Gestió Tributària
CAP DEL DEPARTAMENT
Projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Assumpte:
Mecànica. Concepte 113,00.
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de Juny de 1989, va acordar aprovar
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i va entrar en vigor el dia 1-1-1990.
La darrera modificació d'aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 23 de desembre de
2004 i entrà en vigor a partir de l’1 de gener de 2005.
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a la modificació de les ordenances fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostària i amb el fi d'aconseguir els
ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes de l’impost referit, fixant, per
entrar en vigor l’1 de gener del 2005, el coeficient d’increment de les tarifes a que fa referència l’article 96-4 del citat
Text Refós en un 1,8278, la qual cosa representa un augment del 3% en relació al vigent des de l’1 de gener de 2005.
L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local determina la competència de la Junta de Govern Local en
l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l’Article 123. 1. d) de
la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de Palma
podria adoptar-se el següent
ACORD
"Primer.-Aprovar el Projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica. Concepte 113,00, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per
l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2004; tot això en base a la legislació
vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març. S'adjunta a la proposta la nova redacció.
Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació
expressada."
Palma, a 3 d’octubre de 2005
EL CAP DEL DEPARTAMENT,
El Coordinador General de l’Àrea
d’Hisenda, Economia, Innovació
i RRHH

Sgt. Xavier Calafat Rotger.

Sgt.: Guillermo Navarro Garau
VIST I PLAU
TINENT DE BATLE
D’HISENDA, ECONOMIA,
INNOVACIÓ I RECURSOS
HUMANS

Sgt.: Pedro Álvarez Chillida
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TEXT QUE ES MODIFICA
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA
CONCEPTE 113,00
ANNEX
Tarifes vigents a partir de l'1 de gener del 2006
Conformement a l'article 95-4 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el coeficient d'increment de les quotes de l'impost aplicable en aquest
municipi queda fixat en 1,8278. Les tarifes resultants de l'aplicació del dit coeficient a les quotes vigents segons la
citada Llei 39/1988, són les següents:

Classe de vehicle i potència

Quota (Euros)

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ........................................................................................................................23,07
De 8 a 11'99 cavalls fiscals............................................................................................................................62,29
De 12 a 15'99 cavalls fiscals........................................................................................................................131,49
De 16 a 19,99 cavalls fiscals........................................................................................................................163,79
De 20 o més cavalls fiscals ..........................................................................................................................204,71
B) Autobusos
De menys de 21 places ................................................................................................................................152,26
De 21 a 50 places ........................................................................................................................................216,85
De més de 50 places ....................................................................................................................................271,06
C) Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil............................................................................................................77,29
1.000 a 2.999 kg de càrrega útil..................................................................................................................152,26
e més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil ....................................................................................................216,85
De més de 9.999 kg de càrrega útil..............................................................................................................271,06
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals ......................................................................................................................32,30
De 16 a 25 cavalls fiscals...............................................................................................................................50,76
De més de 25 cavalls fiscals ........................................................................................................................152,26
E) Remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil..................................................................................32,30
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ...............................................................................................................50,76
De més de 2.999 kg de càrrega útil..............................................................................................................152,26
F) Altres vehicles
Ciclomotors
............................................................................................................................................8,08
Motocicletes fins a 125 cc ...............................................................................................................................8,08
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc .................................................................................................13,84
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc .................................................................................................27,69
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc ..............................................................................................55,36
Motocicletes de més de 1.000 cc .................................................................................................................110,73

