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Ajuntament de La Llosa de Ranes
Edicte de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecánica
(IVTM).
EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes , en sessió ordinària
celebrada el dia 26 de novembre de 2015 , va aprovar la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica .
Obert el període d’informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, comptats des de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 234 de data 4.XII.2015 , i atès que no
s’ha produït cap reclamació, queda definitivament aprovada d’acord
amb el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.4 de la mateixa llei,
es publica el text íntegre de la modificació de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província de València , per a la seua entrada en vigor
amb la següent redacció:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
Capítol I. Naturalesa i fonament
Article 1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut
directe, establit amb caràcter obligatori en el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i regulat de conformitat amb el que disposa els articles 92 a 99, ambdós inclosos, d’eixa disposició i conforme a la mateixa, en la present ordenança.
Capítol II. Fet imposable
Article 2.
1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica grava la titularitat
dels vehicles d’aquesta naturalesa, 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 haguera sigut
matriculat en el Registre de Tràfic i mentre no haja causat baixa en
els mateixos. Als efectes d’aquest impost també es consideren aptes
els vehicles proveïts de permisos temporals i matricules turístiques.
3. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent sigut donats de baixa en els Registres de
Tràfic per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a
circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o
carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica la carga útil del qual no siga superior a 750 quilograms.
Capítol III. Subjecte passiu
Article 3. Són subjecte passius d’aquest impost les persones físiques
o jurídiques i les Entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de la qual
consta el vehicle en el permís de circulació.
Capítol IV. Exempcions i bonificacions
Article 4.1. Estaran exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats
locals adscrits 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 en
Espanya, que siguen súbdits dels respectius països, externament
identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels Organismes internacionals amb seu o
oficina en Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut
diplomàtic.
c) Els vehicles respecte dels quals així es deriva de lo disposat en
tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix
la lletra A de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat
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per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, matriculats a nom
de persones amb discapacitat empadronats en el municipi.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Es considera que existeix un ús exclusiu sols quan el vehicle circula en tot moment amb el titular a
bord, siga com a conductor o com a passatger, segons els casos. Esta
exempció s’aplicarà en tant es mantinga dita circumstància, tant als
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al
seu transport.
Las exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran
aplicables als subjectes passius beneficiaris dels mateixos per més
d’un vehicle simultàniament.
A efecte del disposat en aquest paràgraf, es consideraran persones
amb minusvalidesa els que tinguen esta condició legal en grau igual
o superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al
servici de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat
que excedís de nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la
Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2. Per a poder aplicar las exempcions a que es refereixen les lletres
e) i g) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats deuran instar la
seua concessió indicant les característiques del vehicle, la seua matricula i la causa del benefici. En l’exempció referida en la lletra e),
junt amb la sol·licitud d’exempció, s’aportarà la documentació que
justifica el destí del vehicle per al transport de persones amb mobilitat reduïda. A aquests efectes, s’admetran com a valides declaracions
jurades del destí del vehicle, contrast de treball que justifiquen la
utilització del vehicle, documents que acrediten l’exercici d’eixa
activitat, certificats de convivència si el minusvàlid es familiar, etc.
Declarada l’exempció per l’Administració Municipal, s’expedirà un
document que acredita la seua concessió.
Les mencionades exempcions tindran efectes en l’exercici corrent,
respecte dels vehicles que siguen alta en el tribut com a conseqüència de la seua matriculació i autorització per a circular, així com en
els supòsits de rehabilitacions o autoritzacions noves per a circular,
sempre que la sol·licitud es formule en el moment en que, d’acord
amb l’establit en l’article 8 d’ aquesta ordenança haguera causat baixa
temporal o definitiva en el Registre de la P.P.T., de no sol·licitar-se
l’exempció, hauria de tindre lloc la presentació-ingrés de l’oportuna
autoliquidació, sense perjudici de l’oportuna comprovació per
l’Administració municipal.
En els altres casos, el reconeixement del dret a las citades exempcions
sortirà efectes a partir del següent període a aquell en el que es va
presentar sol·licitud, sense tindre efectes retroactius.
En relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra
e) de l’apartat 1 anterior, l’interessat deurà aportar el certificat de la
minusvàlua emes per l’òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant l’Ajuntament de la imposició. La falta de justificació del
destí per a ús exclusiu del titular amb minusvàlua determinarà la
denegació de l’exempció que tindrà lloc per resolució motivada.
3. Tindran una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost
els vehicles declarats històrics per la respectiva Comunitat Autònoma,
sempre que figuren així inclosos en el Registre de la Prefectura
Provincial de Tràfic. La Prefectura Provincial de Tràfic donarà trasllat a l’Ajuntament de quants permisos de circulació siguen concedits
per a aquest tipus de vehicles.
Tindran una bonificació del 100 % de la quota de l’IVTM els vehicles
que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys contats a partir de la
data de la seua fabricació o, si esta no es coneguera, es prendrà como
a tal, la de la seua primera matriculació o, en el seu defecte, la data
en que el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
La bonificació produirà efectes a partir de l’any següent en que el
vehicle adquirís l’antiguitat mínima.
Estes bonificacions tindran caràcter pregat i sortiran efectes, en el
seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que es
sol·liciten.
Capítol V. Tarifes
Article 5. De conformitat amb el que estableix l’art. 95 del TRLRHL,
les quotes per a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es fixen
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per l’Ajuntament de La Llosa de Ranes, segons les tarifes de l’article
95,1 de la citada llei, que són els següents:
El coeficient a aplicar serà el 1,40
Potència i classe de vehicle
Quota/euros Coeficient
Total
A)Turismes:
De menys de huit cavalls fiscals

