AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1 – C.P. 46138 – Tel. 96 141 01 00 – Fax. 96 141 06 67 – C.I.F.: P4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1r.
De conformitat amb el que preveu l'article 95.4 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 els
coeficients d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
aplicable en este Municipi quedes fixats en els següents:

Tipus vehicle
Turismes
Turisme menys 8 cv
Turisme de 8 a 12 cv
Turisme de 12 a 16 cv
Turisme de 16 a 20 cv
Turisme més de 20 cv

Coeficient d'increment
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

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

1,30
1,35
1,40

Camions
Camió > 1000 Kg c/útil
Camió 1000-3000 kg c/u
Camió 3000-10000 kg
Camió +10000 Kg

1,30
1,35
1,40
1,45

Tractors
Tractor menys 16 cv
Tractor 16-25 cv
Tractor més 25 cv

1,30
1,35
1,40

Remolcs
Remolcs750-1000 k. C/u
Remolcs 1000-3000

1,30
1,35
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Remolcs més 3000

1,40

Ciclomotors
Moto. Fins a 125 c/c
Moto 125-250 c/c
Moto 250-500
Moto 500-1000 c/c
Moto més de 1000 c/c

1,30
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50

Article 2n.
El pagament de l'Impost s'acreditarà per mitjà de valors rebut.

Article 3r.
1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles a quan estos es reformen de manera
que s'altere la seua classificació als efectes del present impost, els subjectes passius
presentaran davant de l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies a comptar
de la data d'adquisició o reforma, declaració per este impost segons model aprovat per
l'Ajuntament a què s'acompanyaran 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. Per l'oficina gestora es practicarà la corresponent liquidació normal o
complementària, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del
termini d'ingrés i dels recursos procedents.

Article 4t.
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 per mitjà del sistema de padró anual en què 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 este terme municipal.
3. El padró o matricula de l'impost s'exposarà al públic pel termini de 15 dies hàbils
perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, si és el cas, formular les reclamacions
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oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la província” i produirà
els efectes de notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
Article 5.
.- Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota de l'Impost els vehicles 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 esta no es coneguera, prenent com a tal la de la seua primera
matriculació o, si no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de
fabricar.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les persones o entitats que a la data de començament d'aplicació del present impost
gaudisquen de qualsevol classe de benefici fiscal en l'Impost Municipal sobre Circulació de
vehicles, continuaran en el gaudi dels mateixos no tingueren terme de gaudi, fins al 31 de
desembre d'1.992, inclusivament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el “Butlletí
Oficial de la província” i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener d'1.990
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
La present ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària el dia 27
d'octubre de 1.989, sent la seua última modificació de data 29 d'octubre de 2.012.
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IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE

QUOTA
(EUROS)

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals………………………………………
De 8 fins a 11,99 cavall fiscals………………………………………
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals……………………………………
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals……………………………………
De 20 cavalls fiscals d'ara en avant……………………………………

16,41
46,00
100,72
129,93
168,00

B) Autobusos:
De menys de 21 places…………………………………………………
De 21 a 50 places………………………………………………………
De més de 50 places……………………………………………………

108,29
160,16
207,62

C) Camions:
De menys d'1.000 Quilograms de càrrega útil…………………………
D'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……………………………

54,96
112,46
166,10
215,04

D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals……………………………………
De 16 a 25 cavalls fiscals……………………………………………
De més de 25 cavalls fiscals…………………………………………

22,97
37,49
116,62

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys d'1.000 i més de 750 Quilograms de càrrega útil………
D'1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil……………………………
De més de 2.999 Quilograms de càrrega útil……………………………

22,97
37,49
116,62

F) altres vehicles:
Ciclomotors………………………………………………………………
Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics…………………………
Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics………
Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics………
Motocicletes de més 500 fins a 1.000 centímetres cúbics………
Motocicletes de més d'1.000 centímetres cúbics…………………

5,75
5,75
10,22
21,21
43,92
90,87

