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Article 1.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 96.4 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre Reguladora de les Hisendes Locals, l'impost s'exigirà conformement al següent
quadre de tarifes:
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals d'ara en avant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1.000 kilograms de càrrega útil

EUROS
18,91
49,74
104,94
130,74
163,40
121,53
173,08
222,81
61,69

De 1.000 fins a 2.999 kilogramos de càrrega útil
De més de 2.999 fins a 9.999 kilograms de càrrega útil
De més de 9.999 kilograms de càrrega útil
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 fins a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kilograms de càrrega útil
De 1.000 fins a 2.999 kilograms de càrrega útil
De més de 2.999 kilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

121,53
173,19
216,36
25,43
40,57
121,53
25,43
40,51
121,53
6,44
6,44
11,06
22,08
43,12
88,38

Article 2.
El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant presentació en les Oficines Municipals de
Recaptació el rebut o distintiu corresponent.
Article 3.
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquestes es reformen de manera
que altere la seua classificació a l'efecte del present imposat, els subjectes passius
presentaran en l'oficina gestora corresponent en el termini de trenta dies a comptar de la
data d'adquisició o reforma, declaració-liquidació segons el model determinat per aquest
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària, imprescindibles per a la
liquidació normal o complementària procedent així com la realització d'aquesta.
S'acompanyaren 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. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat
anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost resultant
d'aquesta. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional en tant
que per l'oficina gestora es comprove que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta
aplicació de les normes reguladores de l'impost.
3. Considerant que la legislació aplicable a l'impost plantejat aquesta regulat en el Text
Refós 2/2004, de 5 de març de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l'article 93.1
e) es contempla que estaran exempts de l'impost els vehicles per a persones de mobilitat
reduïda a què es refereix 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. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguen les esmenades
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 d'elles per a més d'un vehicle simultàniament.
A l'efecte del qual disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa
els qui tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.
4. Bonificació als vehicles històrics o amb acreditada antiguitat.
Els vehicles declarats com a 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 aquesta no es
coneguera, prenent com a tal la de la seua primera matriculació o, a falta d'això, la data
en el qual el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Article 4.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el
pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins del primer trimestre
de cada exercici.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior la recaptació de les corresponents
quotes es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual 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 aquest terme
municipal.
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies hàbils
perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, en el seu cas, formular les
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el “Butlletí Oficial” de
la província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels
subjectes passius.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de aplicación del presente
impuesto gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el impuesto municipal sobre
circulación de vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos en el impuesto citado
en primer término hasta la fecha de la extinción de dichos beneficios, y en el caso de que
los mismos no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 2018, inclusive.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el “Butlletí
oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2018
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
Contra l'acord definitiu i ordenança indicats es podrà interposar recurs contenciós
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores d'aquestes
jurisdicció.

