
QUADRE DE TARIFES DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADO-
RA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS

epígraf concepte euros
1 Habitatge unifamiliar 164 €

Vivenda ocupada per una o dues persones majors
de 65 anys 132 €

3 Comerços (en zona rústica i urbana) 300 €
Habitatges en zona rústica pel servei de les Instal·lacions
Municipals d’aportació de residus (IMAR) 124 €

—————————

Ordenança fiscal núm. 3

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1
Conformement amb l’article 15.2, en relació amb l’article 59.1.c), tots dos

del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament exigirà l’Impost sobre vehicles de trac-
ció mecànica, d’acord amb les normes contingudes a la present Ordenança.

ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LA LLEI

ARTICLE 2
La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació

dels subjectes passius i de la base de tributació, l’aplicació de beneficis tributa-
ris, la concreció del període impositiu i el naixement de l’obligació de contribuir
o meritació, així com el règim d’administració o gestió, es regula d’acord amb
els preceptes continguts en el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i per les demés disposicions
legals i reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al present
impost, així com per la present Ordenança Fiscal.

QUOTA TRIBUTÀRIA

ARTICLE 3
1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que

figuren a l’annex d’aquesta Ordenança.
2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació

de les tarifes, s’hauran de tenir en compte les següents regles:
A. Als efectes d’aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehi-

cles relacionades a les tarifes d’aquest, serà el que es recull a l’Ordre de 16 de
juliol de 1984.

B. En tot cas, la rúbrica genèrica de ‘tractors’ a què es refereix la lletra D)
de les dites tarifes, comprèn els ‘tractor-camions’ i els ‘tractors d’obres i ser-
veis’.

C. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s’establirà d’acord amb
l’article 260 del Codi de la circulació.

D. Els ‘derivats de turisme’ i els ‘vehicles mixts adaptables’, definits als
números 30 i 31 de l’apartat II de l’annex I de l’ordre de 16 de juliol de 1984,
es classificaran, als efectes de l’aplicació de les tarifes de l’Impost, d’acord amb
els següents criteris:

a) Com turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 Kg.
b) Com camions si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 Kg

de càrrega útil.

BONIFICACIONS
ARTICLE 4
1. S’estableix una bonificació del 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 no es coneix aquesta data, es prendrà com a tal la de la seva pri-
mera matriculació.

2. Els vehicles elèctrics i els que utilitzin pel seu funcionament exclusiva-
ment fonts d’energia no contaminant podran gaudir d’una bonificació del 75%
de la quota de l’impost. A tal efecte, els interessats ho hauran de sol·licitar a
l’Administració municipal en el període d’un mes des de la data de matricula-
ció, o abans d’acabar el període de pagament voluntari del padró cobratori, en
el cas de vehicles ja inclosos en el padró de l’impost. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança deroga qualsevol ordenança anterior aprovada per

l’Ajuntament de Mancor de la Vall i referida a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal fou originàriament aprovada per

l’Ajuntament Ple en sessió de dia 24 d’octubre de 2007 i entrarà en vigor l’1 de
gener de 2008.

A N N E X

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA
Tarifes vigents a partir de l’1 de gener de 2008
Conformement a l’article 95.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, el coeficient d’incre-
ment de les quotes de l’impost aplicable en aquest municipi queda fixat en 1,3.
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 16,40
De 8 a 11’99 cavalls fiscals 44,30
De 12 a 15’99 cavalls fiscals 93,52
De 16 a 19,99 cavalls fiscals 116,49
De 20 o més cavalls fiscals 145,60

B) Autobusos
De menys de 21 places 116,49
De 21 a 50 places 154,23
De més de 50 places 192,79

C) Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 54,96
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 108,29
De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil 154,23
De més de 9.999 kg de càrrega útil 192,70

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 22,97
De 16 a 25 cavalls fiscals 36,10
De més de 25 cavalls fiscals 108,29

E) Remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 22,97
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 36,10
De més de 2.999 kg de càrrega útil 108,29

F) Altres vehicles
Ciclomotors 5,74
Motocicletes fins a 125 cc 5,74
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 9,84
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 19,69
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 39,37
Motocicletes de més de 1.000 cc 78,75

—————————-

Ordenança fiscal núm. 4
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

FONAMENT I NATURALESA

ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de del
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de
documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes
de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Text refós.

FET IMPOSABLE

ARTICLE 2
1. El fet imposable de la taxa constitueix l’activitat administrativa desen-

volupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de docu-
ments que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les auto-
ritats municipals.

2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol
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