
Agència Tributària de les Illes Balears  

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS: TRANSMISSIÓ DE VEHICLES DE MOTOR (MODEL 620) 
[Modificacions aplicables a partir de l’1 de gener 2014] 

 
 
A partir l’1 de gener del 2014 s’estableix un nou règim de tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles de motor (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats –model 620–) 
mitjançant un sistema de quanties fixes vinculades al cubicatge o a l’emissió de diòxid de carbó del vehicle , en funció de que la seva data de matriculació sigui anterior o a partir de l’1 de gener de 2011, respectivament, i 
a l’antiguitat del vehicle. 
 
 
1.- Vehicles matriculats abans de l’1/01/2011. El tipus de gravamen inicial es determina en funció del tipus de vehicle i del cubicatge del motor, d’acord amb el quadre següent: 
 

Tipus de vehicle Cubicatge en centímetres cúbics Tipus de gravamen 

Automòbils i autocaravanes, vehicles mixts i resta de vehicles 

Fins 1200 cc 110 € 

Més de 1200 cc i fins 1400 cc 145 € 

Més de 1400 cc i fins 1600 cc 160 € 

Més de 1600 cc i fins 2000 cc 380 € 

Més de 2000 cc i fins 2500 cc 580 € 

Més de 2500 cc 1.280 € 

Motocicletes, ciclomotors i quads 

Fins 125 cc 50 € 

Més de 125 cc i fins 500 cc 120 € 

Més de 500 cc i fins 750 cc 180 € 

Més de 750 cc i fins 1500 cc 220 € 

Més de 1500 cc 260 € 

  
 
2. - Vehicles matriculats a partir de l’1/01/2011. El tipus de gravamen inicial es determina en funció del tipus de vehicle i de les emissions de diòxid de carbó (CO2), d’acord amb el quadre següent: 
  

Tipus de vehicle Emissions de CO2 Tipus de gravamen 

Automòbils i autocaravanes, vehicles mixts i resta de vehicles 

Fins 120 gr/km 150 € 

Més de 120 gr/km i fins 160 gr/km 350 € 

Més de 160 gr/km i fins 200 gr/km 670 € 

Més de 200 gr/km 960 € 

Sense acreditació de les emissions de CO2 960 € 

Motocicletes, ciclomotors i quads 

Fins 100 gr/km 40 € 

Més de 100 gr/km i fins 120 gr/km 90 € 

Més de 120 gr/km i fins140 gr/km 190 € 

Més de 140 gr/km 280 € 

Sense acreditació de les emissions de CO2 280 € 

 
 
3.- Increment del tipus de gravamen en funció de l’antiguitat del vehicle (amb independència de la data de matriculació). El tipus de gravamen inicial que sigui aplicable s’incrementarà en un 5% si el vehicle té una 
antiguitat superior a 5 anys i inferior a 10, i en un 10% si el vehicle té una antiguitat superior a 10 anys, tot això comptador des de la data de la primera matriculació del vehicle a Espanya. 


