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ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
I. NATURALESA I FET IMPOSABLE 
 
Art.1. 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 circulació el que haja sigut matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hi cause baixa. A efectes d’aquest impost, també es 
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 
 
Art 2. No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent sigut donats de 
baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular 
excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'esta 
naturalesa. 
 
II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Art. 3. 1. Estan exempts de l'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, externament identificats 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) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que 
pertanyen a la Cruz Roja. 
d) Els cotxes d'invàlids o els adaptats per a la seua conducció per disminuïts físics, 
sempre que no superen els 12 cavalls fiscals i pertanyen a persones invàlides o 
disminuïdes físicament. 
e) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió 
administrativa atorgada pel municipi de la imposició. 
f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció 
Agrícola. 
g) Els vehicles amb catalogació històrica o vehicles de més de 25 anys que els 
propietaris acrediten el seu estacionament en un recinte tancat. 
 
2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres d) i f) de 
l'apartat 1 del present article, els interessats hauran d'instar la seua concessió indicant-
hi les característiques del vehicle, la seua matrícula i causa del benefici. Declarada 
aquesta per l'Administració municipal s'expedirà un document que acredite la seua 
concessió. 
 
3. Les exempcions per causes de minusvalidesa, són de caràcter pregat i hauran de 
sol·licitar-se a l’Ajuntament dins del primer trimestre de l’exercici a què hagen d’aplicar-
se. En cas contrari produiran efecte en l’exercici següent. En el cas de matriculació o 



Ajuntament de Corbera 
     

 
 

 

 

Ordenances i reglaments de l’Ajuntament de Corbera 

 

nova adquisició del vehicle, el termini de sol·licitud de l’exempció serà de dos mesos a 
partir de la matriculació del vehicle. Declarada l’exempció, s’expedirà un document que 
acredite la seua concessió. 
 
La sol·licitud haurà d’adjuntar el certificat de minusvalidesa emés per l’òrgan 
competent, fotocòpia de la documentació del vehicle, i justificar l’exclusivitat del seu ús 
mitjançant qualsevol mitjà de prova acceptat en dret. Així mateix, en el cas que 
procedisca la devolució del tribut, haurà d’aportar-se número de compte bancari i el 
rebut original. 
 
III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Art. 4. Són subjectes passius d’aquest impost, les persones físiques i jurídiques; així 
com les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, faltats de 
personalitat jurídica constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d'imposició; al nom del qual conste el Vehicle en el permís de circulació. 
 
Art. 5. Respondran de les obligacions tributàries, les persones físiques i jurídiques que 
es refereixen els arts. 38 i ss. de la Llei General Tributària. 
 
Art. 6. Els subjectes passius satisfaran l'impost a l'Ajuntament del domicili que conste 
en el permís de circulació del vehicle. 
 
IV. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Art. 7.1. L’impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 

CLASSE DE VEHICLES QUOTA 

a) Turismes   
De menys de 8 c.v. 16,82 €
De 8 fins a 11,99 c.v. 45,41 €
De 12 fins a 15,99 c.v. 95,46 €
De 16 fins a 19,99 c.v. 119,40 €
De 20 c.v. en avant 149,24 €
b) Autobusos    
De menys de 21 places 111,00 €
De 21 a 50 places 158.09 €
De més de 50 places 197,61 €
c) Camions    
De - de 1.000 kg. càrrega 56,33 €
De 1000 a 2999 kg càrrega 111,00 €
De més de 2999 a 9999 kg. 
càrrega 

158,09 €

De + de 9999 kg de càrrega 197,61 €
d) Tractors    
De menys de 16 c.v. 23,54 €
De 16 a 25 c.v. 37,00 €
De més de 25 c.v. 111,00 €
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e) Remolcs i semiremolcs
  
De - de 1.000 kg. de càrrega 
(+de750) 

23,54 €

De 1000 a 2999 kg. de 
càrrega 

37,00 €

De més de 2999 kg. de 
càrrega 

111,00 €

f) Altres vehicles    
Ciclomotors 5,89 €
Motocicletes fins a 125 cc. 5,89 €
Ídem. de + de 125 a 250 cc. 10,09 €
Ídem. de + de 250 a 500 cc. 20,19 €
Ídem. de + de 500 a 1000 cc. 40,36 €
Ídem. de + de 1000 cc. 80,72 €

 
2. El quadre de quotes podrà ser modificat per la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat. 
 
V. PERÍODE IMPOSITIVA i MERITACIÓ 
 
Art. 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 dita adquisició. 
 
