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IBI
 Família nombrosa en la data de meritació
de l’impost –50%
 Instal·lació de sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric procedent del sol – 50%

IAE
 Subjectes que iniciïn una activitat
empresarial i tributin per quota municipal,
gaudiran d’una bonificació del 40% de la
quota tributària durant 5 anys.
 Subjectes passius que augmentin la mitjana
de la plantilla de treballadors amb contracte
indefinit – bonificació entre el 10% i el 40%
en funció de l’increment de la plantilla
 Subjectes passius que produeixin o facin
servir per al desenvolupament de les
activitats, energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables, sempre que aquesta producció
es realitzi en instal·lacions ubicades al
terme municipal – 20%.
ESCOLA BRESSOL
 Família nombrosa (quan la renta de la unitat familiar
mensual sigui inferior a 4 vegades el SMI) – 25%

PLUSVÀLUA
 Transmissió de terrenys que afectin
l’habitatge habitual del causant realitzades a
títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents de primer grau i adoptats,
cònjuges i ascendents de primer grau i
adoptants, sempre i quan hagin conviscut
amb el causant durant els 2 anys anteriors a
la defunció d’aquest - 95%

AIGUA
CLAVEGUERAM
ESCOMBRARIES
 Segons ingressos familiars, d’acord amb el
quadre següent: - 50%
Membres unitat
familiar
1
2
3
4

Vegades SMI
(655,20€)
1
1,75
2
2,5

ICIO
 Obres, construccions o instal·lacions
declarades d’especial interès o utilitat
municipal – 50%
 Obres, construccions o instal·lacions que
incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar – 50%
 Reformes/adequacions que afavoreixin
l’accés i l’habilitació als discapacitats – 90%

 Família nombrosa, quan la renda de la unitat
familiar mensual sigui inferior a 4 vegades el
SMI – 50%
 Família monoparental, quan la renda de la
unitat familiar mensual sigui inferior a 2
vegades el SMI – 50%

VEHICLES





Vehicles històrics -100%
Antiguitat superior a 25 anys – 75%
Produeixen menor impacte ambiental –75%
Vehicles de persones amb grau de
discapacitat > 33% - 100%

Només ESCOMBRARIES
 Per 12 segells en la targeta d’usuari de la
deixalleria fins el 30 de juny – 20%

