
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
Fonament legal i fet imposable. 
Art.1 º. 1 .- De conformitat amb el que disposen els articles 59 i 93 i següents del RDL 
2/2004 de 5 de març, aprova el Text refós Reguladora de les Hisendes Locals, 
s'estableix  el IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, que gravarà 
els vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que 
sigui la seva classe i categoria. 
2 .- Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa en els mateixos. Als 
efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos 
temporals i matrícula turística. 
3 .- No estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat de baixa en els 
registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment 
amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa. 
 
Subjecte passiu. 
Article 2. Estan subjectes a aquest impost els vehicles que havent estat donats de baixa 
en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular 
excepcionalment amb ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta 
naturalesa. 
 
Exempcions i bonificacions. 
Article 93 .- Estaran exempts del impost: 
a) Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o  la seguretat ciutadana. 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics 
i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels 
respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau. 
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i 
dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 
c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del dispost en tractats o convenis 
internacionals. 
d)) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al 
trasllat de ferits i malalts. 
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l'apartat A de 
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 
23 de desembre. 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús 
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, 
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu 
transport. 



Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als 
subjectes passius beneficiaris d'elles per més d'un vehicle simultàniament. 
Als efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb 
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 
Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport 
públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del 
conductor. 
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Targeta d'Inspeccions 
Agrícola. 
2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de l'apartat 1 
d'aquest article, els interessats n'han d'instar la concessió indicant les característiques del 
vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Declara l'exempció per l'Administració 
Municipal, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
En relació amb l'exempció que preveu el segon paràgraf del paràgraf e) de l'apartat 1 
anterior, l'interessat haurà d'aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan 
competent i justificar la destinació del vehicle davant l'ajuntament de la imposició, en 
els termes que aquest s'estableixi en la corresponent ordenança fiscal. 
 
Bases i quota tributària. 
Article 4. El impost s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes: 
- Turismes de menys de 8 HP ................................................................................ 14,98€. 
- Turismes de 8 a 11.99 HP ................................................................................... 40,44€. 
- Turismes de 12 a 15.99 HP ................................................................................. 85,38€. 
- Turismes de 16 a 19.99 HP ............................................................................... 106,34€. 
- Turismes de més de 20 HP ................................................................................ 132,90€. 
- Autobusos menys de 21 places ............................................................................ 98,85€. 
- Autobusos de 21 a 50 places ............................................................................. 140,79€. 
- Autobusos de més de 50 places ......................................................................... 175,99€. 
- Camions menys de 1000Kl ................................................................................. 50,17€. 
- Camions de 1000 a 2999Kl ............................................................................ .... 98,86€. 
- Camions de 3000 a 9999Kl ............................................................................... 140,79€. 
- Camions de més de 10.000Kl ............................................................................ 175,99€. 
- Tractors de micos de 16 HP ................................................................................ 20,97€. 
- Tractors de 16 a 25 HP ........................................................................................ 32,95€. 
- Tractors de més de 25 HP ................................................................................... 98,85€. 
- Remolcs de menys de 1000Kl ............................................................................. 20,97€. 
- Remolcs de 1000 a 2999Kl ................................................................................. 32,95€. 
- Remolcs de més de 3000KL ................................................................................ 98,85€. 
- Altres vehicles ciclomotors ................................................................................... 5,24€. 
- Altres vehicles motocicletes fins 125CC .............................................................. 5,24€. 
- Altres vehicles motocicletes de 125 a 250 CC ...................................................... 8,99€. 
- Altres vehicles motocicletes de 250 a 500 CC .................................................... 17,97€. 
- Altres vehicles motocicletes de 500 a 1000 cc .................................................... 35,94€. 
- Altres vehicles motocicletes de més de 1000 cc ................................................. 71,90€. 
 



Període impositiu i meritació. 
Article 5. 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 
què es produeixi aquesta adquisició. 
2 .- El impost es merita el primer dia del període impositiu. 
3 .- El import de la quota del impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos 
de primera adquisició o baixa del vehicle. 
 
Règims de declaració i d'ingrés. 
Article 6. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes 
dictats en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el 
permís de circulació del vehicle. 
 
Art.7 º. 1 .- Els qui sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació, 
la certificació d'aptitud per circular o la baixa definitiva d'un vehicle, hauran d'acreditar, 
prèviament, el pagament del impost. 
2 .- A la mateixa obligació estaran subjectes els titulars dels vehicles quan comuniquin a 
la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma dels mateixos, sempre que alteri la seva 
classificació a efectes d'aquest impost, així com també en els casos de transferència i de 
canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 
3 .- Les Direccions Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients de baixa o 
transferència de vehicles si no s'acredita prèviament el pagament del impost. 
 
Article 8è. El pagament del impost s'ha de fer dins el primer trimestre de cada exercici 
per als vehicles que ja estiguin matriculats o declarats aptes parell la circulació. En cas 
de nova matriculació o de modificació en el vehicle que alteri la seva classificació a 
efectes tributaris, el termini del pagament del impost o de la liquidació complementària 
serà de 30 dies a partir del següent al de la matriculació o rectificació. 
 
Article 9. 1 .- Anualment es formarà un Padró en què figuraran els contribuents afectats 
i les quotes respectives que es liquidin per aplicació d'aquesta Ordenança. Que després 
de la seva aprovació serà exposat al públic per quinze dies a efectes de reclamacions 
previ anunci i en la forma acostumada a la localitat. 
2.-Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les 
reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà pels documents 
cobradors corresponents. 
 
Article 10è. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran 
efectives per via constrenyiment, d'acord amb les normes del Reglament General de 
Recaptació. 
 
Partides fallides. 
Article 11è. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que 
no hagin pogut fer efectives pel procediment de constrenyiment, parell la declaració es 



formalitzarà l'oportú expedient d'acord amb el que preveu el vigent Reglament General 
de Recaptació. 
 
Infraccions i sancions. 
Art.12 º. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributària, així com de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que disposen els articles 181 i 
següents de la Llei 58/2003 General Tributària, tal com ordena l'article 12 del RDL 
2/2004 de 5 de març. 
 
Vigència. 
La modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada el 27 de desembre de 2007, 
publicada al BOIB n º 3 de 5 de gener de 2008 i durant els 30 dies d'exposició al públic 
no hi va haver reclamacions, per la qual cosa es dóna per aprovada definitivament i 
entra en vigor a partir de la publicació amb les seves modificacions en el BOIB, 
romanent en vigor fins la seva modificació o derogació expresses. 
 

Fornalutx, 18 de febrer de 2008. 
  El Batle,       El Secretari,  
 
 
 
 
 Sgt. Juan Albertí Sastre.             Sgt. Francisco-V. Rullan Vila. 
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