2. L'impost s’esdevindrà 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 de vehicle. 
 
VI. NORMES DE GESTIÓ 
 
Art. 9. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats 
en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament de l’adreça que conste en el permís 
de circulació del vehicle. 
 
Art. 10. El termini per a la sol·licitud de les exempcions a què es refereix l'art. 3r 
d’aquesta Ordenança, comprendrà des del dia de la meritació de l'impost fins a l'últim 
dia del termini fixat per al pagament en període voluntari. 
 
Transcorregut el citat termini, les sol·licituds produiran efectes a partir del primer de 
gener de l'exercici econòmic següent. 
 
Art. 11. 1. L'Impost es gestiona a partir del seu padró, que es formarà anualment, i que 
estarà constituït per censos comprensius dels subjectes passius de l'impost, vehicles 
que tributen amb indicació de la seua matrícula, o si es tracta de vehicles que no és 
precís la seua matriculació, s'indicarà el número de placa municipal; classe i 
característiques del vehicle i, segons el quadre de tarifes i quotes corresponents. 
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2. Una vegada notificada la liquidació corresponent a l'alta en el padró, podran notificar-
se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes en què així 
l'advertisquen. 
 
Art. 12. L'instrument acreditatiu del pagament de l'impost serà el rebut satisfet a les 
oficines de recaptació municipal o mitjançant domiciliació bancària, o bé documents per 
a ingrés directe a les oficines bancàries col·laboradores que expedits per 
l'Administració municipal s'envien al domicili dels subjectes passius, degudament 
diligenciats o certificats per aquells. 
 
Art. 13. 1. S'estableix el sistema d'autoliquidació per als casos de nova matriculació o 
transformació de les seus característiques, mitjançant imprés de declaració-liquidació 
que proporcionarà l'Administració municipal, i que servirà  igualment com a instrument 
d'ingrés en les entitats col·laboradores de la Recaptació Municipal i instrument 
acreditatiu del pagament, una vegada diligenciat o certificat per aquells. 
 
2. Per a dur a terme l'autoliquidació, el subjecte passiu podrà sol·licitar del Negociat de 
Rendes de l'Ajuntament, l'ajuda precisa per a la seua confecció material. Servei que es 
prestarà de forma totalment gratuïta, encara que tal liquidació pendent de comprovació 
administrativa, mantindrà el seu caràcter de provisional a tots els efectes. 
 
Art. 14. 1. Els qui sol·liciten davant de la Direcció Provincial de Trànsit la matriculació, 
el certificat d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un vehicle, hauran d'acreditar, 
prèviament, el pagament de l'impost. 
 
2. A la mateixa obligació estaran subjectes els titulars dels vehicles quan comuniquen a 
la Direcció Provincial de Trànsit la seua reforma, sempre que altere la seua classificació 
a efectes d’aquest impost. Així com també, en els casos de transferència i de canvi de 
domicili que conste en el permís de circulació del vehicle. 
 
3. Les Direccions provincials de Trànsit no tramitaran els expedients de baixa o 
transferència de vehicles si no s'acredita prèviament el pagament de l'impost. 
 
 
 
VII. TERMES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Art. 15. El pagament de l'impost, haurà de realitzar-se                                           en les 
dates que reglamentàriament acorde la corporació, per als vehicles ja matriculats o 
declarats aptes per a la circulació. 
 
En cas de nova matriculació o transformació de les característiques del vehicle, el 
pagament s'efectuarà en la forma prevista en l'art. 13 d'aquesta Ordenança, mitjançant 
declaració - liquidació. 
 
VIII. RESPONSABILITAT PER INCOMPLIMENT DE L'ORDENANÇA 
 
Art. 16. Les Infraccions Tributàries es qualificaran i sancionaran amb subjecció amb 
allò previst en els arts. 77 i ss. de la Llei General Tributària. 
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Art. 17. Els obligats al pagament de l'Impost queden subjectes a les actuacions de 
comprovació i investigació que es realitzen pels Inspectors d'Hisenda d’aquest 
Ajuntament, en els termes previstos en la Llei General Tributària i disposicions dictades 
en el seu desenvolupament. 
 
