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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.3. REGULADORA DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) 
 
 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. L’IVTM és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’esta naturalesa, 

aptes per a circular per les vies públiques, independentment de la classe i la 
categoria. 

 
2. Es considera que un vehicle és apte per a la circulació quan ha sigut matriculat 

en els registres públics corresponents i mentre no es done de baixa. Als efectes 
d’este impost també es consideren aptes els vehicles provistos de permissos 
temporals i matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a l’impost els vehicles: 
 

a) Els vehicles que, tot i estar donats de baixa en els registres per antiguitat, 
puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment per a exhibicions, 
certàmens o carreres limitades a este tipus de vehicles. 
 

b) Els remolcs i els semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
la càrrega útil dels quals no siga superior a 750 kg. 

 
Article 2. Subjecte passiu 
 
El subjecte passiu d’este impost està constituït per les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es referix l’article 36 de la Llei General Tributària, a 
nom dels quals conste el vehicle en el permís de circulació. 
 
Per això, també està obligat a pagar l’import el subjecte passiu el nom del qual 
consta en els registres públics corresponents com a titular del vehicle, encara que 
eixe vehicle haja sigut objecte de venda i no se n’haja fet el canvi de nom pertinent 
dins del termini reglamentari en la Prefectura Provincial de Trànsit i l’emissió 
posterior d’un permís de circulació nou a nom del comprador. 
 
En el cas que en una compra-venda el comprador no realitze el canvi de nom 
corresponent en la Prefectura Provincial de Trànsit, per a la baixa d’este impost a 
nom del venedor s’acceptarà el certificat expedit per la Prefectura Provincial de 
Trànsit en què conste que el vehicle és d’una altra persona. 
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Article 3. Règim de declaració i liquidació 
 
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan siguen reformats de 

manera que se n’altere la classificació als efectes d’este impost, els subjectes 
passius han de presentar a l’oficina gestora corresponent, en el termini de 30 
dies comptadors des de la data d’adquisició o de reforma, la declaració-
liquidació d’acord amb el model determinat per l’Ajuntament, el qual ha de 
contindre els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació 
normal o complementària procedent, així com la realització de la liquidació. 
Caldrà adjuntar-hi la documentació acreditativa de la compra o de la 
modificació; el certificat de les característiques tècniques i el DNI o el NIF del 
subjecte passiu. 

 
2. Els subjectes passius hauran de presentar una declaració ajustada al model 

aprovat per l’Ajuntament en qualsevol dels supòstis de baixa definitiva, de 
transferència i de canvi de domicili que conste en el permís de circulació del 
vehicle, o en el supòsit de reforma que n’afecte a la classificació als efectes 
d’este impost. 

 
3. 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. 

 
4. Les modificacions del padró han d’estar fonamentades en les dades del registre 

públic corresponent i en la comunicació de la Prefectura Provincial de Trànsit 
relativa a altres, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, s’hi 
podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de 
què dispose l’Ajuntament. 

 
Article 4. Ingressos 
 
1. El padró o matrícula de l’impost serà exposat al públic durant un període d’un 

mes a fi que les persones interessades legítimes puguen examinar-lo i, si 
escau, formular-hi les reclamacions oportunes. L’exposició al públic serà 
anunciada en el BOP i produirà efectes de notificació de la liquidació a cada un 
dels subjectes passius. 

 
2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles, la persona interessada, 

proveïda de l’autoliquidació, podrà ingressar l’import de la quota de l’impost 
resultant de l’autoliquidació en alguna de les entitats bancàries col·laboradores. 

 
Article 5. Tarifes 
 
El quadre de tarifes aplicables en este municipi és el següent: 
 

CLASSE  POTÈNCIA TARIFA  
 
 
A. turismes 

de - de 8 cv fiscals 22,72 € 
de 8 a 11,99 cv fiscals 61,34 € 
de 12 i fins a 15,99 cv fiscals 129,49 € 
de 16 i fins a 19,99 cv fiscals  161,30 € 
de 20 cv fiscals en avant 201,60 € 
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B. autobusos 

de - de 21 places 149,94 € 
de 21 a 50 places 213,55 € 
de + de 50 places 266,94 € 

 
 
C. camions 

de - de 1.000 kg de càrrega útil 76,10 € 

de 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega 
útil 

149,94 € 

de + de 2.999 kg a 9.999 de 
càrrega útil 

213,55 € 

de + de 9.999 kg de càrrega útil 266,94 € 
 
D. tractors 

de – de 16 cv fiscals 31,81 € 
de 16 a 25 cv fiscals 49,99 € 
de + de 25 cv fiscals 149,94 € 

