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1.2. Ordenança reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica
I. FONAMENT I NATURALESA
Article 1
L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles
de tracció mecànica en els termes establits en els articles 92 a 99 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,, i en els establits en esta
ordenança de conformitat amb aquell.

II. FET IMPOSABLE
Article 2
1. Constituïx el fet imposable de l’impost la titularitat dels vehicles de tracció mecànica 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 el que haja sigut matriculat en els registres públics
corresponents i mentre no haja causat baixa en estos. Als efectes d’este impost, també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i de matrícula turística.
3. No estan subjectes a este impost:
a) Els vehicles que hagen sigut donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model i
puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o
carreres limitades als vehicles 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.

III. EXEMPCIONS
Article 3
1. Estan exempts de l'impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrites 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 i amb la condició de reciprocitat en l’extensió i el 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 es disposa 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 a què es referix la lletra A de l’annex II del
Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre,
matriculats a nom de persones amb discapacitat, empadronades al municipi de València.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat o de
persones amb diversitat funcional, empadronades al municipi de València, per al seu ús
exclusiu, sempre que el seu conductor residisca, al seu torn, en este municipi. Esta exempció
s'aplicarà mentre es mantinguen estes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat o per persones amb diversitat funcional com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius
beneficiaris d’estes per més d'un vehicle simultàniament. En conseqüència, la sol·licitud de
nova exempció per un altre vehicle serà denegada mentre l'anterior tinga vigència.
Als efectes del que disposa esta lletra, es consideraran persones amb discapacitat les que
tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. Es considerarà que n’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 les nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d’inspecció agrícola o de
certificat d’inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) de la respectiva
Comunitat Autònoma.
2. Per a poder aplicar les exempcions a què es referixen les lletres e i g de l’apartat 1 d’este article,
els interessats hauran d’instar-ne la concessió amb indicació de les característiques del vehicle, la
matrícula i la causa del benefici, abans del 31 de desembre de l’any anterior a aquell en què
hagen de produir efectes, sense que la seua concessió puga tindre caràcter retroactiu.
En el cas de matriculació o nova adquisició del vehicle, el termini de sol·licitud de l’exempció serà
d’un mes a partir de la matriculació del vehicle. Declarada l’exempció per l’Ajuntament de
València, s’expedirà un document que n’acreditarà la concessió.
No obstant això, en el supòsit previst en la lletra e, l’exempció en el pagament de l’impost per al
mateix exercici de la matriculació del vehicle serà denegada si el titular és beneficiari de
l’exempció en l’imposat per una altra matrícula que estiga vigent en la data de meritació de
l’impost, i per tant, no serà procedent la devolució de l’autoliquidació abonada.
3. Les sol·licituds d’exempció previstes en la lletra e hauran de detallar per escrit les raons que
justifiquen la destinació per a ús exclusiu del titular en els termes regulats en este apartat i
aportar tots els documents que s’estimen pertinents amb este fi. A més, hi adjuntaran en tot cas
els documents següents:
a) Fotocòpia del DNI i 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.
b) Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
c) Fotocòpia de la targeta de la ITV en vigor.
d) Còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per òrgan competent.
e) Declaració responsable subscrita per la persona discapacitada o amb diversitat funcional.
f) Fotocòpia de la pòlissa de l’assegurança obligatòria en què consten les dades relatives al
vehicle, així com al propietari i al conductor habitual.
g) En el cas que la persona discapacitada o amb diversitat funcional i el conductor del vehicle
(en el cas que siga un tercer diferent de la persona discapacitada o amb diversitat
funcional) consten empadronats a València, però de la pòlissa de l’assegurança del vehicle
aportada es desprenga un altre domicili de residència d’un municipi diferent de València,
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haurà d’adjuntar un certificat expedit per l’Ajuntament en el terme municipal on conste el
domicili referit, acreditatiu de no disfrutar de l’exempció en el pagament de l’impost per un
altre vehicle de la seua titularitat, així com la documentació acreditativa de residir en
l’immoble en què consta empadronat a València (rebuts de consum de llum, aigua, gas,
internet, targeta de Seguretat Social, contracte d’arrendament…), tots referits al dit
immoble.
La falta de justificació de la destinació per a ús exclusiu del titular amb discapacitat o amb
diversitat funcional determinarà la denegació de l'exempció que tindrà lloc per resolució
motivada.
El grau de discapacitat igual al 33 per cent s'acreditarà, en aplicació de l'article 2.1 del RD
1.414/2006, d'1 de desembre, per mitjà de qualsevol dels documents següents:
a) Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent.
b) Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconeix la condició
de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c) Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconeix
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servici o inutilitat.
d) Així mateix, i d’acord amb l'article 2.2 del reial decret esmentat, el grau de discapacitat
superior al 33 per cent s'acreditarà per mitjà d’una resolució o certificat expedit per
l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
4. El document acreditatiu de la concessió de l'exempció haurà de ser mostrat a requeriment de
qualsevol agent de l'autoritat.
5. Qualsevol falsedat en la documentació aportada o falta de veracitat en les manifestacions
realitzades per a l'obtenció de l'exempció serà qualificada com a falta greu, i donarà lloc a la
incoació de procediment sancionador oportú, a més de perdre el dret a obtindre l'exempció
sobre el vehicle.
6. En els supòsits en què no es mantinguen les circumstàncies previstes en el segon paràgraf de
l'article 93.1.e per a beneficiar-se de l'exempció, s'extingirà el dret.

