
  

  

 

QUADRE DE TARIFES DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A 2021 

 

Classe de vehicle  Tarifa

A) Segons potència fiscal  

1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys  

  De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 €

  De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 €

  De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 €

  De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 €

  De més de 20 cavalls fiscals 112,00 €

2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, 

màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica. 

  De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 €

  De 16 a 25 cavalls fiscals 27,77 €

  De més de 25 cavalls fiscals 83,30 €

B) Segons el número de places.  

Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.  

  De menys de 21 places 83,30 €

  De 21 a 50 places 118,64 €

  De més de 50 places 148,30 €

C) Segons la càrrega útil en quilograms  

1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per 

al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.  

  De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 €

  De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 €

  De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 118,64 €

  De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,30 €

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 

vehicles articulats.  

  De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 17,67 €

  De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 €

  De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,30 €

D) Segons els centímetres cúbics  

  Ciclomotors 4,42 €

  Motocicletes fins a 125 cc. 4,42 €

  Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. 7,57 €

  Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. 15,15 €

  Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 30,29 €

  Motocicletes de més de 1.000 cc. 60,58 €

 

 

 

 

 

 

 

 