IX. DECLARACIÓ DE QUOTES FALLIDES 
 
Art. 18. La declaració de crèdits incobrables s'ajustarà en el seu procediment i 
formalitats a allò que s'ha previst en les normes vigents sobre Recaptació, o aquelles 
que en el seu cas es dicten.     
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. a) De conformitat amb la Disposició Addicional 9a de la Llei 39/88, a partir del 
31 de desembre de 1989, quedaran suprimits tots els beneficis fiscals que estigueren 
establerts en els tributs locals, tant de forma genèrica com específica, en disposicions 
distintes de les de règim local, sense que la seua actual vigència puga ser invocada 
pels interessats. 
 
b) Això sense perjudici d'allò que s'ha disposat en la Disposició Transitòria Tercera 
d'aquesta Ordenança i del que les lleis de Pressupost Generals de l'Estat puguen 
establir. 
 
Segona. La supressió de l'Impost municipal de Circulació de Vehicles i de les 
disposicions per les quals es regia, s'entén sense perjudici del dret de la Hisenda 
Pública, a exigir d’acord amb les referides disposicions els deutes meritats amb 
anterioritat. 
 
Tercera. 1.Conforme a l'article 6.3 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
Finançament de les comunitats autònomes, estes podran establir i exigir un impost 
sobre la matèria imposable gravada per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
2. L'exercici de la potestat a què es refereix l'apartat 1 d’aquesta disposició addicional 
suposa la creació d'un tribut nou, propi de la Comunitat Autònoma i, la supressió de 
l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica respecte dels Municipis compresos en 
l'àmbit territorial d'aquella. 
 
3. En tals supòsits, si posteriorment fóra suprimit l'impost propi de la Comunitat 
Autònoma, aquesta Ordenança i les seues modificacions, entraran novament en vigor. 
 
Quarta. En el cas dels ciclomotors, la matriculació del qual no siga obligatòria, hauran 
d'instal·lar en lloc visible les plaques numerades que proporcione l'Ajuntament, corrent 
per compte del subjecte passiu del cost d'adquisició i instal·lació, devent 
necessàriament fer-se entrega de la mateixa en aquest Ajuntament al sol·licitar la baixa 
del ciclomotor. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Per a l'aplicació de les tarifes a què es refereix l'art. 7 de la present 
Ordenança, i en tant no es desenvolupe la normativa prevista en l'art. 96.3 de la Llei 
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39/88, haurà d'estar-se a allò que s'ha disposat en el codi de la Circulació, sobre el 
concepte de les diverses classes de vehicles, tenint en compte a més a més les 
següents regles: 
 
a) S'entendrà per 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 derive. Les furgonetes tributaran com a turisme, d'acord amb la seua 
potència fiscal, excepte en els següents casos: 
 
1. Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el 
conductor, tributarà com a autobús. 
 
2. Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 Kg. de càrrega útil, 
tributarà com a camió. 
 
b) Els motocarros tindran la consideració, als efectes d’aquest Impost, de motocicletes, 
i, per tant, tributaran per la capacitat de la seua cilindrada. 
 
c) En el cas dels vehicles articulats tributaran simultàniament per separat el que porte la 
potència d'arrossegament i els remolcs i semiremolcs arrossegats. 
 
d) En el cas dels ciclomotors i remolcs i semiremolcs que per la seua capacitat no 
vinguen obligats a ser matriculats, es consideraran com aptes per a la seua circulació 
des del moment que s'haja expedit el certificat corresponent per la Delegació 
d'Indústria, o, en el seu cas, quan realment estiguen en circulació. 
 
e) Les màquines autopropulsades 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. 
 
Segona. Les tarifes establertes en l'art. 7, s'entendran immediatament actualitzades o 
modificades quan així es dispose en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 
 
Tercera. Els qui a la data de començament d'aplicació de l'Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica gaudisquen de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost 
municipal sobre Circulació de Vehicles, continuaran gaudint dels mateixos beneficis, 
fins a la data de la seua extinció i, si no tingueren terme de gaudir, fins al 31 de 
desembre de 1992, inclusivament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La modificació de la present ordenança fiscal, aprovada per l’Ajuntament en Ple de 12 
de novembre de 2007, entrarà en vigor i serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 
2008 i continuarà vigent fins que s’acorde la seua modificació o derogació. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta la modificació d’aquesta ordenança ha sigut publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 310, de data 31 de desembre de 2007. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut modificada en l’art. 3.1.g) i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 71, de data 23 de març de 2012. 


