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€/any
De menys de 8 cavalls fiscals

25,15 €

De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals

67,50 €

De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals

142,80 €

De 16 fins a 19’99 cavalls fiscals

179,22 €

De 20 cavalls fiscals

224,00 €

b) Autobusos:
De menys de 21 places

165,35 €

De 21 a 50 places

235,35 €

De més de 50 places

257,15 €

c) Camions:
De menys de1.000 Kg. de càrrega útil

84,56

De 1.000 a 2.999 Kg, de càrrega útil

166,60 €

De 2.999 a 9.999 Kg, de càrrega útil

237,25 €

De més de 9.999 Kg, de càrrega útil

296,60 €

d) Tractors/ Tractores (vehicles 5ª roda:)
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a

35,34 €

25 cavalls fiscals

55,54 €

De més de 25 cavalls fiscals

166,60 €

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de1.000 Kg, i més de 750 Kg. de càrrega útil
35,34 €
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil
De més de

2.999 Kg. de càrrega útil

f) D’altres vehicles:
Ciclomotors

166,60 €

8,84 €

Motocicletes fins a 125 cc.
Motocicletes de

55,54 €

126 cc. fins a

8,84 €
250 cc.

14,55 €

Motocicletes de

251 cc. fins a

500 cc.

30,10 €

Motocicletes de

501 cc. fins a 1.000 cc.

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 cc.
121,16 €
2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’ establerta d’ acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, o
normativa que el substitueixi.
3. La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera
adquisició o baixa definitiva del vehicle. També correspondrà el prorrateig en els supòsits de
baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, així com en els casos de baixa per
exportació des del moment en què a Trànsit es produeixi aquesta baixa temporal o per
exportació.
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a) Turismes:

