
BONIFICACIONS 

IBI - Ordenança 1.1 - Article 9 

ARTICLE   CLASSE % BONIFICACIÓ PRESENTACIÓ  SOL·LICITUDS/EFECTE 

9.1 Urbanització, construcció, promoció immobiliària 50%/90% Tot l'any / Període impositiu següent 
9.2 Habitatges protecció oficial 50% (3 anys) Qualsevol moment anterior als 3 períodes 

durada 
9.3 Béns rústics cooperatives agràries 95% Tot l'any/ Període impositiu següent 
9.4 Família nombrosa/monoparental Segons ingressos/v.cadastral  

següent 
Tot l'any/ Període impositiu següent 

Renda familiar Valors cadastrals dels habitatges 
>=10.000€/<=35.000€ >=35.000€/<=90.000€ >=90.000€/<=120.000€ 

<= 1 SMI 80 % 60 % 40 % 
>1 SMI/<=1,5 SMI 70 % 50 % 30 % 
>1,5 SMI/<=2,5 SMI 60 % 40 % 20 % 
>2,5 SMI/<=3 SMI 50 % 30 % 15 % 
>3 SMI/<=3,5 SMI 40 % 20 % 10 % 
En cas 1 o més membres discapacitat reconeguda, augment 20% respecte valor taula. 

9.7 Béns en els que es desenvolupin activitats econòmiques 
declarades d’especial interès 

95% Tot l'any/ Període impositiu següent /Acord Ple 

9.8 Habitatges i comercials, no obligats, que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 

50% Els 3 primers anys/ Període impositiu següent 

9.9    Habitatges inclosos Catàleg Béns Protegir POUM si any anterior 
han executat obres reforma,reparació o rehabilitació  

 20% Tot l’any/Acord ple 



IVTM - Ordenança 1.2 - Article 5 

ARTICLE   CLASSE % BONIFICACIÓ PRESENTACIÓ   SOL·LICITUDS/EFECTE 

5.3.1 Vehicles antiguitat superior 25 anys 100% Tot l'any/Període impositiu següent 
5.3.2 Vehicles elèctrics 75% Tot l'any/ Període impositiu següent 
5.3.3 Vehicles bimodals (elèctrics/gasolina) gas natural, d'altres o 

biogàs 
50% Tot l'any/Període impositiu següent 

5.3.4 Vehicles eficients energèticament Segons emissió grams  CO2/km 
20%  115 a 130 g CO2/km 
35%  100 a 115 g CO2/km 
50% menys 100 g CO2/km 

Tot l’any/Període impositiu següent/Mentre la 
liquidació no sigui ferma 

ICIO - Ordenança 1.3 - Article 6 

ARTICLE   CLASSE % BONIFICACIÓ PRESENTACIÓ  SOL·LICITUDS/EFECTE 

6.1 Construccions de protecció oficial d’iniciativa pública  
Reforma,reparació,rehabilitació dels inclosos en Catàleg POUM 
Les realitzades per Administracions Públiques circumstàncies de 
caràcter cultural, històric, artístic o d'us públic o social 

95% Al presentar sol·licitud llicència 
Acord Ple 

6.2 Obres d’especial transcendència social o de foment  de 
l’ocupació  

50% Igual 

6.3 Construccions de protecció oficial iniciativa privada 30% Igual 
6.4 Realització d’obres/instal·lacions per aprofitament tèrmic 

energia solar/utilització energies renovables, no obligats 
95% Al presentar sol·licitud llicència urbanística 

6.5 Obres que afavoreixin l’accés/habitabilitat persones 
discapacitades 

90% Al presentar sol·licitud llicència urbanística 



6.6 Construccions,instal·lacions o obres declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per circumstàncies 
socials,culturals,historicoartístiques o de foment ocupació 

Segons detall Al presentar sol·licitud llicència 

Obres rehabilitació habitatges antiguitat superior 50 anys 50% 
Obres millora/rehabilitació façanes en àmbit claus CH i SH del POUM 50% 
Obres de neteja i tancament de solars 50% 
Obres per millorar els aparadors existents en locals comercials 50% 
Obres de reforma i modernització d’establiments comercials i de serveis, amb superfície inferior a 150 m2, subjectes a llicència 
o comunicació prèvia

95% 

Obres o instal·lacions que s’executin en terrenys qualificats urbanísticament com equipaments 25% 
Obres o instal·lacions que s’executin en el marc d’un conveni de col·laboració més ampli en què l’ Ajuntament sigui part activa 25% 
Noves instal·lacions industrials amb cert. ISO-14001 o sistema EMAS mínim 75% dels seus centres treball en Estat Espanyol 25% 
Obres o instal·lacions que executin entitats amb caràcter no lucratiu 35% 
Obres de primera instal·lació d’ascensor en immobles amb antiguitat superior a 20 anys 50% 
Obres reparació patologies estructurals edificis públics o privats amb antiguitat de més 10 anys, acreditant la patologia 
estructural  