12,62

1,4

17,67

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals   

34,08

1,4

47,71

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals   

71,94

1,4

100,72

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals   

89,61

1,4

125,45

De 20 cavalls fiscals d'ara en avant   

112

1,4

156,8

De menys de 21 places   

83,30

1,4

116,62

De 21 a 50 places   

118,64

1,4

148,3

1,4

207,62

42,28

1,4

59,19

83,3

1,4

116,62

118,64

1,4

166,10

148,3

1,4

207,62

17,67

1,4

24,74

27,77

1,4

83,3

1,4

38,88
116,62

17,67

1,4

24,738

27,77

1,4

38,878

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
  
F) Vehicles:

83,3

1,4

116,62

Ciclomotors   

4,42

1,4

6,19

Motocicletes fins a 125 centímetres
cúbics

4,42

1,4

6,19

Motocicletes de més de 125 fins a
250 centímetres cúbics

7,57

1,4

10,60

Motocicletes de més de 250 fins a
500 centímetres cúbics

15,15

1,4

21,21

Motocicletes de més de 500 fins a
1.000 centímetres cúbics

30,29

1,4

42,41

60,58

1,4

84,81

B) Autobusos

De més de 50 places  

166,10

C) Camions:
De menys d'1.000 quilograms de
càrrega útil   
De 1.000 a 2.999 quilograms de
càrrega útil
  
De més de 2.999 a 9.999 quilograms
de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil   
D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
  
De 16 a 25 cavalls fiscals
   
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i
semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys d'1.000 i més de 750
quilograms de càrrega útil
   
De'1.000 a 2.999 quilograms de
càrrega útil

Motocicletes de més d'1.000 centímetres cúbics  
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Capítol VI. Període impositiu i meritació
Article 6.1. 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 que es produeix eixa adquisició.
2. L’impost es devenga 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 procedirà 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 que es produixca eixa baixa temporal en el Registre públic corresponent.
4. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributaria la quota serà irreductible 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 que es produeix eixa adquisició.
Capítol VII. Gestió i cobrament del tribut
Article 7. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l’impost,
així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació del vehicle.
Article 8.1. Este impost es gestionarà en regim 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
quan es produixca la seua rehabilitació i noves autoritzacions per a
circular, en els casos en que el vehicle haguera causat baixa temporal o definitiva en el Registre de la Prefectura Provincial de Tràfic.
2. Respecte dels expressats vehicles, el subjecte passiu deurà practicar, en l’imprès habilitat a l’efecte per l’Administració municipal,
l’autoliquidació de l’impost amb ingrés, en el seu cas, del seu import
en les entitats financeres autoritzades per l’Ajuntament, ( document
que figura a l’annex)
3. El document acreditatiu del pagament de l’impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica o de la seua exempció, deurà presentar-se davant
la Prefectura Provincial de Tràfic per aquells que desitgen matricular
o rehabilitar un vehicle, al propi temps de sol·licitar aquestes.
Article 9.1. Quan es tracte de vehicles ja matriculats o declarats
aptes per a la circulació, el termini per al pagament de les quotes
anuals del impost, es realitzarà en el termini establit en el decret
d’alcaldia pel que s’aproven les liquidacions corresponents.
2. En aquest supost, la recaptació de les corresponents quotes es
realitzarà mitjançant l’expedició de rebuts, en base a un padró o
matrícula anual en el que figuraran tots els vehicles subjectes a
l’impost, que coincidiran amb els que es troben inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliades en
este terme municipal.
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic, pel termini
de quinze dies hàbils, per a que els legítims interessats puguen examinar, 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.
Disposició final:
La present modificació de l’Ordenança fiscal , la redacció definitiva
de la qual ha sigut aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 26/11/2015, entrarà en vigor el mateix dia de la seua
publicació en el “Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a
partir del 2016, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

