AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OI04 Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció
mecànica

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Fonament legal
Article 1. Este Ajuntament, de conformitat amb l’article 15.2 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de
la facultat que li conferix la mateixa, amb vista a la fixació dels elements
necessaris per a la determinació de la quota tributària de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, previst en l’article 60.1,c), de la dita Llei,
l’exacció de la qual s’efectuarà amb subjecció al que disposa esta
Ordenança.

Elements de la relació tributària fixats per la Llei
Article 2. La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la
determinació dels subjectes passius i de la base de tributació, l’aplicació
de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de
l’obligació de contribuir o devengar, així com el règim d’administració o
gestió, es regula d’acord amb els preceptes continguts en la Subsecció 4a,
de la Secció 3a, del Capítol Segon, del Títol II de l’Esmentada Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Quota tributària
Article 3.
1. La quota tributària a exigir per este impost serà la fixada en les
tarifes contingudes en l’apartat 1º de l’article 95 del mencionat Reial
Decret Legislatiu, incrementades en el coeficient que de conformitat
amb l’apartat 4º del mateix article, es fixa en el 1,8705
concretant-se les tarifes en les quanties següents:
Potència i classe de vehicle
Quota
A) Turismes:
•

De menys de 8 cavalls fiscals ..........................................23,61€

•

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals .......................................63,75€

•

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ...................................134,56€

•

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals ...................................167,62€

•

De 20 cavalls fiscals d’ara en avant ..............................209,49€

B) Autobusos:
•

De menys de 21 places .................................................155,81€

•

De 21 a 50 places ..........................................................221,91€

•

De més de 50 places .....................................................277,40€

C) Camions:

1

Cód. Validación: 42AYJNKZEGPZFJXKSJRQGE3SQ | Verificación: https://xilxes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

Francisco Javier Tortosa Gassó (1 de 1)
El Secretario-Interventor
Fecha Firma: 16/01/2020
HASH: 1f91320c8452327347a96d1410b16efe

v 2020.01.13

OI04 Ordenança fi scal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

•

De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil ...........................79,08€

•

De 1.000 a 2.999 Kg., de càrrega útil ............................155,81€

•

De més de 2.999 a 9.999 Kg., de càrrega útil ...............221,91€

•

De més de 9.999 Kg., de càrrega útil ............................277,40€

D) Tractors:
•

De menys de 16 cavalls fiscals ........................................33,05€

•

De 16 a 25 cavalls fiscals ................................................51,95€

•

De més de 25 cavalls fiscals ..........................................155,81€

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
•

De menys de 1.000 Kg y més de 750 Kg de càrrega útil . 33,05€

•

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil ...............................51,95€

•

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil .............................155,81€

•

Ciclomotors ........................................................................8,27€

•

Motocicletes fins a 125 c.c. ................................................8,27€

•

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. .....................14,15€

•

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. .....................28,45€

•

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. ..................56,66€

•

Motocicletes de més de 1.000 c.c. ................................113,32€

2. S’establix una bonificació del 75 en la quota incrementada de
l’impost, en aquells vehicles dotats de motor elèctric o que tinguen
caràcter híbrid (combustió interna/elèctric). Dites característiques
deuran de quedar acreditades en la documentació tècnica del
vehicle o per mitjà de certificació expedida per l’òrgan competent.
L’expedient de bonificació s’iniciarà a instàncies de l’interessat.
3. S'establix una bonificació del 100 per cent en la quota incrementada
de l'impost, per als vehicles històrics o aquells que tinguen una
antiguitat superior a 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, a falta d'això, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar, en els termes
que preveu l’article 1 del Reglament de Vehicles Històrics, aprovat
per Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol. L'expedient de
bonificació s'iniciarà a instàncies de l'interessat.
Article 4. S’establix, com a instrument acreditatiu del pagament de
l’impost, la carta de pagament el rebut o el justificant d’ingrés bancari.

Vigència
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F) Altres vehicles:
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Article 5. La present Ordenança produirà efectes a partir del dia 1 de
gener de 1990, i seguirà en vigor en exercicis successius fins que no
s’acorde la seua modificació o derogació.
APROVACIÓ.- Esta Ordenança, que consta de cinc articles, va ser
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia
3 d’octubre de 1989.
Així mateix es fa constar que, el quadro de tarifes aplicable serà el fixat en
l’Art. 95.1 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,
incrementades amb el coeficient aprovat en esta Ordenança.
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada
definitivament pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d'octubre
de 1989, ha sigut objecte de diverses modificacions, l'última de les quals
amb data 30 d'octubre de 2019.
Xilxes, a 30 d’octubre de 2019. EL SECRETARI,
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