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Ordenança Fiscal de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
Àrea de Tresoreria

Article 1r. TARIFA
De conformitat amb el que disposa l'art. 95 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, l'impost s'exigirà d'acord amb el quadro de tarifes que figura en este
article, i el detall del qual és el següent:
Categories de vehicles

Tarifa

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals

22,19 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

59,91 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

126,47 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

168,20 €

De 20 cavalls fiscals d'ara en avant

216,83 €

B) Autobusos:
De menys de 21 places

140,53 €

De 21 a 50 places

200,15 €

De més de 50 places

250,18 €

C) Camions:
De menys de 1.000 quilograms de càrrega util

71,33 €

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega util

140,53 €

De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega util

200,15 €

De més de 9.999 quilograms de càrrega util

250,18 €

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals

29,81 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

46,85 €

De més de 25 cavalls fiscals

140,53 €

E) Remolcs y semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica:
De menys de 1.000 y més de 750 quilograms de càrrega util

29,81 €

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega util

46,85 €

De més de 2.999 quilograms de càrrega util

140,53 €

F) Altres vehicles:
Ciclomotors

7,77 €

Motocicletes fins a 125 c.c.

7,77 €

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.

13,31 €

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

27,38 €

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

56,85 €

Motocicletes de més de 1.000 c.c.

117,28 €

Article 2n
El pagament de l'impost s'acreditarà per mitjà d'exhibició de rebuts tributaris,
carta de pagament o certificació acreditativa de l'ingrés.
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Article 3r. GESTIÓ DE L'IMPOST
1.- En el cas que un vehicle es modifiquen les seues característiques tècniques i
per tant s'altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes
passius presentaran davant de l'oficina gestora corresponent, en el termini de
trenta dies a comptar de la data de la reforma, declaració per este impost segons
model aprovat per l'Ajuntament a què s'acompanyarà la documentació acreditativa
de la seua compra o modificació, certificat de les seues característiques tècniques
i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació Fiscal del subjecte
passiu.
2.- La gestió, la liquidació, la inspecció, la 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.
Les modificacions del padró es fonamentaran essencialment en les dades del
Registre Públic corresponent i en la comunicació de la Direcció de Tràfic relativa a
altes, baixes, transferències i canvis de domicili.
3.- Este impost es gestionarà en règim d'autoliquidació quan es tracte de vehicles
que siguen alta en el tribut, com a conseqüència de la seua matriculació i
autorització per a circular.
Respecte als expressats vehicles, el subjecte passiu haurà de practicar, bé amb
l'imprés habilitat per a això, bé a través dels mitjans informàtics o telemàtics que
als dits efectes implante l'Administració Municipal, l'autoliquidació de l'Impost amb
ingrés si és el cas, del seu import en els establiments bancaris o caixes d'Estalvi
autoritzades per este Ajuntament de Massanassa.
El document acreditatiu del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica o de la seua exempció haurà de presentar-se, davant de la Direcció
Provincial de Tràfic, pels que desitgen matricular un vehicle, al propi temps de
sol.licitar esta.
Sense el compliment d'este requisit, la Direcció Provincial de Tràfic no tramitarà
l'expedient que corresponga.

Article 4t. EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix
la lletra A de l'annex II del Reglament General de Vehicles.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al
seu ús exclusiu, tant si són conduïts pels propis discapacitats com si es destinen al
seu transport. L'exclusivitat vindrà determinada per la necessitat del vehicle en
qüestió per a la persona discapacitada, sent admissible a títol d'exemple:
Desplaçar-se al lloc de treball, seguir tractament mèdic regular que siga
imprescindible per a la vida privada o social del titular del vehicle, o qualsevol
altra circumstància de què es deduïsca la dita exclusivitat i el destí del vehicle.
Esta exempció no resulta aplicable a més d'un vehicle per a cada subjecte passiu.
A l'efecte d'allò que s'ha disposat en este paràgraf es consideraran persones amb
minusvalidesa els que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33%.
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2.- La sol.licitud d'exempció haurà d'acompanyar-se de l'últim rebut de l'impost, de
la certificació acreditativa de la minusvalidesa al.legada, el permís de circulació
del vehicle, així com qualsevol document que justifique el destí del vehicle. La
present bonificació serà aplicable, en el cas que siga procedent, per al següent
període impositiu a aquell en què se sol.licite, excepte els casos de primera
adquisició en què no es gaudi de la dita exempció per a un altre vehicle.
3.- La concessió o denegació, si és el cas, serà competència de l'Alcaldia.
4. L'Ajuntament podrà requerir al subjecte passiu que acredite la pertinència del
manteniment de l'exempció.

