CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021
Fins al 31 de març
• Sol·licituds bonificacions fiscals i subvencions
De l’1 de febrer al 30 d’abril
• Impost de vehicles de tracció mecànica
Del 5 de juny al 5 d’agost
• Terrasses i ocupació de via pública

CASTELL D’ARO · PLATJA D’ARO · S’AGARÓ

Bonificacions fiscals i
subvencions dels impostos
municipals de 2021

De l’1 de juliol al 31 d’agost
• Mercat setmanal
Del 10 de juliol al 10 d’octubre
• Impost de béns immobles, urbans i rústics (*)
• Guals, entrada i sortida de vehicles
• Recollida, tractament i eliminació d’escombraries (Urb. Mas Ros i comercials)
• Impost d’activitats econòmiques
• Caixers automàtics i rètols lluminosos

Sou família
nombrosa o
monoparental?

Rebeu pensió
de viduïtat o
teniu una
discapacitat
del 33%?

Esteu pensant
en destinar un
habitatge a
lloguer social?

Heu de
rehabilitar la
façana
exterior del
vostre edifici?

Voleu
contractar
personal en
situació
d’atur?

Sou
majors de
65 anys?

(*) Es pot sol·licitar, abans del 30 de juny, el fraccionament en tres terminis:
10 d’agost (30%) · 10 d’octubre (40%) · 10 de desembre (30%)
LLOCS I MITJANS DE PAGAMENT
• Terminals Servicaixa (“La Caixa”)
• Entitats: Banc Sabadell · BBVA · Banco Santander
• En línia: ciutada.platjadaro.com · www.lacaixa.es
• Domiciliació bancària
• Pagament en metàl·lic: només imports inferiors a 5 euros
Consulteu tota la informació a:
http://ciutada.platjadaro.com/informacio-municipal/ordenances-fiscals
Unitat de Serveis Econòmics
Bonificacions: rendes@platjadaro.com · T 972 817 284 ext. 233
Pagaments: recaptacio@platjadaro.com · T 972 817 284 ext. 237
Unitat de Benestar Social i Salut
Casals d’Estiu: ssocials@platjadaro.com · T 972 819 473

Ajuntament de

Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Aquestes són algunes de les situacions que us poden
permetre la reducció dels tributs de l’Ajuntament de l’any 2021
Consulteu en detall totes les possibilitat i beneficieu-vos
de les bonificacions i subvencions que estan al vostre abast
Recordeu: podeu sol·licitar-ho fins al 31 de març!
Ajuntament de

Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Bonificacions fiscals i subvencions 2021

El pressupost de l’Ajuntament pretén donar resposta a les necessitats dels
ciutadans, posicionar el municipi turísticament, gestionar serveis bàsics,
mantenir infraestructures i invertir en nous equipaments públics.
Un conjunt de despeses que es compensen amb els ingressos, que provenen de
les transferències d’altres administracions i dels impostos que gestiona l’Ajuntament, les taxes pels serveis municipals o per la utilització dels espais públics.
En tant que són tributs municipals, el consistori impulsa també un conjunt de
reduccions -com a bonificacions o subvencions- en funció de circumstàncies
personals o segons quin sigui el fet que genera el tribut:
(*) Mínim tres anys d’empadronament i segons nivell de renda
(**) El termini de sol·licituds acaba el 31 de març de 2021

REDUCCIONS IMPOSTOS O TAXES
Construccions, instal·lacions i obres · ICIO
• 50% habitatges de protecció oficial
• 90% condicions d’accés i habitabilitat per mobilitat reduïda
• 95% rehabilitació de façanes
• 95% sortides d’emergència
• 95% aprofitament tèrmic o elèctric i d’energia solar
Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana · IIVTNU
• 90% habitatge habitual 3 anys i sense transmissió en 5 anys
• 50% béns del causant amb empadronament de 3 anys
Activitats econòmiques · IAE
• 50% utilització o producció energies renovables o sistemes de cogeneració
• 50% creació llocs de treball amb contracte indefinit
Llicències urbanístiques
• 100% rehabilitació de façanes
• 90% condicions d’accés i habitabilitat per mobilitat reduïda
• 100% tanques amb vial o camí públic, zona verda o equipament municipal
• 95% aprofitament tèrmic o elèctric i d’energia solar
Obertura d’establiments comercials
• 90% contractació 6 mesos personal a l’atur
• 20% empreses amb certificat EMAS

REDUCCIONS PER COL·LECTIUS (**)
Majors de 65 anys (*)
• 75% recollida d’escombraries
• 10% béns immobles
• 25% vehicles
Beneficiaris de pensió de viudetat (*)
• 10% béns immobles
• 25% vehicles
Discapacitat igual o superior al 33%
• Exempt vehicles
• 90% construccions, instal·lacions i obres (accessibilitat i habitabilitat)
• 10% béns immobles (*)
• Del 25 al 100% inscripció Casals Municipals d’Estiu
Famílies nombroses i monoparentals (*)
• 75% béns immobles
• 75% recollida d’escombraries
• 50% Llar d’Infants Municipal
• Consum mínim d’aigua
• 25% vehicles
• Del 25 al 100% inscripció Casals Municipals d’Estiu
Inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (*)
• 40% béns immobles
Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya · IRSC (*)
• Del 25% al 100% béns immobles
• Del 25% al 100% Casals Municipals d’Estiu
Renda Garantida de Ciutadania · RGC (*)
• 40% béns immobles
Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples · IPREM (*)
• 90% recollida d’escombraries
• 75% Llar d’Infants Municipal
Famílies
• Fins 95% béns immobles: habitatges borsa lloguer social
• Fins 20% béns immobles: amb sistemes d’energia solar
• 10%, 20%, 25% inscripció germans Casals Municipals d’Estiu
• Fins 100% Aula d’Adults (prèvia valoració Benestar Social)
• 100% vehicles: històrics (30 anys i certificat pertinença Club)
• 75% vehicles: elèctrics o bimodals, gas natural comprimit, etc.
• 50% vehicles: nous catalitzadors o aire condicionat sense CFC
• Del 30 al 40% escombraries: a partir de 5 aportacions a la Deixalleria Municipal
• 75% escombraries acreditant realització de compostatge casolà

