
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA 

Article 1º NATURALESA I FET MPONIBLE 

L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica gravarà la titularitat dels vehicles d'aquesta 
naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques qualssevol que siga la seua classe i 
categoria. 

Article 2º EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

1.-Estan exempts d'aquest impost els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i 
Entitats Locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana, així com els vehicles 
que s'enumeren en l'art. 93 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Hisendes Locals amb les condicions establides en el punt 2 d'aquest article. 

2.- Tindran una bonificació del 100 per cent en la quota, els vehicles de més de 25 anys 
explicats des de la data de la seua fabricació o des de la data de la seua primera matriculació si
aquella fóra desconeguda, o en defecte d'açò des de la data en què el tipus o variant va deixar 
de fabricar-se. La bonificació serà pregada havent-se d'acreditar els extrems anteriors, si ben 
l'Ajuntament podrà concedir-la d'ofici quan tinga coneixement fefaent que compleixen els 
requisits d'antiguitat abans referits. En qualsevol cas, la concessió de la bonificació requerirà 
acte administratiu que serà notificat als interessats. 

3.-Estaran exempts del pagament de l'Impost els vehicles matriculats a nom de minusvàlids 
per al seu ús exclusiu en els termes establits en l'art. 93 del RDL 2/2004. L'exempció haurà de
ser instada per l'interessat i tindrà efectes a l'any següent de la seua sol·licitud, si tal exempció
fóra concedida. No obstant açò, s'atendrà les sol·licituds d'exempció per a l'any en curs, 
presentades abans del dia 15 de gener. 
L'exempció s'estendrà a l'any en què caduca el certificat de minusvalidesa, havent-se d'instar 
novament la seua concessió si continuaren les circumstàncies que la van motivar. 
L'Ajuntament expedirà un document hisenda constar la concessió de l'exempció i el seu 
termini de validesa. 
En el cas de noves matriculacions per alta del vehicle, i si es donen les condicions perquè el 
titular siga creditor de l'exempció es farà constar aquesta circumstància en l'imprès 
d'autoliquidació de l'impost, sense perjudici de la posterior emissió del document aprovant 
l'exempció.

4.- Igualment estaran exempts de l'Impost els vehicles a nom de les persones al fet que es 
refereix l'art. 1.2 de la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat, açò és, els pensionistes de la Seguretat Social que 
tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran 
invalidesa i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de 
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquestes persones es 
consideren en l'esmentada Llei amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. 
L'acreditació del grau de minusvalidesa igual al 33 % en aquests casos es farà mitjançant 
qualsevol dels següents documents: 
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a) Resolució o certificació expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma corresponent 
b) Resolució de l'INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, 
absoluta o gran invalidesa. 
c) Resolució de Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una 
pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
L'acreditació del grau de minusvalidesa superior al 33 % es farà mitjançant Resolució o 
certificat de l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. 
En relació amb aquesta exempció serà aplicable els aspectes formals regulats en el punt 3 del 
present article i en l'art. 93 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
d'Hisendes Locals. 

5.- Gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost, els vehicles totalment 
elèctrics. 

Per a sol·licitar la bonificació els titulars dels vehicles hauran d'aportar la següent 
documentació: 

1. Sol·licitud normalitzada. 
3. Fotocòpia acarada del Permís de Circulació del vehicle. 
4. Fotocòpia acarada de la Targeta o Certificat de característiques Tècniques del vehicle. 

6.- Els beneficis concedits d'acord amb el que es disposa en els apartats anteriors tindran 
efectivitat en la meritació immediatament posterior a aquell en què se sol·liciten. No obstant 
açò, podran assortir efectes en l'exercici corrent, respecte dels vehicles que siguen alta en 
l'impost com a conseqüència de la seua matriculació, podent-se aplicar directament en 
l'autoliquidació d'alta si el subjecte passiu acredita en aqueix instant complir els requisits per 
al seu atorgament. 

Article 3º Subjecte passiu de l'impost 

Estan obligats al pagament de l'impost i, per tant, són subjectes passius del mateix les 
persones físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l'art. 33 de la Llei General 
Tributària al nom de la qual conste el vehicle en el permís de circulació. 

Article 4º TARIFES I QUOTES 

1.- Les tarifes de l'impost seran les que per Llei s'establisquen. Sobre aquestes tarifes 
s'aplicaran els següents coeficients: 

Per  la classe de turismes: 1,5 
Per a la classe d'autobusos: 1,5 
Per a la classe de camions: 1,5 
Per a la classe de tractors: 1,5 
Per a la classe de remolcs i semiremolques: 1,5 
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Per a la classe d'altres vehicles: 1,8 

2.- Els vehicles mixts o mixts adaptables, tributaran com a turismes, sobre la base de la seua 
potència fiscal, quan la càrrega útil siga inferior a 525 Quilograms. En cas contrari, ho faran a 
la tarifa de camions. 