Article 5t. BONIFICACIONS
1.- S'establix una bonificació del 5% sobre la quota tributària determinada per
l'aplicació de la tarifa de l'Art. 1r d'esta Ordenança per a aquells vehicles el
cobrament del dels quals impost estiga domiciliat en entitat financera. Les
domiciliacions produiran efecte per al següent període impositiu, llevat que es
presenten en l'Ajuntament abans de la finalització del període d'exposició pública
del padró, i en este cas assortiran doble efecte, el corresponent a la
materialització del cobrament a través de l'entitat financera i l'aplicació de la
bonificació per al període en què es presenten. Si l'orde de domiciliació es
presenta després de la conclusió del període d'exposició pública i amb anterioritat
a l'inici del període voluntari de cobrament no s'aplicarà la bonificació fins a
l'exercici següent, encara que eventualment es procedisca al cobrament via
domiciliació bancària per al dit exercici.
Esta bonificació serà compatible amb qualsevol bonificació parcial prevista en la
present Ordenança.
2.- S'establix una bonificació del 100% per als vehicles històrics o aquells que
tinguen una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de
la seua fabricació o, si esta no es coneguera, prenent com a tal la de la seua
primera matriculació o, si no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant
es va deixar de fabricar. Les regles d'aplicació seran:
a) La bonificació serà aplicada d'ofici per l'Ajuntament sempre que per la
informació que dispose en els seus registres siga coneguda l'antiguitat del
vehicle.
b) De no ser aplicada d'ofici per l'Ajuntament la bonificació haurà de ser
sol·licitada pel subjecte passiu. Juntament amb la sol·licitud haurà
d'acreditar-se l'antiguitat del vehicle mitjançant el permís de circulació. La
present bonificació serà aplicable, en el cas que siga procedent, per al
següent període impositiu a aquell en què se sol·licite. Es podrà formular la
sol·licitud l'any natural en el qual es complisquen els vint-i-cinc anys
d'antiguitat o més. En aquest cas no s'aplicarà amb efecte retroactiu.
3.- a) S'establix una bonificació del 50% de l'impost per a aquells vehicles la
propulsió dels quals s'efectue parcialment per mitjà de motors o dispositius les
emissions directes de CO2 al medi ambient siguen nul.les.
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3.- b) S'establix una bonificació del 75% de l'impost per a aquells vehicles en la
propulsió dels quals s'utilitzen motors o dispositius les emissions directes de CO2 al
medi ambient siguen nul.les.
La bonificació haurà de ser sol.licitada pel subjecte passiu. Junt amb la sol.licitud
haurà d'acreditar-se les característiques mediambientals per mitjà de la fitxa
tècnica del vehicle. La present bonificació serà aplicable, en el cas que siga
procedent, per al següent període impositiu a aquell en què se sol.licite, excepte
els casos de primera adquisició.

Article 6t
1.-En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, l'inici
del període voluntari de pagament de les quotes anuals de l'impost es produirà
preferentment dins del primer semestre de cada exercici.
2.-En el supòsit regulat en l'apartat anterior la recaptació de les corresponents
quotes anuals de l'impost es realitzarà per mitjà del sistema de padró anual en què
figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que es troben inscrits en el
corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliades en este
terme municipal.
3.-El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de quinze dies
perquè els legítims interessats puguen examinar-ho i, si és el cas, formular les
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el “Boletín Oficial de
la Provincia” i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels
subjectes passius.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el “Boletín
Oficial de la Provincia” (BOP Número 310 de 31-12-2014), i començarà a aplicar-se
a partir del dia 1 de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.
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