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Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Edicte de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre 
aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

EDICTE
Al no haver-se presentat reclamacions en el termini d’exposició al 
públic, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari 
provisional d’aquest Ajuntament sobre la modificació de l’Ordenan-
ça Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el text 
íntegre de l’Ordenança es fa públic en compliment de l’article 17.4 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

“ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1r
De conformitat amb el que preveu l’article 95.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les tarifes de l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica aplicables en aquest municipi seran les se-
güents:

Potència y classe de vehicle
Quota
Euros Coeficient

Quota 
Total

Euros

A) Turismes

De menys de vuit cavalls fiscals 12,62 1,85 23,35

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 1,85 63,05

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 1,85 133,09

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 2 179,22

De 20 cavalls fiscals en avant 112,00 2 224,00

B) Autobusos

De menys de 21 places 83,30 1,8 149,94

De 21 a 50 places 118,64 1,8 213,55

De més de 50 places 148,30 1,8 266,94

C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega 
útil 42,28 1,75 73,99
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega 
útil 83,30 1,75 145,78
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de cà-
rrega útil 118,64 1,75 207,62

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30 1,75 259,53

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 1,70 30,04

De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 1,70 47,21

De més de 25 cavalls fiscals 83,30 1,70 141,61
E) Remolcs y semiremolcs arrastrats por 
vehicles de tracció mecànica 
De menys de 1.000 y més de 750 quilograms 
de càrrega útil 17,67 1,70 30,04
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega 
útil 27,77 1,70 47,21

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 1,70 141,61

F) Vehicles

Ciclomotors 4,42 2 8,84

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 4,42 2 8,84
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cen-
tímetres cúbics 7,57 2 15,14
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cen-
tímetres cúbics 15,15 2 30,30
Motocicletes de més de 500 fins a 1000 
centímetres cúbics 30,29 2 60,58

Potència y classe de vehicle
Quota
Euros Coeficient

Quota 
Total

Euros
Motocicletes de més de 1.000 centímetres 
cúbics 60,58 2 121,16

A efectes de la classificació de vehicles en els grups tributaris ante-
riors, es tindran en compte els criteris que s’arrepleguen en el RD 
2822/98 de 23 de desembre que aprova el Reglament General de 
Vehicles.
Els vehicles de tres rodes tributaran pel concepte de motocicleta, 
conforme a la seua potència.
Article 2n
1. En el cas de primeres adquisicions d’un vehicle o quan aquests 
es reformen de manera que s’altere la seua classificació a l’efecte 
del present impost, els subjectes passius presentaran davant l’oficina 
gestora corresponent, en el termini de trenta dies comptadors des de 
la data de l’adquisició o reforma, declaració per aquest impost segons 
model aprovat per l’Ajuntament, al qual s’acompanyarà la documen-
tació 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 complementaria, que serà notificada individualment als 
interessats, amb indicació del termini d’ingrés i dels recursos proce-
dents.
Article 3r
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 realitza-
rà dins del de cada exercici.
2. En el supòsit regulat al darrer apartat, la recaptació de les corres-
ponents quotes es realitzarà mitjançant el sistema imposat on consta 
que es troben inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de 
persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.
3. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic en un ter-
mini de 15 dies hàbils per que les legítimes persones interessades 
puguen examinar-lo i, si escau, formular les reclamacions oportunes. 
L’exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun 
dels subjectes passius.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació de-
finitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se 
a partir del dia 01.01.2018. Romandrà en vigor fins a la seua modi-
ficació o derogació expressa.”
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos contats 
a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Jus-
tícia de la Comunitat Valenciana.
Fontanars dels Alforins, a 15 de desembre de 2017.—El alcalde, 
Julio Ramón Biosca Llin.
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