3.- Els vehicles denominats quads tributaran d'acord a les característiques tècniques dels 
mateixos, tal com conste en la respectiva targeta d'inspecció tècnica. Segons açò es 
classifiquen en tres grups: 

Quads vehicles automòbils, que tributaran per l'epígraf F) “Vehículos”, d'acord amb la seua 
cilindrada. 

Quads vehicles especials, que tributaran per l'epígraf D) “Tractores”, d'acord amb la seua 
potència fiscal. 

Quads vehicles ciclomotors, que tributaran per l'epígraf F) “Vehículos”, com a ciclomotors. 

Article 5º PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ 

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 aquesta
adquisició. 

2. L'impost es reporta 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 del vehicle. 

Article 6º NORMES DE RECAUDACION 

El pagament de l'impost es realitzarà de la següent forma: 

- En el cas d'alta, mitjançant autoliquidació, segons imprès facilitat pel Servei de Rendes i 
Exaccions. 

- En el cas de modificacions de les característiques del vehicle, mitjançant notificació-
liquidació complementària girada per l'Ajuntament sobre la base de comunicació de la 
Prefectura de Tràfic. Aquesta notificació contindrà el lloc i forma de pagament, terminis i 
recursos, així com l'òrgan davant el qual haja de ser interposat i terminis d'interposició. 

- Per als vehicles que ja figuraren en els Registres Municipals, es confeccionarà un padró 
tributari anual, que haurà de ser aprovat i exposat al públic per a reclamacions per 15 dies 
hàbils, mitjançant la publicació de l'Edicte en el Tauló d'Edictes de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
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Quan algun vehicle que havent de figurar en els padrons municipals de l'impost, no figurara 
per la causa que anàs i el contribuent requerira els rebuts corresponents a aquest vehicle per a 
tramitar la baixa o la transferència del mateix o per qualsevol altre motiu, l'ingrés dels anys no
prescrits podrà fer-se per autoliquidació mitjançant imprès facilitat pel Servei de Rendes i 
Exaccions
. 

DISPOSICIÓ FINAL. 
La present ordenança, en la seua actual redacció entrarà en vigor l'endemà de la publicació del
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província romanent en vigor fins a la seua modificació 
o derogació expressa. 

2016 

Aprovació provisional Ple 29-10-2015 
Publicació definitiva BOP nº 247 de 28-12-2015
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AJUNTAMENT DE MANISES

TARIFES DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES 

CLASSE DE VEHICLES QUOTA
ANUAL

PRORRATEIG TRIMESTRAL

TURISMES
De menys de 8 CV
De 8 fins a 11,99 CV
De 12 fins a 15,99 CV
De 16 fins a 19,99 CV
De 20 CV endavant

18,93
51,12

107,91
134,41
168,00

1er TRIMESTRE
18,93
51,12

107,91
134,41
168,00

2º TRIMESTRE
14,20
38,34
80,93

100,81
126,00

3er TRIMESTRE
9.47

25,56
53,96
67,21
84,00

4º TRIMESTRE
4,73

12,78
26,98
33,60
42,00

AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

124,95
177,96
222,45

124,95
177,96
222,45

93,71
133,47
166,84

62,48
88,98

111,23

31,24
44,49
55,61

CAMIONS
De menys de 1.000 Kg de càrrega  util
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega  útil
De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega  útil
De més de 9.999 Kg de càrrega  útil

63,42
124,95
177,96
222,45

63,42
124,95
177,96
222,45

47,57
93,71

133,47
166,84

31,71
62,48
88,98

111,23

15,86
31,24
44,49
55,61

TRACTORS
De menys de 16 CV
De 16 a 25 CV
De més de 25 CV

26,50
41,65

124,95

26,50
41,65

124,95

19,88
31,24
93,71

13,25
20,83
62,46

6,63
10,41
31,24

REMOLCS I SEMIRREMOLCS
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

26,50
41,65

124,95

26,50
41,65

124,95

19,88
31,24
93,71

13,25
20,83
62,48

6,63
10,41
31,24

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

7,93
7,93

13,61
27,26
54,51

109,05

7,93
7,93

13,61
27,26
54,51

109,05

5,95
5,95

10,21
20,45
40,88
81,79

3,97
3,97
6,81

13,63
27,26
54,53

1,98
1,98
3,40
6,82

13,63
27,26