E. remolcs i 
semiremolcs 

arrossegats per 
vehicles de tracció 

mecànica 

entre 750 i 1.000 kg de càrrega 
útil 

31,81 € 

de 1.000 a 2.999 kg de càrrega 
útil 

49,99 € 

de + de 2.999 kg de càrrega útil 149,94 € 
 
 
 
 
F. altres vehicles 

Ciclomotors i 
quadricicles 
lleugers 

 7,96 € 

 
 
 
motociclete
s i 
quadricicles 
(no 
lleugers) 

fins a 125 cc 7,96 € 
entre 125-250 
cc 

13,49 € 

entre 250-500 
cc 

27,27 € 

entre 500-
1.000 cc 

54,52 € 

de + de 1.000 
cc 

109,04 € 

 
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les 
tarifes serà el que determine amb caràcter general l’Administració de l’Estat. 
 
En defecte d’això, caldrà adir-se al que disposa el Codi de Circulació quant als 
diversos tipus de vehicles. 
 
Article 6. Aplicació de tarifes 
 
Per a l’aplicació de les tarifes citades cal adir-se al que disposa l’Administració de 
l’Estat i, en defecte d’això, al que disposa el Codi de Circulació sobre el concepte de 
les diverses classes de vehicles. 
 
A) Es considera que una furgoneta és el resultat d’adaptar un vehicle de turisme 

per a transport mixt de persones i de coses mitjançant la supressió de seients i 
vidres, l’alteració de la grandària o la disposició de les portes o altres altres 
alteracions que no modifiquen essencialment el model del qual es deriva. 
 
Les furgonetes tributen com un turisme, d’acord amb la potència fiscal, llevat 
dels casos següents: 
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1. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de nou persones, 
incloent-hi el conductor, ha de tributar com un autobús. 

2. Si el vehicle està autoritzat per a transportar més de 525 kg de càrrega 
últil, ha de tributar com un camió. 

 
B) La potència fiscal, expressada en cavalls fiscals, s’ha d’establir d’acord amb el 

que disposa l’article 260 del Codi de Circulació. 
 
Article 7. Període impositiu i meritació 
 
1. El període impositiu coincidix amb l’any natural, llevat del cas de primera 

adquisició del vehicle. En este cas, el període impositiu comença el dia en què 
es produïx l’adquisició. 

 
2. L’impost merita el primer dia del període impositiu. 
 
3. En el cas de primera adquisició del vehicle, l’import de la quota que s’exigirà ha 

de ser prorratejada per trimestres i ser satisfeta la que corresponga als 
trimestres que queden de l’any, incloent-hi el trimestre en què es produí 
l’adquisició. 

 
4. En el cas de baixa definitiva del vehicle, així com en els supòsits de baixa 

temporal per substracció o robament del vehicle, i això des del moment en què 
el vehicle siga donat de baixa temporalment en el registre públic corresponent, 
la quota corresponent als trimestres naturals que queden de l’any, excepte el 
trimestre en què es produïx la baixa, serà retornada. 
 
El rebut tributari o carta de pagament és l’instrument acreditatiu del pagament 
de l’impost. 

 
Article 8. Exempcions 

 
1. Estaran exempts d'este Impost:  

 
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i Entitats locals 

adscrits a la defensa nacional o 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, identificats externament 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)  Els vehicles respecte dels quals així es derive d'allò que s'ha disposat en 
Tractats o Convenis Internacionals.  
 

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència 
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.  
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e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix la lletra A de 
l'Annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 
2822/1998, de 23 de desembre. 
 
 Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids 
per al seu ús exclusiu, empadronats a Catarroja, sempre que el seu 
conductor residisca, al seu torn, en este municipi. Esta exempció s'aplicarà, 
en tant 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 de les mateixes per més d'un 
vehicle simultàniament.  
 
A l'efecte del que disposa esta lletra, es consideraran persones amb 
minusvalidesa els que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 
33 per 100. Es considerarà que hi ha ús exclusiu només quan el vehicle 
circule en tot moment amb el titular a bord, siga com a conductor o com a 
passatger, segons els casos. 

 
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al 

servici de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que 
excedisca de nou places, inclosa la del conductor. 
 

g)  Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 
d'Inspecció/Inscripció Agrícola.  
 
 

2. Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen les lletres e) i g) de 
l'apartat anterior, els interessats hauran d'acompanyar a la sol·licitud, els 
documents següents: 

 
a) En el supòsit de vehicles per a persones amb minusvalidesa: 
 
 - Fotocòpia del Permís de Conducció en vigor del titular del vehicle i del 
conductor habitual, en els casos en què el vehicle siga destinat per al 
transport del discapacitat. 
 
