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Resum de Bonificacions Potestatives i Ajuts
de Tributs Municipals personals i familiars
Sempre que es compleixin els requisits establerts en les
ordenances fiscals o en les subvencions d’ajuts de tributs
Famílies

Bonificacions:
• 95 % de l’IBI dels habitatges posats a disposició de la borsa de mediació per a lloguer social (ordenança 3, art.9.2. ).
• Fins a un 20 % de l’IBI per als habitatges que hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol.
• 10, 20 o 25 % per a la inscripció de 2, 3 o 4 germans respectivament al Casal Esportiu d’Estiu o Casal d’Estiu.
• Fins a un 100 %, per a aquelles persones que no puguin
assumir el cost del curs, prèvia valoració de Serveis Socials
en concepte de pagament de quota de l’Aula d’Adults.
• 100 % de l’IVTM de vehicles històrics.
• 75 % de la quota de l’IVTM de vehicles elèctrics o híbrids
i els que utilitzin exclusivament com a combustible gas
natural comprimit, biogàs, metà, metanol, hidrogen o
derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les
característiques del seu motor, no poden utilitzar un
carburant contaminant.
• Quota líquida de la taxa d’escombraries les persones físiques que tributin per les quotes per habitatge, i que utilitzin
la Deixalleria Municipal d’acord amb el següent quadre.
De 5 a 9 aportacions anuals

30 % bonificació

10 o més aportacions anuals

40 % bonificació

Ajuts:
• De l’IBI en funció de l’IRSC.
• De la quota líquida de l’IBI per a persones físiques,
propietàries de l’habitatge que constitueix la vivenda
habitual i que la suma dels ingressos anuals de tots els
membres que integren la unitat familiar del sol.licitant
no superin dues vegades l’IRSC de l’exercici en curs.
Tram

Ingressos anuals totals unitat familiar

% Subv.IBI

1

0 % a 50 % IRSC

100 %

2

50 % a 100 % IRSC

75 %

3

100 % a 150 % IRSC

50 %

4

150 % a 200 % IRSC

25 %

Persones majors de 65 anys

Bonificacions:
• 75 % de la quota íntegra de la taxa de recollida d’escombraries.
• 75 % de les taxes per utilització privada, aprofitament
especial domini públic i prestació serveis o de realització d’activitats administratives de competència local
(Programa Esportiu Municipal).

Ajuts:
• 10 % de la quota líquida de l´IBI.
• 25 % de la quota líquida de l’IVTM.
Persones beneficiàries d’una pensió de viduïtat

Ajuts:
• 10 % de la quota líquida de l´IBI.
• 25 % de la quota líquida de l’IVTM.
Persones amb una disfunció igual o superior al 33 %

Bonificacions:
• Exempts de lVTM els vehicles matriculats a nom de
persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu.
• 90 % de l’ICIO i la taxa, a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats o persones
amb mobilitat reduïda, en edificis, habitatges o locals.

Ajuts:
• 10 % de la quota líquida de l´IBI.
Bonificacions per a famílies que la suma dels seus ingressos dividida pel número de membres de la unitat
familiar en edat de treballar, sigui inferior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM

Bonificacions:
• 90 % de la quota íntegra de la taxa de recollida d’escombraries, tractament i eliminació de residus.
• 75 % de les taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic i prestació de serveis o de
realització d’activitats administratives de competència
local.

Titular família nombrosa/família monoparental

Bonificacions/Ajuts:
• Bonificació/Ajut del 75 % de l’IBI.
• Bonificació/Ajut 75 % de la quota íntegra de la taxa de
recollida d’escombraries.
• Bonificació del 50 % de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació
de serveis o de realització d’activitats administratives de
competència local (Casals, Llar d’Infants, Programa Esportiu Municipal).
• Quan el subjecte tingui la condició de titular de família
nombrosa o monoparental, i compleixin amb les condicions requerides, s’aplicarà pel càlcul de la quota tributaria la tarifa de l’aigua facturada fins al mínim de
consum, independentment del consum realitzat de la
taxa per la distribució i subministrament d’aigua.
• Ajut del 25 % de la quota líquida de l’IVTM.
Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació de llarga durada

Ajuts:
• 40 % de la quota líquida de l´IBI.
Persones d’edats compreses entre 18 i 65 anys que
els ingressos de la unitat familiar siguin una única renda PIRMI o una única renda de subsidi més el complement PIRMI

Ajuts:
• 40 % de la quota líquida de l’IBI.

Resum de Bonificacions Potestatives i
Ajuts de Tributs Municipals 2018
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) i Llicències urbanístiques

Bonificacions:
• 90 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de
persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, en
edificis, habitatges o locals.
• 95 % en les construccions, instal·lacions o obres de reforma (no obra nova) a les quals s’incorporin sistemes
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) · Plusvàlues

Bonificacions:
• 90 % de l’habitatge habitual del causant, empadronat
a l’habitatge a la data de la defunció i durant 3 anys,
sempre que no es transmeti la propietat en els propers
5 anys a partir de la data defunció, excepte en els casos
que aquesta transmissió es produeixi així mateix per
defunció de l’hereu.
• 50 %, de tots els béns del causant, empadronat a l’habitatge a la data de la defunció i durant 3 anys, excepte
l’habitatge habitual.

Calendari del contribuent
Termini sol·licitud Ajuts i Subvencions: 31 de març
• De l’1 de febrer al 30 d’abril: IVTM · Impost vehicles de
tracció mecànica.
• 10 de juliol al 10 d’octubre:
-- IBI Impost de béns immobles (urbana/rústica)
-- Guals (entrada i sortida de vehicles)
-- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus comercials
-- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans
• Es pot sol·licitar, abans del 30 de juny, fraccionament de
l’IBI en tres terminis: 10 d’agost (30 %), 10 d’octubre (40 %)
i 10 de desembre (30 %).