IV. SUBJECTE PASSIU
Article 4
Són subjectes passius d’este impost les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es referix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, al nom de les quals conste el
vehicle en el permís de circulació i sempre que el domicili que hi figure corresponga al terme municipal
de València.

V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
1. L’impost s’exigix d’acord amb el següent quadre de tarifes, que és el resultat d’incrementar les
mínimes previstes en l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els coeficients que s’indiquen:
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POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES
A)

B)

C)

D)

E)

F)

COEFICIENT

EUROS

TURISME:
De menys de 8 cavalls fiscals ……………………………………….
De 8 a 11,99 cavalls fiscals …………………………………………...
De 12 a 15,99 cavalls fiscals …………………………………….…..
De 16 a 19,99 cavalls fiscals ………………………………………….
De 20 cavalls fiscals en avant ..………………………………….….

1,785261489
1,836561032
1,876285793
1,929472157
1,974107142

22,53
62,59
134,98
172,90
219,01

AUTOBUSOS:
De menys de 21 places …………………………..………………..….
De 21 a 50 places ………………………………………...……………...
De més de 50 places ………………………………………..…...……..

1,905282112
1,917818610
1,921038435

158,71
227,53
284,89

CAMIONS:
Menys de 1.000 kg de càrrega útil ………………..……………..
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ……………………………..
De 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil ……………….…..………..
Més de 9.999 kg de càrrega útil …………………..………………

1,902081362
1,916566626
1,918071476
1,917599460

80,42
159,65
227,56
284,38

TRACTORS:
De menys de 16 cavalls fiscals ……………………………….…….
De 16 a 25 cavalls fiscals …………………………………………...…
De més de 25 cavalls fiscals …………………………………………

1,921335597
1,918977313
1,916566626

33,95
53,29
159,65

REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 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 …………..…………………

1,921335597
1,918977313
1,916566626

33,95
53,29
159,65

ALTRES VEHICLES
Ciclomotors ……………………………………..…………………………..
Motocicletes de fins a 125 cc ……………………………...……….
Motocicletes de més de 125 a 250 cc …………………..……..
Motocicletes de més de 250 a 500 cc ………………………....
Motocicletes de més de 500 a 1.000 cc …………….………...
Motocicletes de més de 1.000 cc ……………………………..….

