INFORMACIÓ PER A LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) PER
A LA GESTIÓ DE L'ALTA A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÀFIC
Qui pot sol·licitar-ho?
Tota persona física, jurídica o entitat propietària de vehicles, segons figura al codi de circulació emès per la
Direcció de Trànsit o el seu representant legal. El propietari del vehicle ha d'estar empadronat a Inca i en cas
de persona jurídica, el seu domicili fiscal ha de ser d'Inca.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Documentació que s'ha d'aportar
•

En el cas de persona física, document d'identificació o fotocòpia (NIF, NIE) del titular del vehicle amb
adreça actualitzada

•

En el cas de persona jurídica, CIF o fotocòpia de la societat i domicili fiscal.

•

Fitxa tècnica del vehicle.

•

Exempcions per minusvalia (mínim del 33 %), s'ha de presentar el certificat de minusvàlida en vigèn cia.

•

Exempcions per vehicle agrícola, cal aportar la còpia de la cartilla agrícola.

•

Bonificació vehicles elèctrics o híbrids.

Legislació aplicable
•

Llei General Tributària 58/2003 de 17 desembre 2003. BOE núm. 302, de 18 desembre 2003.

•

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

•

Reial Decret 939/2005 de 29 juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. BOE núm.
210 de 2 setembre 2005.

•

Ordenança fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, publicada en el BOIB núm. 142 de
data 10 de novembre de 2016.

Preu
La quota està determinada per la Llei de les hisendes locals, que estableix unes tarifes a les quals se'ls
calcula el coeficient aprovat per l'ajuntament (el qual no pot ser superat per els límits fixats per la Llei), se gons
el tipus i marca del vehicle.
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Classe de vehicle
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Turisme
Autobús
Autobús
Autobús
Camió
Camió
Camió
Camió
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Tractor
Altres vehicles
Altres vehicles
Altres vehicles
Altres vehicles
Altres vehicles
Altres vehicles
Altres vehicles

Tipologia
De menys de 8 Cavalls Fiscals
De 8 a 11,99 Cavalls Fiscals
De 12 a 15,99 Cavalls Fiscals
De 16 a 19,99 Cavalls Fiscals
Més de 20 Cavalls Fiscals
Menys de 21 places
De 22 a 50 places
Més de 50 places
Menys de 1000 Kg de càrrega útil
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil
Més de 2999 a 9999 Kg de càrrega útil
Més de 9999 Kg de càrrega útil
Menys de 16 Cavalls Fiscals
De 16 a 25 Cavalls Fiscals
Més de 25 Cavalls Fiscals
Menys de 1000 i més de 750 Kg
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil
Més de 2999 Kg de càrrega útil
Ciclomotors de dues rodes
Ciclomotors de més de dues rodes
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de mes de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

Import
23,40 €
63,80 €
132,40 €
177,10 €
221,40 €
154,10 €
219,60 €
274,50 €
78,70 €
154,10 €
219,60 €
274,50 €
32,90 €
51,10 €
154,10 €
32,90 €
51,10 €
154,10 €
8,50 €
8,80 €
8,50 €
13,70 €
27,60 €
59,90 €
119,80 €

Exempcions
•

En el cas de minusvalia a partir del 33 %

•

Vehicles agrícoles, en el cas de disposar de cartilla agrícola

Bonificació del 100 % de la quota de l'impost per als vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat
mínima de 25 anys.
Bonificació vehicle elèctrics 75 %. Ho hauran de sol·licitar a l'administració municipal en període d'un mes des
de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari, en el cas de vehicles ja
inclosos en el padró de l'impost.
Com es liquida?
El període impositiu coincideix amb l'any natural, prorratejant-se per trimestres naturals en cas de primera
adquisició. Un cop sol·licitada l'alta, s'emet la liquidació i es fa efectiu el pagament en les entitats bancàries
col·laboradores.
Resolució i termini de resolució
El termini de resolució és de 3 mesos
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Documentació que es lliurarà al sol·licitant
Carta de pagament
Recursos que es poden interposar
Annex recurs de reposició previ al contenciós administratiu (Reial Decret Legislatiu 2/2004 article 14.2).
Tràmits a seguir
Si la petició es realitza presencialment:
1. Aportar la documentació necessària per obtenir la carta de pagament
2. Anar a una entitat bancària col·laboradora per realizar el pagament.
Si la petició es realitza al correu electrònic: impostdevehicles@ajinca.net:
1. Aportar la documentació necessària per obtenir la carta de pagament.
2. Es remetrà mitjançant correu electrònic la carta de pagament.
3. Anar a una entitat bancària col·laboradora per realitzar el pagament.
Altra informació d'interés
En cas d'exempció per minusvàlua, només es té exempció un sol vehicle en nom del minusvàlid.
Peticions més comuns
Matricular un nou vehicle.
Atenció al públic
Ajuntament d'Inca. Departament de Gestió Tributària. Plaça Espanya, 1, primera planta - 07300 Inca. Tel. 871
914 000 - impostdevehicles@ajinca.net.
Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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