
                                               

                                                                                                                    
Setembre 2021      

Circular 11 – IMPOST SOBRE EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI CO2 
 

Eix Onze de Setembre, 46 – baixos /// 08500 VIC /// Telf. 93.885.45.58   1 

C/ Travessera de Gràcia, 18-20, 5è – 1a /// 08021 BARCELONA /// Telf. 93.209.01.99 
e-mail circulars@consultorsaplegats.com /// WhatsApp 680.325.738                     

Durant el mes de setembre i octubre, es posa en funcionament l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Impost emissions de CO2). 
Aquest impost es va aprovar per la Llei 16/2017.  
Seguidament us fem un resum de les principals característiques. 
 

Qui està obligat a pagar l’impost? 
Les persones (físiques i jurídiques) que al llarg del 2020 fossin titulars d’un turisme, 
motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya.  
També estan obligades al pagament de l’impost les persones jurídiques sense 
residència fiscal a Catalunya que tinguessin un establiment, sucursal o oficina i que 
tinguessin vehicles registrats a Catalunya en aquella data. 

 

Quins vehicles tributen? 
Els vehicles que l’últim dia de l’exercici constessin a nom d’una persona amb domicili fiscal 
a Catalunya i que siguin de les categories següents: 

• Turismes (categoria M1), fins a un màxim de 9 places 

• Furgonetes (categoria N1), fins a un màxim de 3,5 tones 

• Motocicletes i similars (categories L3e, L4e, L5e i L7e) 
 
Quins vehicles no estan subjectes al impost? 
Els següents vehicles: 

• Els vehicles 100% elèctrics. 

• Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km (quantia que es redueix a 95 g/km per 
a l’exercici 2021). 

• Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/km (120 g/km per a l’exercici 
2021).             

• Els ciclomotors. 

• Els camions i vehicles de més de 3,5 tones. 

• Els autocars. 

• Els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (inclòs el conductor). 

• Vehicles oficials, de representacions diplomàtiques i d’organismes internacionals 

• Ambulàncies i vehicles de transport sanitari. 

• Vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda (màxim un vehicle per 
subjecte passiu). 

• Vehicles amb matrícula històrica (bonificació del 100% de la quota). 

• Vehicles clàssics (bonificació del 100% de la quota). 

 
Com puc saber la categoria del meu vehicle i les emissions de CO2 que emet? 
La informació sobre la categoria del vehicle i les emissions de CO2 es publicarà en el padró 
de l’impost que es pot consultar en aquesta seu electrònica  
Accés a la consulta del padró 
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Per a la majoria de vehicles la informació de les emissions de CO2  apareix a la fitxa tècnica 
(aquesta dada figura a l’apartat “V.7” en el cas de les fitxes emeses a partir del novembre 
del 2015). 
 
Quin import em correspon pagar pel meu  vehicle?  
Taula d’exemples de quota a pagar segons emissions de CO2 per a turismes i motocicletes 
(categories M1, L3e, L4e, L5e i L7e), exercici 2020 

Emissions 
CO2  (g/km)    

Quota 2020 (€) 
turismes i 
motocicletes 

120 0 

130 5,5 

140 11 

150 17,5 

160 24 

170 32 

180 40 

190 48 

200 56 

210 67 

220 78 

230 89 

240 100 

250 111 

300 166 

350 221 

400 276 
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Taula d’exemples de quota a pagar segons emissions de CO2 per a furgonetes (categoria 
N1), exercici 2020 

Emissions 
CO2  (g/km)    

Quota 2020 (€) 
furgonetes 

160 0 

170 3 

180 6 

190 9 

200 12 

250 27 

300 42 

350 57 

400 72 

450 87 

 

Puc domiciliar el pagament de l’impost? 

Es pot domiciliar per als exercicis següents a partir del dia 1 de setembre a través de la 
consulta al padró definitiu i també en la fase de pagament. Els imports domiciliats gaudeixen 
d'una bonificació del 2%. 
   
Quan s’ha de pagar l’impost? 
A partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de les 
pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament.  
I a partir del mes d'octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una 
notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés. 
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