 - Fotocòpia del Permís de Circulació del vehicle a nom del minusvàlid. 
 
 - Fotocòpia de la Targeta de la I.T.V. en vigor 
 
 - Fotocòpia de la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física 
expedida per l'Organisme o autoritat competent, en vigor.  
 
- Declaració jurada del subjecte passiu en què conste que no disfruta de 
l'exempció per un altre vehicle de la seua propietat i que el destí del vehicle 
serà EXCLUSIVAMENT el del transport de la persona que patix la 
minusvalidesa.  
 
- Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança obligatòria. 

 
b) En el supòsit dels tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícoles: 
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 - Fotocòpia del Permís de Circulació. 
 
 - Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció/Inscripció Agrícola expedida a nom del 
titular del vehicle. 
 

3. Les exempcions previstes en els apartats e) i g) produiran efectes l'any següent 
al de la seua sol·licitud sempre que a la data de la meritació del tribut 
concórreguen els requisits exigits per al seu gaudi, sense que en cap cas 
tinguen efectes retroactius. 

 
 
Article 9. Bonificacions fiscals. 
 
A l'empara del que preveu l'article 95.6 del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals s'estableixen les següents bonificacions: 
 
1. Una bonificació del 100% en la quota de l'impost 
 
a.) Per als vehicles que tinguen una antiguitat mínima de 35 anys, comptats a partir 
de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent com a tal la 
de la primera matriculació. 
 
b). Per als vehicles declarats històrics per la Comunitat Autònoma, sempre que 
figurin així inclosos en el Registre de la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
2. Una bonificació del 75 per 100 en la quota de l'impost per als vehicles 
denominats elèctrics que funcionin exclusivament amb motor elèctric d'emissions 
nul·les. 
 
3. Una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost per als vehicles 
denominats híbrids que alternin el motor de combustió amb el motor elèctric. 
 
 
Totes les bonificacions tenen caràcter pregat i produiran efectes a partir de l'exercici 
següent al de la seva sol·licitud. 
 
Per sol·licitar la bonificació corresponent als vehicles històrics hauran d'aportar la 
documentació següent: 
 
- Document Nacional d'Identitat 
- Fitxa tècnica del vehicle, amb Inspecció Tècnica de Vehicle favorable 
- Permís de Circulació del Vehicle, si escau, permís de circulació especial en què 
consti la matrícula històrica assignada, o certificació del Registre de Vehicles 
Històrics de la Prefectura Provincial de Trànsit, tot això de conformitat amb el 
Reglament de Vehicles Històrics. 
 
Article 10. Altes 
 
De conformitat amb el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual 
s’aprova el nou Reglament General de Vehicles, la matriculació de ciclomotors i 
quadricicles s’ha de dur a terme a les prefectures provincials de trànsit. 
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Article 11. Baixes 
 
Per a donar de baixa un ciclomotor o un quadricicle inscrit en el registre municipal 
sobre el qual encara no s’ha tramitat l’alta en la Prefectura Provincial de Trànsit 
corresponent, caldrà presentar el rebut tributari o carta de pagament que acredite 
tindre pagat l’impost en l’exercici en curs, així com fer l’entrega de la placa de 
matrícula. 
 
En el cas de pèrdua de la placa per robament o per qualsevol altre motiu, la 
persona interessada haurà de presentar un informe de la Policia Local o de la 
Guàrdia Civil que acredite la data i el motiu de desaparició de la placa. 
 
Article 12. Embargaments 
 
Quan, per qualsevol causa, recaiga sobre el vehicle un embargament en cap cas es 
considera que és donat de baixa en els registres públics corresponents. 
 
No obstant això, la persona interessada pot instar l’administració competent 
(Prefectura Provincial de Trànsit) perquè expedisca una baixa temporal voluntària (o 
denominació anàloga) en la forma, el mode i les condicions que establisca eixa 
administració. Eixa baixa temporal voluntària expedida per l’administració 
competent, una vegada acreditada degudament en les dependències municipals, 
tindrà efectes tributaris a partir de l’any següent al de la presentació. 
 
Disposició addicional única. Modificació dels prece ptes de l’ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb m otiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
 
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reproduïsquen 
aspectes de la legislació vigent i d’altres normes de desplegament i aquells que 
remeten a preceptes d’esta ordenança es consideraran automàticament modificats 
i/o substituïts en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris que els afecten. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor i modifica ció de l’ordenança fiscal 
 
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2014 i estarà 
en vigor fins que siga modificada o derogada de manera expressa. 
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Nota: Modificació publicada BOP el 11/01/2016.  


