
ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
 
Article 1.r 
 
 De conformitat amb el que preveu l’art. 96.4 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, sobre les quotes del quadre 
de tarifes de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(aprovades per l’art. 73 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1.994 BOE 30/12/93), el 
coeficient d’increment aplicable queda fixat en l’ 1’4%. 
 
 S’estableix una bonificació del 100 per 100 de la 
quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 
vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de 
fabricació. Si aquesta és desconeguda, es prendrà la de la 
seva primera matriculació,o, la data en que el corresponent 
tipus o variant es deixà de fabricar. 
 
 Als efectes del que disposa l’apartat anterior, el 
quadre de tarifes vigent a partir de l’1 de gener del 
2.004, una vegada aplicat el coeficient d’increment abans 
esmentat i sense perjudici de que, amb posterioritat, 
aquestes tarifes puguin incrementar-se mitjançant una llei 
general pressupostària, queda de la següent manera: 
 
A) Turismes     Quota 
       euros 
- De menys de 8 c.f ...............  17,67 
- De 8 a 11,99 c.f  ...............  47,71 
- De 12 a 15,99 c.f ............... 100,72 
- De 16 a 19,99 c.f ............... 125,45 
- De més de 20 c.f  ............... 156,80 
 
B) Autobusos 
 
- De menys de 21 places ........... 116,62 
- De 21 a 50 places     ........... 166,10 
- De més de 50 places   ........... 207,62 
 
C) Camions (càrrega útil) 
 
- De menys de 1000 kg ..............  59,19 
- De 1000 a 2999 kg   .............. 116,62 
- De 2999 a 9999 kg   .............. 166,10 
- De més de 9999 kg   .............. 207,62 
 
D) Tractors 
 
- De menys de 16 c.f ..............  24,74 



- De 16 a 25 c.f     ..............  38,88 
- De més de 25 c.f   .............. 116,62 
 
E) Remolcs i quasi-remolcs (càrrega útil) 
 
- De menys de 1000 kg i més de 750 .. 24,74 
- De 1000 a 2999 kg ................. 38,88 
- De més de 2999 kg .................116,62 
 
F) Altres vehicles (ciclomotors, motocicletes) 
 
- Ciclomotors  ...................... 6,19 
- Motocicletes ...................... 6,19 
- Fins a 125 c.c ....................10,60 
- De més de 125 fins a 250 c.c ......21,21 
- De més de 250 fins a 500 c.c ......42,41 
- De mes de 1000 c.c ................84,81 
 
 
Article 2.n 
 
 El pagament de l’impost s’acreditarà mitjançant el 
corresponent rebut tributari. 
 
Article 3.r 
 

1.- Si es tracta de primeres adquisicions d’un vehicle o 
quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva 
classificació a l’efecte del present impost. Els subjectes 
passius han de presentar a l’oficina gestora corresponent, 
dins el termini de trenta dies comptadors de la data de 
l’adquisició o reforma, declaració per aquest impost segons 
l’exemplar aprovat per l’Ajuntament al qual han d’adjuntar 
la documentació acreditativa de compra o modificació, 
certificat de característiques tècniques i el Document 
Nacional d’Identitat o el Codi d’Identificació Fiscal del 
subjecte passiu. 

 
 2.- L’oficina gestora practicarà la corresponent 
liquidació normal o complementària que es notificarà 
individualment als interessats, amb indicació del termini 
d’ingrés i dels recursos procedents. 

 
 
Article 4.t 

 
 1.- Si es tracta de vehicles ja matriculats o 

declarats aptes per a la circulació, el pagament de les 
quotes anuals de l’impost es realitzarà dins del de cada 
exercici. 

 



2.-  En el supòsit regulat a l’apartat anterior la 
recaptació de les corresponents quotes es realitzarà 
mitjançant el sistema de padró anual en el qual han de 
figurar tots el vehicles subjectes a l’impost que estiguin 
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 durant un termini de quinze dies a fi que els 
legítims interessats puguin examinar-lo i si volen formular 
les reclamacions pertinents. L’exposició al públic 
s’anunciarà en el Bulletí Oficial de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i produirà l’efecte de notificació de 
la liquidació a cada un dels subjectes passius. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de 

la seva publicació en el Bulletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, començarà a aplicar-se des 
del dia 1 de gener del 2004 i estarà en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 

 
El que es fa públic per al general coneixement i als 

efectes oportuns, significant-se que, contra dit acord 
d’aprovació definitiva de les esmentades ordenances fiscals 
els interessats podran interposar recurs contenciós-
administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent de la publicació d’aquest edicte i de 
conformitat amb el que estableix l’art. 19.1 de la Llei 
39/88 reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Santa Eugènia a 1 de desembre de 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