Llocs i mitjans de pagament
• Oficines de “La Caixa” i terminals Servicaixa.
• Entitats:
Banc Sabadell · BBVA
Banco Santander · Banc Popular
• En línia:
ciutada.platjadaro.com
www.lacaixa.es
• Domiciliació bancària.
• Pagaments mitjançant targeta a les oficines de recaptació de l’Ajuntament.
• Pagaments en metàl·lic: imports inferiors a 5 euros.

Pressupost municipal
2017
· Execució inversions
pressupost

2018
· Pressupost total
· Serveis als ciutadans
· Acció política

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Més informació a:
T 972 817 284
ajuntament@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com/PressupostMunicipal2017.pdf
www.platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com

Execució inversions i adjudicacions
pressupost 2017
El volum total d’inversions executades durant l’any 2017 ha estat de 3.163.909,47 euros, i el d’inversions adjudicades en tràmit
d’execució ha estat de 5.812.761,60 euros. Unes inversions finançades en un 56% mitjançant aportacions municipals, en un 18%
mitjançant quotes d’urbanització, un 14% amb prèstec, un 6% a
través de la venta de patrimoni, un 3% via subvencions, i un 2%
mitjançant el cànon de millora del rebut de l’aigua.
Adequació Antic Casino, Museu de la Nina, Llar d’Infants,
restauració vagons trenet i altres equipaments · 599.087,72 euros
Nous equipaments: construcció nou centre cívic de Castell
d’Aro, nou espai viver d’empreses coworking · 2.769.146,00 euros
Repàs asfàltic · 379.865,26 euros
Millores enllumenat públic i infraestructures · 583.049,43 euros
Millores aigua potable, bombeig, pluvials i
infraestructures generals · 1.795.102,37 euros
Obres d’urbanització Mont d’Aro, projectes, altres obres
d’urbanització i adquisició de patrimoni · 2.081.034,51 euros
Millores i adequacions places, zones verdes i parcs infantils
292.787,05 euros
Càmeres videovigilància i noves tecnologies · 476.598,73 euros
3,26 %

5,31 %

6,67 %

30,85 %

23,18 %

20 %

6,50 %

4,23 %

TOTAL - 8.976.671,07 euros

Pressupost total 2018
En el pressupost municipal s’han de veure reflectides les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.
Amb la voluntat d’apropar el pressupost a tots els ciutadans es
desglossen a continuació, amb criteri polític, les despeses pressupostàries dividides en:
- Serveis als ciutadans: partides que permeten seguir donant
els millors serveis a la ciutadania a través de l’administració de
recursos, manteniment d’infraestructures i equipaments, jardineria, seguretat, o neteja i repàs asfàltic entre d’altres.
- Acció política: partides en àrees prioritàries com turisme,
promoció econòmica, benestar social, cultura, joventut, ensenyament o esports; i inversions en projectes, millores, adequacions i construcció d’equipaments, així com l’amortització de
prèstecs que han servit per financiar inversions.
- Obres d’urbanització: el finançament en urbanitzacions no recepcionades per l’ajuntament és a càrrec dels propietaris de les
seves parcel·les. Aquesta partida té caràcter plurianual, ja que
la despesa es realitza en diferents anys.
Serveis als ciutadans · 23.999.300 euros
Acció política · 15.836.455 euros
Obres d’urbanització · 41.775.309 euros
29,41 %

51,19 %

19,40 %

TOTAL - 81.611.064 euros

Serveis als ciutadans
Administració general · 2.927.900 euros
Gestió de tributs, recaptació i despeses financeres
1.351.500 euros
Llicències i projectes urbanístics, subministraments i
manteniments equipaments municipals · 2.626.200 euros
Manteniment, conservació d’infraestructures,
serveis municipals i jardineria, i inversions en maquinària,
parc mòbil i tendalls homologats · 3.948.060 euros
Neteja d’instal·lacions, recollida de residus i neteja viària
4.380.000 euros
Inversions en repàs asfàltic i carrers, mobiliari urbà, senyalística,
millores en l’enllumenat i inversions en la bassa dels Estanys
i la nova Plaça Poeta Sitjar · 5.088.340 euros
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i inversions en l’ampliació
de la comissaria, noves càmeres de seguretat i equipament
policial divers · 3.677.300 euros

21,20 %

15,32 %

12,20 %

5,63 %

18,25 %

16,45 %

10,94 %

TOTAL - 23.999.300 euros

Acció política
Turisme, Promoció Econòmica, Dinamització Cultural,
Comunicació. Inversions al Parc de l’Estació, Masia Bas,
ampliació de la Biblioteca, adequació del Museu de la Nina
i Antic Casino, nous monòlits d’entrada al municipi,
concurs d’idees del Teatre - Auditori Palau de Congressos o
espai de coworking · 4.481.450 euros
Esports, Joventut i Infància. Inversions a la Casa Lila de
Platja d’Aro, nou equipament esportiu cobert i accions
d’estalvi energètic al Palau d’Esports · 2.212.745 euros
Benestar Social, Salut, Dinamització Comunitària, Participació
Ciutadana, Ensenyament i Noves Tecnologies. Inversió en
en ajardinament de l’Escola Vall d’Aro i menjador de
l’Institut Ridaura · 4.319.165 euros
Inversions en noves tecnologies, infraestructures
i adequacions generals · 1.916.095 euros
Amortització de prèstecs per a inversions · 2.907.000 euros

12,10 %

18,36 %

28,30 %

27,27 %

TOTAL - 15.836.455 euros

13,97 %

