
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
Article 1 
 
1. Gaudiran d'una bonificació del 100 per 100 sobre la quota incrementada de l’impost, els 

vehicles que tenguin una antiguitat de vint-cinc o més anys, comptats a partir de la data de 
la seva fabricació. Si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera 
matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o variant es va 
deixar de fabricar. 

 
2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 sobre la quota incrementada de l’impost, els 

vehicles elèctrics i híbrids. 
 
3. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de l'apartat 1 de 

l'article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de la bonificació de l’apartat 1 
del present article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les 
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada l'exempció o 
bonificació mitjançant resolució de la batlia, s'expedirà certificació acreditativa de la seva 
concessió. 

 
4. En relació a l'exempció prevista en el segon paràgraf del paràgraf e) de l'apartat 1 de l'article 

93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'interessat haurà d'aportar el certificat 
de la minusvàlua emès per l'òrgan competent i justificar el destí del vehicle davant 
l'Ajuntament. 

 
Article 2 
 
L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes, resultant d'aplicar el coeficient de 
1,71, 1,73, 1,75, 1,77 per als turismes Cepígraf A. 2.3.4 i 5) l'1,698 per a la resta (arrodonint a 
00 ó 05 cèntims d’€) al quadre de l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 



 
Potència i classe de vehicle 

Quota 
Euros 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 22,30 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 60,90 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 129,80 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 163,26 

De 20 cavalls fiscals en endavant 206,08 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 147,35 

De 21 a 50 places 209,85 

De més de 50 places 262,35 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 74,80 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 147,35 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 209,85 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 262,35 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 31,25 

De 16 a 25 cavalls fiscals 49,15 

De més de 25 cavalls fiscals 147,35 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica  

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 31,25 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 49,15 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 147,35 

 

F) Vehicles  

Ciclomotors 7,80 

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 7,80 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 13,40 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 26,80 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 53,60 

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 107,15 

 
Article 3 
El pagament de l’impost es realitzarà dins el quart trimestre de cada exercici per als vehicles 
que ja estiguessin matriculats o declarats aptes per a la circulació. 
 



Article 4 
1. Anualment es formarà un padró en el que figuraran els contribuents afectats i les quotes 

respectives que es liquidin per aplicació de la present ordenança, el qual serà aprovat 
mitjançant resolució de la batlia i exposat al públic durant un termini de quinze dies, a 
efectes de reclamacions, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler 
d'edictes de la Casa Consistorial. 

 
2. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions 

presentades i aprovarà definitivament el padró que servirà de base per als documents 
cobratoris corresponents. Si transcorre aquest termini sense que se'n presentin, s'entendrà el 
padró definitivament aprovat sense necessitat de nova resolució. 

 
Article 5 
Per a tot allò no previst en aquesta ordenança s'estarà a allò que disposin les normes reguladores 
de l'impost. 
 
Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener del 2011, 
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
Aprovació 
 
La present ordenança, que consta de cinc articles i una disposició final, va esser aprovada per 
l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 10 d'octubre de 2003 i modificada en sessions de 30 
de setembre de 2004, 29 de setembre de 2005, 28 de setembre de 2006,  25 d’octubre de 2007, 
30 d’octubre de 2008, 25 d’octubre de 2010 i 23 d’octubre de 2014. 
 


