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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 

MECÀNICA 
 

 
Article primer. 

1. L’impost de Vehicles de tracció mecànica s’exigirà d’acord amb el quadre de 
tarifes vigent en cada moment aplicant el coeficient d’increment de l’1,6 de 
conformitat amb el previst a l’article 96.4 de la LRHL. 

2. Les tarifes resultants per a cada tipus de vehicle per l’aplicació de l’anterior 
coeficient s’arrodoniran a zero en la unitat per a restes fins a cinc i en la següent 
desena per a restes superiors a cinc.  

Article segon. 

 El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant l’exhibició del rebut oficial 
corresponent. 

Article tercer.  

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformen 
de manera que s’alterés la seva classificació als efectes del present impost, els 
subjectes passius presentaran davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de 
trenta dies, a comptar des de la data d’adquisició o reforma, declaració per aquest 
impost segons model aprovat per l’Ajuntament al que s’acompanyarà la documentació 
acreditativa de la compra o modificació, certificat de les seves característiques 
tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte 
passiu 

2. Per l’oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació normal o 
complementaria, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del 
termini d’ingrés i dels recursos procedents.  

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 quart. 

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 
pagament de les quotes anuals del impost es realitzarà dintre 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 que 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.  
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Article 5. Bonificacions:  

1- Tindran una bonificació del 100% per als vehicles històrics o aquells que tinguen 
una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva 
fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva primera 
matriculació o, en el seu defecte, la data en la que el corresponent tipus o variant 
es va deixar de fabricar.  

2- Tindran una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost, tots els subjectes 
passius que acrediten la titularitat de vehicles híbrids.  

3- Tindran una bonificació del 75 por cent de la quota de l’impost, tots els subjectes 
passius que acrediten la titularitat de vehicles elèctrics.  

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació. Una vegada comprovada i 
avaluada mitjançant informe tècnic, es resoldrà com procedisca sobre la sol·licitud, i 
estarà vigent mentre aquesta bonificació es trobe vigent en l’ordenança.  

 

Disposició final. 

 La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
“Butlletí Oficial” de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 
1990, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

Contra l’acord definitiu i l’ordenança indicats, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu en la forma i terminis que s’estableixen a les normes 
reguladores de la referida jurisdicció. 

Modificacions 

 Es modifica l’article 1 per aprovació del Ple en data 25 de gener de 2002. 

Modificació de l’article 5 aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Benigànim, en 
sessió celebrada en data 24 de novembre de 2015. Publicada l’aprovació definitiva al 
Butlletí Oficial de la Província n º 10, de data 18/01/2016, entrant en vigor eixe mateix 
dia.  

 
Quadre de tarifes conforme al RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 

 Tarif.B.O.E 
(Augment 1,6) 

Tarif.B.O.E 
(Augment 1,6) 

ANUAL 3.TRI 2.TRI 1.TRI 

A)TURISMES Pesetes Euros Euros    

De menys de 8 HP 2.100 12,62 20,19 15,15 10,10 5,05 
De 8 fins 11,99 HP 5.670 34,08 54,52 40,89 27,26 13,63 
De 12 fins 15,99 HP 11.970 71,94 115,11 86,33 57,55 28,78 
De 16 fins 19,99 HP 14.910 89,61 143,38 107,53 71,69 35,84 
De 20 HP endavant  18.635 112,00 179,20 134,40 89,60 44,80 
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B)CAMIONS       

De – de 1.000 kg. 7.035 42,28 67,65 50,74 33,82 16,91 
De 1.000 a 2.999 kg. 13.860 83,30 133,28 99,96 66,64 33,32 
De +2.999 a 9.999 kg. 19.740 118,64 189,82 142,37 94,91 47,46 
De + 9.999 kg. 24.675 148,30 237,28 177,96 118,64 59,32 

C)TRACTORS I QUADS      

De – 16 HP 2.940 17,67 28,27 21,20 14,14 7,07 
De 16 a 25 HP 4.620 27,77 44,43 33,32 22,21 11,11 
De + de 25 HP 13.860 83,30 133,28 99,96 66,64 33,32 

D)REMOLQUES I SEMIRREMOLQUES     

De – 1.000 i + de 750 kg 2.940 17,67 28,27 21,20 14,14 7,07 
De 1.000 a 2.999 kg 4.620 27,77 44,43 33,32 22,21 11,11 
De + de 2.999 kg. 13.860 83,30 133,28 99,96 66,64 33,32 

E)CICLOMOTORS     

 735 4,42 7,07 5,30 3,53 1,77 

F)MOTOCICLETES     

Fins 125 cc 735 4,42 7,07 5,30 3,53 1,77 
De + de 125 fins 250 cc 1.260 7,57 12,12 9,09 6,06 3,03 
De + de 250 fins 500 cc 2.520 15,15 24,23 18,17 12,12 6,06 
De + 500 fins 1000 cc 5.040 30,29 48,47 36,35 24,23 12,12 
De + 1000 cc 10.080 60,58 96,93 72,70 48,47 24,23 

G)AUTOBUSOS     

De menys de 21 places 13.860 83,30 133,28 99,96 66,64 33,32 
De 21 a 50 places 19.740 118,64 189,82 142,37 94,91 47,46 
De + de 50 places 24.675 148,30 237,28 177,96 118,64 59,32 

H)CUATRICICLOS     

 735 4,42 7,07 5,30 3,53 1,77 

 


