
19,18 €

51,80 €

109,35 €

136,21 €

170,24 €

126,62 €

180,33 €

225,42 €

64,27 €

126,62 €

180,33 €

225,42 €

26,86 €

42,21 €

126,62 €

26,86 €

42,21 €

126,62 €

6,72 €

6,72 €

11,51 €

23,03 €

46,04 €

92,08 €

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

De més 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil

De més de 9.999 kg de càrrega útil

TURISMES

De menys de 8 cavalls fiscals

De 12  a 15,99 cavalls fiscals

ART. 4.3. BONIFICACIONS

S’estableix pel termini de quatre anys una bonificació del 75% de la quota de 

l’impost a favor dels titulars de vehicles, el funcionament del quals causa una menor 

incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:

a) Pel consum del següent tipus de carburant: vehicle elèctric, de gas.

b) Perquè tenen els motors amb les característiques següents: híbrids o elèctrics.

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió 

indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici.
De 16 a 19,99 cavalls fiscals

Ciclomotors

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

De 20 cavalls fiscals en envant

De 8 a 11,99 cavalls fiscals

ORDENANÇA FISCAL NÚM 3  "reguladora de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica".

ART. 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1. Estaran exempts d'aquest impost:

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, identificats 

externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i  dels seus funcionaris o membres 

amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o 

malalts.

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per 

construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment 

(i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física.

Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i         per al seu ús exclusiu. 

Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es  mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles 

conduïts per persones  amb discapacitat com als destinats al seu transport. Es consideraran  persones amb 

minusvalidesa aquells que tinguin aquesta condició legal en  grau igual o superior al 33%

 Als efectes de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apartat anterior,  els interessats hauran 

d’aportar la següent documentació:

1. Certificat de la minusvalidesa emesa per l’òrgan i l’administració competent.

2. Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu  i el no gaudiment d’altra 

exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant manifestació 

signada pel titular del vehicle. La falsedat en aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb 

l’establert a l’article 194 de la Llei 58/2003, General Tributària

Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per 

més d’un vehicle simultàniament.

f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, 

sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:

a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.

b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació. Si 

no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si manca, la data en 

què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les 

característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

AUTOBUSOS

De menys de 21 places

De 21 a 50 places

De més de 50 places

CAMIONS

Motociletes fins a 125 c.c

Motocicletes de més de 1.000 c.c. 

De menys de 16 cavalls fiscals

TRACTORS

ALTRES VEHICLES

De 16 a 25 cavalls fiscals

De més de 25 cavalls fiscals

REMOLCS

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

Motocicletes de més de 125 c.c. Fins a 250 c.c. 

Motocicletes de més de 250 c.c. Fins a 500 c.c. 

Motocicletes de més de 500 c.c. Fins a 1.000 c.c. 

De més de 2.999 de càrrega útil

De 1.000kg a 2.999 kg de càrrega útil


