes anuals de l'Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, s'efectuarà pels interessats de l'1 de febrer al 31 
de març, ambdós inclusivament, de cada any, o si estos son festius, els 
inmediats hàbils posteriors.  

Les modificacions de padró es fonamentaran en les dades del registre públic 
corresponent i en la comunicació de la Direcció de Trànsit relativa a altes, 
baixes, transferències i canvis de domicili. També es podran incorporar altres 
informacions sobre baixes i canvis de domicilis de què puga disposar 
l’Ajuntament. 



 
Disposició final 
 
La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2017, 
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
 
 