1,753393665
1,753393665
1,848084544
1,896369636
1,966325519
2,000000000

7,75
7,75
13,99
28,73
59,56
121,16

2. Als efectes d’este impost, el concepte de les diverses classes ..de vehicles relacionats en les seues
tarifes serà el recollit en el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament general de vehicles.
3. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà de conformitat amb les disposicions de
l’article 11.20 del Reglament general de vehicles, en relació amb l’annex V del mateix cos legal.
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VI. BONIFICACIONS
Article 6. Antiguitat
1. Tenen dret a una bonificació del 100 per 100 en la quota de l’impost els vehicles que disposen de
matrícula històrica i tinguen una antiguitat superior a 30 anys.
2. L’antiguitat del vehicle es compta a partir de la data de la fabricació i, si no es coneix, es pren com
a tal la de la primera matriculació o, si no n’hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant es
va deixar de fabricar.
3. Esta bonificació s’ha de sol·licitar: els subjectes passius han de sol·licitar-ne l’aplicació abans del 31
de desembre de l’exercici en què el vehicle arriba a l’antiguitat requerida adjuntant a la sol·licitud
una fotocòpia de la targeta ITV en vigor del vehicle i del permís de circulació, així com tots els
documents que considere oportuns per a acreditar l’antiguitat del vehicle. La bonificació produïx
efecte a partir del període impositiu següent a l’any en què el vehicle arriba a l’antiguitat
requerida.
4. Quan la bonificació se sol·licite després que transcorrega el termini establit en l’apartat anterior, la
concessió, quan és procedent, produïx efecte a partir del següent període impositiu al de la data
de sol·licitud.
5. La concessió de la bonificació prevista en este article queda condicionada a estar al corrent del
pagament de tots els tributs locals, de tal manera que, una vegada concedida, l’incompliment
d’este requisit dona lloc a la pèrdua de la bonificació.
6. En el supòsit de vehicles que complixen els requisits previstos en este article i són matriculats com
a històrics per primera vegada, s’exigix l’autoliquidació de l’impost i el titular pot sol·licitar la
bonificació de la quota en el termini d’un mes des de la data de matriculació en la Direcció
General de Trànsit, i l’Ajuntament fa la devolució de l’excés de la quantitat ingressada si la
bonificació es concedix.
7. Cada subjecte passiu només pot beneficiar-se d’esta bonificació en un vehicle.
Article 7. Classe de motor
1. Els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctricgas) tindran una bonificació en la quota de l’impost del 75 per cent.
2. Els vehicles turismes de nova matriculació a partir de l’1 de gener de 2016 que utilitzen com a
carburant gasolina sense plom, tindran una bonificació en la quota de l’impost del 30 per cent
durant 3 anys, quan el grau d’emissió de carboni CO2 siga inferior a 100 g/km.
3. Els vehicles turismes de nova matriculació que utilitzen com a carburant gas natural liquat del
petroli o gas natural comprimit tindran una bonificació en la quota de l’impost del 75 per cent.
4. Les bonificacions regulades en els apartats 1, 2 i 3 d’este article s’han de sol·licitar, per la qual cosa
els subjectes passius hauran de sol·licitar-ne l’aplicació abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior a aquell en què hagen de produir efecte. A la sol·licitud haurà d’adjuntar-se l’acreditació
del compliment de les condicions exigides per al seu reconeixement, per mitjà de l’aportació de la
targeta d’inspecció tècnica de vehicles.
No obstant això, estes bonificacions podran produir efectes en l’exercici corrent, respecte dels
vehicles que siguen altes en l’impost com a conseqüència de la seua matriculació, si es presenta
la sol·licitud en el termini d’un mes des de la matriculació. Una vegada reconeguda la bonificació,
l’Ajuntament procedirà a la devolució de l’excés del que s’ha ingressat.
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5. La concessió de la bonificació prevista en este article queda condicionada a trobar-se al corrent
del pagament de tots els tributs locals, de tal manera que, una vegada concedida, l’incompliment
d’este requisit donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.
6. Les bonificacions regulades en este article són incompatibles entre si, i el subjecte passiu només
pot be

VII. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 8
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 esta 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 serà procedent el prorrateig de la quota en els
mateixos termes en els supòsits 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 supòsit de transferència del vehicle o canvi de domicili amb transcendència tributària, la
quota no es podrà prorratejar i l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com a 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 produïsca la esta adquisició.

VIII. GESTIÓ I PAGAMENT
Article 9
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’este impost s’efectuarà per qualsevol dels sistemes
previstos en l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament de València i amb subjecció a la regulació que
conté esta ordenança i a les normes establides en els articles següents.
Article 10
1. 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, així com que es
produïsca la seua rehabilitació i noves autoritzacions per a circular, en els casos en què el vehicle
haja causat baixa temporal o definitiva en el Registre de la Direcció General de Trànsit.
En estos supòsits, el subjecte passiu haurà de practicar en l’imprés habilitat a este efecte per
l’Administració municipal l’autoliquidació de l’impost, i ingressar-ne l’import a les entitats
col·laboradores de recaptació autoritzades per l’Ajuntament de València.
2. Una vegada practicada l’autoliquidació corresponent a l’alta i incorporada a la matrícula de
l’impost, la cobrança de les quotes anuals successives es realitzarà en la forma, terminis i efectes
que l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament de València establix.
3. Quan per determinades circumstàncies haja d’utilitzar-se un període excepcional de cobrança,
l’obertura del període de cobrament haurà d’anunciar-se en el Butlletí Oficial de la Província i en
els diaris de més circulació de la ciutat. En el cas que la inserció de l’edicte en el Butlletí Oficial de
la Província siga posterior a l’obertura del període de cobrança, s’entendrà prorrogat
automàticament perquè en cap supòsit puga donar-se un termini de menys de dos mesos fins a
la publicació de l’edicte i el tancament del període de cobrança.
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Article 11
1. 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 Trànsit pels qui desitgen
matricular o rehabilitar un vehicle, al mateix temps de sol·licitar-la.
2. 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
dels vehicles, hauran d’acreditar prèviament davant de la Direcció Provincial el pagament de
l’últim rebut presentat al cobrament de l’impost, sense perjudici 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.

X. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 12
En tot allò que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de
les sancions que per estes corresponen en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per a tot allò no expressament previst en esta ordenança, caldrà ajustar-se a les disposicions el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en l’Ordenança Fiscal General aprovada
per este ajuntament i en les disposicions que les complementen o les despleguen.

DISPOSICIÓ FINAL
Esta ordenança fiscal entra en vigor el dia que es publica en el Butlletí Oficial de la Província,
comença a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i es manté en vigor fins que se n’acorde la
modificació o derogació expressa.
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