
EDICTE 
 
  Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin 
interposat reclamacions contra l’acord provisional (publicat BOIB núm. 123 de 
27/09/2016)  d’aprovació de la modificació de l’article núm. 6  de l’ordenança 
fiscal reguladora de l’Impost de vehicles de Tracció Mecànica,  que a 
continuació es transcriurà, i d’acord amb el disposat a l’article 17.4 de la llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s’entenen 
elevats a definitius l’esmentat acord publicant-se el seu text íntegre. 
 
  El text definitiu de l’art. 6 de l’anterior ordenança, és el que 
s’insereix a continuació: 
  
 “ARTICLE 6è 
  

1. Estaran exempts d’aquest impost els següents vehicles : 
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats 

locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, 

agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a 
Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament 
identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu 
o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb 
estatut diplomàtic. 
També ho estaran, els vehicles respecte dels quals així es derivi 
del disposat en tractats o convenis internacionals. 

c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a 
l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts. 

d) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a que es 
refereix la lletra A de l’annex II del Reglament General de 
Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre 
(RCL 1999, 204,427). 
Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de 
minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà 
mentre es mantinguin dites circumstàncies, tant als vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu 
transport. 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no 
resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les 
mateixes per més d’un vehicle, simultàniament. 
A efectes del disposat en aquest paràgraf, es consideraran 
persones amb minusvalidesa aquells que tinguin aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 per 100. 

e) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits 
al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una 
capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor. 

f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provitos de la 
Cartilla d’inspecció agrícola. 

g) Vehicles elèctrics. 



 
2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres 

d), e), f) i g) de l’apartat 1 del present article, els interessats hauran 
d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la 
seva matrícula i causa del benefici, acreditant la concurrència del 
mateix. Declarada aquesta per l’Administració municipal, s’expedirà 
un document que acrediti la seva concessió. 
A més, en relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf de la 
lletra d) de l’apartat 1, l’interessat haurà d’aportar el certificat de la 
minusvalidesa emès per l’òrgan competent i justificar el destí del 
vehicle establert en aquella lletra davant l’Ajuntament. Quan la 
qualificació de la condició del disminuït sigui de caràcter provisional, 
l’exempció que en el seu cas es concedeixi tindrà com a màxim un 
període de validesa igual al de la donada en la certificació, comptat 
des de la data de la seva expedició. Transcorregut aquest període el 
vehicle tributarà íntegrament per la quota que li correspongui llevat 
que l’interessat sol·liciti novament l’exempció o la seva pròrroga 
acompanyada de la certificació corresponent. 

 
3. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de 

l’impost, fins i tot quan la liquidació ha estat girada i encara no ha 
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeix efectes en el 
mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts 
per a tenir-hi dret, en el moment del meritament de l’impost. 

 
4. Gaudiran d’una bonificació del 100%, els vehicles històrics o aquells 

que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.” 
 
El que es fa públic per a general coneixement. 
 
Costitx a 14 de novembre de 2016 
EL BATLE 
 
 
 
 
 
Signat: Antoni Salas Roca. 
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