50% 

Instal·lacions,obres o construccions de primera instal·lació en serveis i/o elements de l’immoble d’un o més sistemes de 
recollida i aprofitament d’aigües pluvials, segons requisits establerts 

50% 

Construccions, instal·lacions o obres en parcel·les ubicades a l’àmbit del Parc Empresarial 
Promogudes per entitats de caràcter públic  
Promogudes per entitats de caràcter privat  

50% 
30% 

Construccions, instal·lacions o obres en locals afectes a l’exercici d’una activitat econòmica, si el subjecte passiu n’és titular, 
segons requisit establerts 

50% 

IIVTNU - Ordenança 1.4 - Article 14 

ARTICLE CLASSE %BONIFICACIÓ PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS/EFECTE 
14.1 Transmissió de l’habitatge habitual del causant per 

defunció,segons requisits establerts 
Segons ingressos / v.cadastral 
següent 

Termini legal , 6 mesos des de defunció o 1 any 
si s'ha sol·licitat la pròrroga 



Renda familiar Valors cadastrals dels habitatges 
>=10.000€/<=30.000€ >=30.000€/<=60.000€ >=60.000€/<=90.000€ 

<= 2 SMI 95 % 95 % 95 % 
>2 SMI/<=2,5 SMI 85 % 80 % 75 % 
>2,5 SMI/<=3,5 SMI 60 % 55 % 50 % 
>3,5 SMI/<=4 SMI 50 % 45 % 40 % 
>4 SMI/<=4,5 SMI 40 % 35 % 30 % 

14.2 Transmissions per defunció i donació locals afectes activitats 
empresarials, segons requisits establerts 

Segons valor cadastral  
Inferior 70.500€             95% 
De 70.501 a  80.000€    75% 
De 80.001 a  92.500€    50% 
De 92.501 a  120.000€  25% 

Igual 14.1 

14.3 Transmissions de terrenys sobre els que s’hi desenvolupin 
activitats econòmiques declarades d’especial interès 

65% Igual / Acord Ple 

IAE - Ordenança 1.5 - Article 8 

ARTICLE CLASSE % BONIFICACIÓ PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS/EFECTE 
8.1 Cooperatives, federacions, confederacions i societats agràries 

de transformació       
95%   Al presentar declaració d'alta/Inici període de la 

sol·licitud presentada 
8.2 Els que iniciïn qualsevol activitat professional 50% (5anys) Igual 
8.3 Afectats per algunes obres en via pública, segons ordenances, 

on tenen l’adreça principal de l’activitat 
Segons mesos durada obres 
superior 3-inferior 6 - 60% 
Superior 6 mesos - 80% 

Igual/D'ofici o petició interessat 

ESCOMBRARIES - Ordenança 2.1.7 - Article 6.6 - Reduccions 

ARTICLE CLASSE REDUCCIONS PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS/EFECTE 
6.6 Residents Segons nombre residents/ingressos A sol·licitud interessat /Abans fermesa liquidació 



Residents Reducció 75% Límit ingressos Reducció 50% Límit ingressos Reducció 25% Límit ingressos 
1 11.154,82€ 12.748,37€ 14.341,91€ 
2 17.529,01€ 19.122,55€ 20.716,10€ 
3 22.309,64€ 23.903,19€ 25.496,74€ 
4 o més 25.496,74€ 27.090,28€ 28.683,83€ 

6.7 Familia nombrosa/monoparental Segons nombre residents/ingressos A sol·licitud interessat /Abans fermesa liquidació 
Residents A)Reducció 100%

Límit ingressos
B)Reducció 75%
Límit ingressos

C)Reducció 50%
Límit ingressos

D)Reducció 25%
Límit ingressos

E)Reducció 5%
Superior a

1 10.623,64€ 11.154,82€ 12.748,37€ 14.341,91€ >14.341,91€
2 16.694,29€ 17.529,01€ 19.122,55€ 20.716,10€ >20.716,10€
3 o més 21.247,28€ 22.309,64€ 23.903,19€ 25.496,74€ >25.496,74€

6.8 Contribuents quins índexs reciclatge 
sobre la producció total de residus 
per barri superi mitjana municipal 

Increment recollida selectiva  - % Reducció 
Del  20% al 30%     10% 
Del  30% al 50%     15% 
Més del  50%        20% 

Aplicació directa 

6.9 Contribuents que l’any anterior 
utilitzin deixalleria municipal 
mancomunada, segons requisits 
establerts 

Nombre utilitzacions anuals        % Reducció 
De 0 a 2            0% 
De 3 a 6            5% 
De 7 a 10         10% 
D’11 a 14         15% 
Més de 15           20% 

Aplicació directa 

6.10 Contribuents que gestionin 
correctament les restes vegetals en 
solars 

80% A sol·licitud interessat/Abans fermesa liquidació 


