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Resum de Bonificacions Potestatives i Ajuts
de Tributs Municipals personals i familiars
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 l’inscripció de 2, 3 o 4 germans
respectivament a l’Escola Municipal de Futbol, 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 (antiguitat superior a
25 anys).
• 75 % de la quota de l’IVTM de vehicles elèctrics o bimodals (que utilitzin exclusivament com a combustible gas
natural comprimit, biogas, 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 i condicions.

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
(Multiesports).

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:
• Estaran exempts de lVTM els vehicles matriculats a nom
de persones amb minusvalia 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.
• 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:

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

• Bonificació/Ajut del 75 % de l’IBI.

Bonificacions:

• Bonificació/Ajut 75 % de la quota íntegra de la taxa de
recollida d’escombraries.

• 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.

• 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, EMF, Multiesports).
• 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

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.

• 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)
-- Franja de prevenció d’incendis forestals
-- 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 %).

Resum de Bonificacions Potestatives i
Ajuts de Tributs Municipals 2016

Llocs i mitjans de pagament

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) i Llicències urbanístiques

• Entitats col·laboradores:

Bonificacions:

• En línia:

• 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.

• Oficines de “La Caixa” i terminals Servicaixa.
-- Banc Sabadell · BBVA · Banco Santander
-- http://ciutada.platjadaro.com
-- www.lacaixa.es
• Domiciliació bancària.
• Pagaments en metàl·lic: imports inferiors a 5 euros.

