
  
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 
 

Artigo 1°.-  
 
De conformidade co disposto no artigo 15.2 da Lei 39/88, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas 
Locais (de incremento), e de acordo co previsto no artigo 60.1 da citada lei en orde á esixencia do 
imposto sobre vehículos de tracción mecánica, establécese esta ordenanza fiscal, redactada conforme ó 
disposto nos artigos 93 a 100 da citada lei. 
  
Artigo 2°.- Tarifas.  
  
As cotas fixadas no apartado 1 do artigo 96 da citada Lei 39/88 serán incrementadas mediante a 
aplicación sobre as mesmas dun coeficiente de 1,2. 
 
Potencia e clase de vehículo                    Coeficiente de                         Cota final incrementada 
      Incremento                            euros: 

 
A) TURISMOS:  
 

De menos de 8 cabalos fiscais ---------------------- 1,2 ----------------------------------------   15,14 
De 8 ata 11,99 cabalos fiscais ----------------------  1,2 ----------------------------------------   40,90 
De 12 ata 15,99 cabalos fiscais --------------------- 1,2 ----------------------------------------    86,33 
De 16 ata 19,99 cabalos fiscais --------------------- 1,2 ----------------------------------------  107,53  
De 20 cabalos fiscais en diante --------------------- 1,2 ----------------------------------------  134,40 
 

B) AUTOBUSES:  
 

De menos de 21 prazas ------------------------------  1,2 -----------------------------------------   99,96 
De 21 a 50 prazas ------------------------------------  1,2 -----------------------------------------  142,37 
De máis de 50 prazas --------------------------------  1,2 -----------------------------------------  178,00 
 

C) CAMIÓNS: 
  

De menos de 1.000 quilogramos de carga útil ------ 1,2 --------------------------------------    50,74 
De 1.000 a 2.999 quilogramos de carga útil --------- 1,2 --------------------------------------    99,96 
De 2.999 a 9.999 quilogramos de carga útil --------- 1,2 -------------------------------------    142,37 
De máis de 9.999 quilogramos de carga útil --------- 1,2 -------------------------------------   177,96 
  

D) TRACTORES:  
 

De menos de 16 cabalos fiscais ------------------------ 1,2 -------------------------------------     21,17 
De 16 ata 25 cabalos fiscais ----------------------------  1,2 -------------------------------------    33,32 
De máis de 25 cabalos fiscais --------------------------- 1,2 -------------------------------------    99,96 
  
E) REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA:  
 
De menos de 1000 e máis de 750 quilogramos de carga útil----- 1,2 -------------------------  21,17    
De 1000 a 2999 quilogramos de carga útil ------------------------- 1,2 ------------------------   33,32  
De máis de 2999 quilogramos de carga útil ------------------------ 1,2 ------------------------   99,96  
  
 



F) OUTROS VEHÍCULOS 
 
Ciclomotores --------------------------------------------------------- 1,2 -------------------------    5,30   
Motocicletas de ata 125 centímetros cúbicos --------------------- 1,2 -------------------------    5,30  
Motocicletas de máis de 125 ata 250 centímetros Cúbicos ----- 1,2 -------------------------    9,08   
Motocicletas de máis de 250 ata 500 centímetros Cúbicos ----- 1,2 ------------------------- 18,18   
Motocicletas de máis de 500 ata 1000 centímetros Cúbicos  ---  1,2 ------------------------  36,35   
Motocicletas de máis de 1000 centímetros cúbicos -------------  1,2  ------------------------  72,70 
  
  Artigo 3º.- Bonificacións. 
 
Establécese unha bonificación do 100% a favor dos vehículos que teñan unha antigüidade mínima de 25 
anos contados a partir da data da súa fabricación ou, se esta non se coñecese, tomando como tal a da súa 
primeira matriculación ou, no seu defecto, a data no que o correspondente tipo ou variante se deixase de 
fabricar.  
 

Disposición final 
 
A presente ordenanza da que a súa modificación foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión 
celebrada o 26 de setembro de 2003, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia e será de aplicación a partir do primeiro de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a 
súa modificación ou derrogación expresa.  
  
 


