Impost béns
immobles - IBI

Bonificació

Concepte

50%

per a families nombroses segons ingressos

95%
50%

per a cooperatives agràries
en habitatges de protecció oficial els 3 primers anys

60%

50%

50%
95%

90%
Impost sobre
construccions,
instal·lacions i obres ICIO

50%

25%

25-95%
50-90%
Taxa de recollida
d'escombraries
10-20%

Impost sobre
activitats
econòmiques - IAE

50%

per l'exercici de qualsevol activitat professional durant els
cinc anys d'activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu del desenvolupament de la mateixa.

40%
20%

per l'exercici de qualsevol activitat empresarial a l'àmbit del
sector Aigüeta i tributin per quota municipal durant els cinc
anys d'activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu del desenvolupament de la mateixa
subtjectes passius que tributin per quota municipal que
utilitzin en la seva activitat nergies renovables o sistemes de
cogeneració, d'acord amb l'article 88.2.c del TRLRHL, sempre i
quan no sigui obligatòria per normativa específica utilitzarles.
per l'increment de la plantilla mitjana de treballadors amb
contractes indefinits o amb persones proviennts de l'atur i/o
majors de 55 anys, sempe que s'incorpori a la plantilla un
mínim de 3 treballadors.
per vehicles clàssic o històrics amb una antiguitat superior als
25 anys, sempre que s'acrediti que tributa per un altre vehicle
en el municipi
per vehicles 100% elèctrics
per vehicles híbrids

10-20%

Piscina Municipal : per famílies nombroses i monoparentals

10-30%

50-100%

25%
40%
10-20%
Preus públics

en noves activitats que fomentin l'ocupació en base a l'article
74.2 del TRLRHL
per instal·lacions i bores que incorporin sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar
les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés, supressió de barreres arquitectòniques i
habitabilitat dels discapacitats corresponent a aquest Capítol,
sempre i quan no estiguin obligats d’acord amb la normativa
vigent. Aquesta bonificació quedarà condicionada a la
presentació del certificat de minusvalidesa definitiva de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS).
l’execució d’obres de construcció d’habitatges de protecció
oficial destinats a lloguer.
per a l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial destinats a la venda. No s’inclouen en aquest
supòsit les construccions d’habitatges de protecció oficial de
promoció individual (d’ús propi).
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que es
declaren d’especial interès
per a jubilats, pensionistes i altres subjectes passius d'escassa
capacitat econòmica, segons els seus ingressos i els membres
de l'unitat familiar
per el nombre de vegades en que s'usa la deixalleria i s'aplica
exclusivament als habitatges particulars que tributin com a
persones físiques.
per cooperatives, així com les seves unions, federacions i
confederacions, i les societats agràries de transformació

50%

Impost sobre vehicles
de tracció mecànica IVTM

per als immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de
les empreses d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat Primer període : 16/06 al 22/08 Segon
període : 17/10 al 19/12
els habitatges que realitzin obres per la instal·lació de
captadors tèrmics solars homologats per l'Administració i que
aquesta instal·lació no estigui ja obligada per la normativa
vigent, durant els 3 anys següents a la instal·lació

95%

50%

10-20%
10%
20%
10%
10-20%

Termini sol·licitud

Llar d'infants el Tren petit : bonificació pel 2n fill assistent a la
llar
Llar d'infants el Tren petit : bonificació pel 3r fill assistent a la
llar
Llar d'infants el Tren petit : per família nombrosa o amb
escassa capacitat econòmica
Aula d'aduts: per família nombrosa o monoparental
Aula d'aduts: jubilats o pensionistes inferior o igual al salari
mínim interprofessional
Aula d'aduts: aturats i persones amb discapacitat d'un 33% o
més
Aula d'aduts: alumnes d'alfabetització en llengua catalana
que hagin obtingut diploma el curs passat
Escola de música: família nombrosa i monoparental

18/02 al 22/04

18/08 al 18/10

18/02 al 22/04

a preguntar a cada equipament