A La Llosa de Ranes a 14 de gener de 2016.
L'Alcalde
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Teruel
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ANNEX.

Imprès autoliquidació :
AJUNTAMENT DE
LA LLOSA DE RANES

DECLARACIÓ D’ ALTA

IMPOST MUNICIPAL SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

A B O N A R É

INGRESSOS DIRECTES
I. DADES PROPIETARI/A
L’ impost es seguirà devengant en 1er. de gener de cada any, estant obligat el subjecte passiu a pagar-lo en exercicis successius, en els períodes de cobrament establerts
mitjançant edictes, cessant en l’ obligació del pagament en l’ any natural següent a aquell en el que es registre en la Jefatura Provincial de Trànsit la transferencia o baixa definitiva.

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM O RAÓ SOCIAL

D.N.I /N.I.E/ C.I.F

II. DOMICILI
CARRER/PLAÇA/AVGDA.

CÒDIG POSTAL

MUNICIPI

PROVINCIA

III. VEHICLE
MARCA

MODEL


NÚMERO IDENTIFICACIÓ VEHICLE

IV. DEUTE TRIBUTARI
REGISTRE DE L’ AJUNTAMENT

(1)

CLASSE







Assenyaleu el quadre corresponent al
vehicle declarat, indicant el nombre de
CV, places, TM, o c.c., Així com la quota
segons el quadre de tarifes vigent i el
seu prorrateig trimestral.

Turismo
Camió

C.V.
Tm

Tractor
Remolc
Semirremolc
Ciclomotor
Motocicleta

C.V.
Tm
Tm
c.c.
c.c.

Quota anual
Eur

Prorrateig
Trimestral (1)
Eur

Veure article 97 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.

El/La compareixent formula aquesta autoliquidació per a acreditar el pagament de l’ Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i
sol·licitar, davant la Jefatura Provincial de Trànsit la matriculació del vehicle descrit, d’ acord amb l’ establert en els arcicles 100
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i 2.1 del RD 1576/1989, de 22 de desembre, donantse per enterat/enterada del que al marge s’ indica.

La Llosa de Ranes, a

PERÍODE

ANY

de
de 2016
El/La Declarant,

IMPORT (€)

//

// Eur




ABONAMENT: A l’ Ajuntament de La Llosa de Ranes, en qualsevol dels següents comptes corrents:
BANKIA

2038-6147-28-6000010328
CAIXA DE PENSIONS “LA CAIXA”

2100-6361-65-0200001479

CAJAMAR

3058-7054-13-2732900018

CAIXA ONTINYENT

2045-6031-70-1100000081



SEGELL DE L’ ENTITAT COL·LABORADORA

AQUEST DOCUMENT NO SERÀ VÀLID SI PORTA ESMENES, O CAREIX DE LES DADES DE DATA, IMPORT O
JUSTIFICACIÓ DE L’INGRÉS AMB CERTIFICACIÓ MECÀNICA O SIGNATURA AUTORITZADA

El que es fa públic als efectes oportuns.
Contra l’aprovació definitiva de l’ordenança es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des de la
publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, davant de la Sala del Contencios-Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana.
A La Llosa de Ranes, a 14 de gener de 2016.—L’alcalde, Evarist Aznar Teruel.
2016/445

