Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Vehicles).
Art. 1 De conformitat amb el que preveu l'art 95.4 del RDL 2/2004, que aprova el text
refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el coeficient d'increment de les
quotes de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica establertes en l'apartat primer
de l'esmentat article és el següent per a cada classe de vehicle, amb expressió de la
tarifa corresponent.
Quota
Tarifa Tipus
mínima Coeficient
A-1 Turismes menys de 8 CF
12,62
1,80
A-2 Turismes de 8 fins 11,99 C.F.
34,08
1,80
A-3 Turismes de 12 fins 15,99 C.F.
71,94
1,80
A-4 Turismes de 16 fins 19,99 C.F.
89,61
2,00
A-5 Turismes de 20 C.F. en davant
112,00
2,00
B-1 Autobus fins 20 places
83,30
1,80
B-2 Autobus de 21 a 50 places
118,64
1,80
B-3 Autobus de més de 50 places
148,30
1,80
C-1 Camións fins 999 kg. de càrrega útil
42,28
1,80
C-2 Camions de 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil
83,30
1,80
C-3 Camions de més 2999 a 9999 Kg de càrrega útil
118,64
1,80
C-4 Camions de més 9999 Kg de càrrega útil
148,30
1,80
D-1 Tractors de menys de 16 C.F.
17,67
1,80
D-2 Tractors de 16 a 25 C.F.
27,77
1,80
D-3 Tractors de més de 25 C.F.
83,30
1,80
E-1 Remolcs des de 750 a 999 Kg. de càrrega útil
17,67
1,80
E-2 Remolcs de 1000 a 2999 Kg. de càrrega útil
27,77
1,80
E-3 Remolcs de més de 2999 Kg de càrrega útil
83,30
1,80
F-1 Ciclomotors fins 50 cc, vehicles catalogats com
4,42
1,80
a “L1eA” i “L1eB”
F-2 Motos fins 125 cc
4,42
1,80
F-3 Motos de 125 fins 250 cc
7,57
1,80
F-4 Motos de més de 250 fins 500 cc
15,15
1,80
F-5 Motos de més de 500 fins 1000 cc
30,29
1,80
F-6 Motos de més de 1000 cc
60,58
1,80

Tarifa
2020
22,72
61,34
129,49
179,22
224,00
149,94
213,55
266,94
76,10
149,94
213,55
266,94
31,81
49,99
149,94
31,81
49,99
149,94
7,96
7,96
13,63
27,27
54,52
109,04

Bonificacions
En aplicació d’allò establert en l’article 95.6 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix una bonificació del 100
per 100 de la quota de l’impost, per aquells vehicles que tinguen la declaració
d’històrics. Així mateix per a motocicletes i ciclomotors, que l’1 de gener de l’exercici
en curs tinguen una antiguitat mínima de 25 anys, s’estableix una bonificació del
100% de la quota de l’impost. Per a als turismes amb antiguitat mínima de 25 anys
la bonificació és del 75%.
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Dita antiguitat serà comptada a partir de la data de fabricació, si aquesta no
es coneguera, la de la seua primera matriculació o en defecte, de la data en què el
corresponent tipus o variant es deixa de fabricar.
En aplicació de l’article 95.6.b) del TRLRHL, s’estableix una bonificació del
75% de la quota corresponent als vehicles amb motor elèctric
En aplicació de l’article 95.6.b) del TRLRHL, s’estableix una bonifició del 50 %
de la quota corresponent als vehicles amb motor hìbrid i als vehicles que utilitzen
gas natural comprimid o metano, hidrogen o energia solar,Gas Licuat del Petroli
(GLP)).
Les bonificacions hauran de ser sol·licitades pel contribuent aportant tota la
documentació escaient.
Art. 2n. El pagament de l'impost s'acredita mitjançant rebut.
Art. 3r. 1. En cas de primera adquisició de vehicles o quan aquests són
reformats de manera que alteren llur classificació a l'efecte d'aquest impost, els
subjectes passius presentaran davant l'oficina gestora corresponent en el termini de
trenta dies, comptadors des de la data d'adquisició o reforma, declaració per l'impost
segons el model aprovat per l'Ajuntament, a què s'adjuntaran la documentació
acreditativa de la compra o modificació quecertificarà llurs característiques tècniques
i el DNI o NIF del subjecte passiu.
2. L'oficina gestora practicarà la liquidació normal o complementària
corresponent, que serà notificada individualment als interessats, amb indicació del
termini d'ingrés i dels recursos procedents.
Art. 4t. 1. En cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la
circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es farà dins el primer
trimestre de cada exercici.
2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes
corresponents es farà mitjançant el sitema de padró anual on figuraran tots els
vehicles subjectes a l'impost inscrits en el registre públic corresponent a nom de
persones o entitats domiciliades al terme de Xàtiva.
3. El padró o la matrícula de l'impost serà exposat al públic durant 15 dies
hàbils perquè els interessats legítims puguen examinar-lo i, si s'escau, formular-ne
les reclamacions oportunes. L'exposició al públic serà anunciada en el Butlletí Oficial
de la Província i tindrà efecte de notificació de la liquidació de cadascun dels
subjectes passius.
Art. 5è. Disposició transitòria.
Les persones o entitats que en la data d'inici d'aplicació de l'impost gaudeixen
de qualsevol mena de benefi fisca en l'impost municipal sobre circulació de vehicles,
continuaran en el seu gaudi fins a la data de l'extinció d'aquests beneficis i, de no
tenir-ne termini, fins al 31 de desembre de 1992, inclussivament.
Art. 6è. Disposició final.
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Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020 i vigeix fins
a ser modificada o derogada expressament.
(Última modificació publicada en el BOP num.225 de 22 Novembre 2019
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