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DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
RESUM 

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

La tarifa aplicable a la liquidació corresponent a l’exercici 2020 de l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és la següent: 

a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e,L4e,L5e i L7e 

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€ /g CO2 / Km) 

Fins a 120 g/Km 0 

Més de 120 g/Km i fins a 140 g/Km 0,55 

Més de 140 g/Km i fins a 160 g/Km 0,65 

Més de 160 g/Km i fins a 200 g/Km 0,80 

Més de 200 g/Km 1,10 

 

b) Vehicles de la categoria N1 

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€ /g CO2 / Km) 

Fins a 120 g/Km 0 

Més de 160 g/Km 0,30 

 

 

Pàgina 1 de 2 



 

FITXA REGISTRE DE 
LEGISLACIÓ FITXA ACTIV.INDUS. Nº23 

 
 

Exigibilitat de l’impost 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, regulat 
per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per a tots els vehicles 
subjectes a l’impost a partir del 31 de desembre del 2020, i resta sense efecte l’impost 
meritat en l’exercici del 2019. 

 

Definicions : 

a) Turismes de la categoria M1 : vehicles de motor de com a mínim quatre rodes, dissenyats i 
fabricats per al transport de persones, de fins a un màxim de vuit seients. 

b) Comercials lleugers de la categoria N1 : vehicles destinats al transport de mercaderies 
amb una massa màxima admissible no superior o igual a 3,5 tones. 

c) Vehicles de les categories L3e ( motocicletes de dues rodes), L4e ( motocicletes de dues 
rodes amb sidecar), L5e ( tricicles de motor) i L7e ( quadricicles pesats). 

 

AFECTACIONS AMB ALTRES NORMES: 
 

• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre 
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.(FITXA ACTIV.INDUS. 
Nº20 ) 
 

• Llei 16/2017,de l’1 d’agost del canvi climàtic. ( FITXA ACTIV.INDUS. Nº21) 
 

• Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. ( FITXA ACTIV.INDUS.Nº 22) 
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