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FULL INFORMATIU BONIFICACIONS 2017
Totes aquelles persones que reuneixin els requisits de les bonificacions o exempcions
que es relacionen poden sol·licitar-les al propi Ajuntament en horari d'oficina.
Totes les sol·licituds de bonificació s’han de renovar anualment, acreditant que
se segueixen complint tots els requisits, abans del 31 de març.

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.
1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per
cent en la quota de l'impost, de conformitat amb l'article 74 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre.
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps d'urbanització o de
construcció i un any més a partir de l'acabament de les obres. L'esmentat termini no
pot ésser superior a tres anys a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.
2. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent durant
el termini de tres anys, comptats des de l'atorgament de la qualificació definitiva,
segons el que preveu la Disposició addicional primera, punt 3 de la Llei 37/1992.
3. S'atorgarà una bonificació del 90% o del 40% a favor al subjecte passiu que tingui la
condició de titular de família nombrosa o família monoparental en els supòsits
següents:
a) Immobles urbans que siguin la residència habitual de la família.
b) La dita bonificació només s'aplicarà a les famílies empadronades al municipi, quan
la renda de les famílies sol·licitants corresponent a l'exercici fiscal liquidat, no
superi els llindars màxims de renda familiar següents:

FAMÍLIES NOMBROSES
3 FILLS NOMBROSES
4 FILLS NOMBROSES
5 FILLS NOMBROSES
6 FILLS NOMBROSES
A PARTIR DEL 6È FILL

Renda bruta de les famílies
sol·licitants corresponent a l'exercici
fiscal liquidat, igual i inferior a…
38.378 €
19.189 €
44.744 €
22.372 €
51.170 €
25.585 €
57.667 €
28.834 €
63.963 €
31.982 €
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FAMÍLIES
MONOPARENTALS
1 FILL MONOPARENTALS
2 FILLS MONOPARENTALS
3 FILLS MONOPARENTALS
4 FILLS MONOPARENTALS
5 FILLS MONOPARENTALS
6 FILLS O MÉS
MONOPARENTALS

Renda bruta de les famílies
sol·licitants corresponent a l'exercici Bonificació
fiscal liquidat, igual i inferior a…
30.000 €
40%
15.000 €
90%
38.378 €
40%
19.189 €
90%
44.744 €
40%
22.372 €
90%
51.170 €
40%
25.585 €
90%
57.667 €
40%
28.834 €
90%
63.963 €
40%
31.982 €
90%

Termini: entre l'1 de gener i el final del primer període de pagament en
voluntària. S’ha de renovar anualment.

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
1. Tots els immobles que estiguin tancats podran donar-se de baixa del padró
d’escombraries, prèvia comprovació. Caldrà passar per les oficines a omplir el
formulari corresponent.
2. Es bonificarà un 50% de la quota als pensionistes beneficiaris de rendes mínimes i
viudetat sempre que la renda sigui inferior a 7.988,40€ anuals (unitat familiar o no) i es
tracti de primer habitatge.
3. S'atorgarà una bonificació del 20% a favor al subjecte passiu que tingui la condició
de titular de família nombrosa o família monoparental en els supòsits següents:
a)
Immobles urbans que siguin la residència habitual de la família.
b)
La dita bonificació només s'aplicarà a les famílies empadronades al municipi,
quan la renda de les famílies sol·licitants corresponent a l'exercici fiscal liquidat, no
superi els llindars màxims de renda familiar següents:

FAMÍLIES NOMBROSES
3 FILLS NOMBROSES
4 FILLS NOMBROSES
5 FILLS NOMBROSES
6 FILLS NOMBROSES
A PARTIR DEL 6È FILL

Renda bruta de les famílies
sol·licitants corresponent a
Bonificació
l'exercici
fiscal
liquidat,
iguals i inferiors a…
38.378 €
44.744 €
51.170 €
57.667 €
63.963 €
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FAMÍLIES
MONOPARENTALS
1 FILL MONOPARENTALS
2 FILLS MONOPARENTALS
3 FILLS MONOPARENTALS
4 FILLS MONOPARENTALS
5 FILLS MONOPARENTALS
6 FILLS O MÉS
MONOPARENTALS

Renda bruta de les famílies
sol·licitants corresponent a
Bonificació
l'exercici
fiscal
liquidat,
iguals i inferiors a…
30.000 €
38.378 €
44.744 €
51.170 €
57.667 €
63.963 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%

Termini: entre l'1 de gener i el final del període de pagament en voluntària del
trimestre en curs. S’ha de renovar anualment.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
1. Es bonificarà un 50% de la quota als pensionistes beneficiaris de rendes mínimes i
viudetat sempre que la renda sigui inferior a 7.988,40€ anuals (unitat familiar o no) i es
tracti de primer habitatge.
2. S'atorgarà una bonificació a favor al subjecte passiu que tingui la condició de titular
de família nombrosa o família monoparental en els supòsits següents:
a)
Immobles urbans que siguin la residència habitual de la família.
b)
La dita bonificació només s'aplicarà a les famílies empadronades al municipi,
quan la renda de les famílies sol·licitants corresponent a l'exercici fiscal liquidat, no
superi els llindars màxims de renda familiar següents:

FAMÍLIES NOMBROSES
3 FILLS NOMBROSES
4 FILLS NOMBROSES
5 FILLS NOMBROSES
6 FILLS NOMBROSES
A PARTIR DEL 6È FILL

FAMÍLIES MONOPARENTALS
1 FILL MONOPARENTALS
2 FILLS MONOPARENTALS
3 FILLS MONOPARENTALS
4 FILLS MONOPARENTALS
5 FILLS MONOPARENTALS
6 FILLS MONOPARENTALS

Renda
bruta
de
les
famílies
sol·licitants corresponent a l'exercici
fiscal liquidat, iguals i inferiors a…
38.378 €
44.744 €
51.170 €
57.667 €
63.963 €
Renda
bruta
de
les
famílies
sol·licitants corresponent a l'exercici
fiscal liquidat, iguals i inferiors a…
30.000 €
38.378 €
44.744 €
51.170 €
57.667 €
63.963 €
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La bonificació consistirà en l’ampliació del primer i el segon tram de la Tarifa 1a per a
l´ús domèstic. La Tarifa bonificada queda així:
Tarifa 1a.: Quota trimestral del servei de subministrament d'aigua:
A) Ús domèstic:
- Fins al mínim 15 m3: ...........................................0,4083 €/m3
- De 16 a 60 m3:.....................................................0,6805 €/m3
- De 61 a 90 m3:.....................................................1,3042 €/m3
- Més de 90 m3:......................................................2,6084 €/m3

Documentació que cal aportar: Sol·licitud, declaració anual de renta de cadascun dels
membres que conformen la unitat familiar o certificació d'Hisenda conforme no
s'obtenen rentes, títol de família nombrosa o de família monoparental.
Termini: entre l'1 de gener i el final del període de pagament en voluntària del
trimestre en curs. S’ha de renovar anualment.

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
1. Estan exempts 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 per a l’ús d’una persona amb
defecte o incapacitat física.
2. També estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús
exclusiu. Als efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per 100.
Documentació que cal aportar: sol·licitud, certificat emès pel Departament de Benestar
i Família que acrediti el grau de minusvalidesa i fitxa tècnica del vehicle.
3. Estan bonificats del 100% de la quota de l'impost a favor dels titulars dels vehicles
següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d’acord amb 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, 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.
Documentació que cal aportar: sol·licitud i fitxa tècnica del vehicle.
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