
BONIFICACIONS PRIMERA VOLUNTÀRIA 

BONIFICACIONS   IVTM (impost de vehicles) 

1. Bonificació en funció de les característiques del motor del vehicle i la seua incidència en el 
medi ambient. 

S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles, tipus 
turisme de nova matriculació, en funció dels nivells d'emissió de CO2 segons el següent 
quadre: 

Emissions  gr/Km de  CO2 Període de benefici i percentatge segons 
període  

 1º any 2º any 3º any 

<= 100 gr./km 10% 10% 10% 

> 100 gr. /km  -  y hasta 120 gr./ km 7,5% 7,5% 7,5% 

 
 
S'adjuntarà a la sol·licitud còpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle en la qual figuren les 
emissions emeses de CO2 en grams per Quilòmetre recorregut del vehicle. 

2. Bonificació en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en raó a la 
incidència de la combustió d'aquest carburant en el medi ambient, o de les característiques de 
l'energia utilitzada o empleada per al funcionament de motors que vagen proveïts i tinguen en 
l'ambient una nul·la incidència contaminant. 

 

S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles automòbils, 
en funció de la classe de carburant i següents requisits: 

a) Vehicles elèctrics, de piles de combustible o d'emissions directes nul·les.  
 

Període de benefici i percentatge segons període  

1º any 2º any 3er any 4º any 5º any 

75% 75% 75% 75% 75% 

 
 
 
b) Vehicles bimodals o híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-dièsel o elèctric-gas) que 
estiguen homologats de fàbrica, incorporant dispositius catalitzadors, adequats a la seua 



classe i model, que minimitzen les emissions contaminants.  
 

Període de benefici i percentatge segons període 

1º any 2º any 3er any 

50% 50% 50% 

 

Els vehicles amb bonificacions limitades en el temps, gaudiran del benefici per anys naturals, 
des de la data de la seua primera matriculació. S'adjuntarà a la sol·licitud còpia compulsada de 
la fitxa tècnica del vehicle o en defecte d'açò certificat de la Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV). 

 
3. S'estableix una bonificació del 70% de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles 
de caràcter històric d'acord a l'establert en el RD 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament de Vehicles Històrics. 

S'adjuntarà a la sol·licitud còpia compulsada de la fitxa tècnica del vehicle i del permís de 
circulació.  

 

 

*  Amb caràcter general i atès el caràcter pregat de les bonificacions, l'efecte de la concessió 
de les bonificacions comença a partir de l'exercici següent a la data de la sol·licitud, i no pot 
tenir caràcter retroactiu. No obstant açò, quan la bonificació se sol·licite abans de finalitzar el 
període voluntari de cobrament del padró o abans d'efectuar-se la matriculació o d'haver-se 
produït aquesta, abans que la liquidació fruit de l'alta del tribut siga ferma, es concedirà per a 
l'exercici corrent si en la data de la meritació es compleixen els requisits exigibles per al seu 
gaudi. 

* Les bonificacions contemplades en els apartats 1 i 2 d'aquest article no són aplicables 
simultàniament. 

6. Per a accedir a les bonificacions d'aquest article, el titular del vehicle haurà d'estar al corrent 
en el pagament de tots els tributs i sancions municipals.  

 

 

 

 



BONIFICACIONS TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS. 

 

Gaudiran d’una bonificació o reducció del 90% de la tarifa, els subjectes passius que 
obtinguen ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. 

 

LES BONIFICACIONS ES SOL·LICITARAN A SUMA 


