Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Bonificacions
de taxes i impostos

per a famílies i persones físiques

Més informació

Consulteu tota la informació sobre tributs i sancions a www.palauplegamans.cat
Tel.: 93 472 91 79 A/e: orgt.palau@diba.cat

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Bonificacions:
. 50% per a famílies nombroses. El valor cadastral de l’immoble ha de
ser inferior 200.000€ i ha de ser la vivenda habitual de la familia.
. 50% de la quota durant tres exercicis per a immobles que hagin
instal·lat sistemes d’aprofitament d’energies renovables que superin
els mínims que estableixi la legislació vigent i afectin a la globalitat de
l’edifici o bé de l’habitatge.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Bonificacions:
. Exempció per a persones amb discapacitat superior al 33% i per a
pensionistes amb pensió d’incapacitat reconeguda.
. 100% per a vehicles amb més de 25 anys.
. 50% per a vehicles amb emissions de CO2 que es situen entre 120 a
130 gr. per Km.
. 75% per a vehicles amb emissions de CO2 que es situen per sota dels
120 gr. per Km, o que no generin CO2.
. 75% per a vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats
amb unes emissions inferiors a 120g de CO2/km.
. 75% per a vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids endollables,
vehicles de propulsió híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil,
vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció
elèctrica al 100% mitjançat bateries, amb emissions inferior a 120g de
CO2/km.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Bonificacions:
. 95% per a construccions, instal·lacions u obres ja existents en les que
s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar.
. 90% per a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
. 50% per a construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges
de protecció oficial.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
Bonificacions:
. Exempció d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions realitzades per persones
físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del
deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix.
. Exempció d’aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del
perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural.
. 95% bonificació en les transmissions de terrenys, i en la transmissió
o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin
a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa
de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els
cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants

TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS

. 100% per a construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
. 100% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
. 100% en obres de construcció que puguin afectar habitatges d’interès
cultural, històrics o catalogats
. 95% per a construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporin
.
. 50% bonificació a favor de les noves construccions, instal·lacions i
obres de primera vivenda en habitatges de valor inferior a 200.000€ i
sempre que es tracti d’autopromoció per gaudir-ne

TAXA DE LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Bonificacions:
. 100% en obres de construcció que puguin afectar habitatges d’interès
cultural, històrics o catalogats.

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS AMINISTRATIUS
Bonificacions:
. Exempció per als contribuents que acreditin que els ingressos
familiars no superin l’import del salari mínim interprofessional, així com
estudiants i pensionistes.

ORDENANÇA NÚM. 9
TAXES PER RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
Bonificacions:
. 100% per a contribuents empadronats al municipi de Palau-solità i
Plegamans que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import
del salari mínim interprofessional.
. 50% per a jubilats i pensionistes empadronats al municipi de Palausolità i Plegamans quins ingressos familiars no superin el doble del
salari mínim interprofessional.
. 30% per a contribuents que autogestionen la fracció orgànica de
residus, en condicions que no causin molèsties als veïns, ni problemes
higiènics de cap mena.
. 20% per a famílies nombroses i monoparentals.
.10% per a contribuents que realitzin una correcta recollida porta a porta
de la fracció orgànica.
. Reduccions per als contribuents que realitzin un mínim d’aportacions
de residus a la deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre:
(*) (Més informació sobre les condicions a www.palauplegamans.cat i a
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària)
Aportacions		
De 5 a 7 viatges		
De 8 a 13 viatges		
Més de 13 viatges

% reducció
10%
15%
20%

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE
DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER
A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
DE QUALSEVOL MENA
Bonificacions:
. 30% per a famílies nombroses i monoparentals;
. 30% pels contribuents amb ingressos inferiors al 1,5 del salari mínim
interprofessional
. 30% per a jubilats i pensionistes amb ingressos familiars que no
superin el doble del salari mínim interprofessional.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

. 20% en cas de portar 2 germans.
. 30% en cas de portar 3 germans.
. 40% en cas de portar 4 o més germans
. 51%
mínim interprofessional.
. 40%
mínim interprofessional.
. 22%
mínim interprofessional.
. 30% per a famílies nombroses i monoparentals.
(*) (Més informació sobre les condicions a www.palauplegamans.cat i a
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària)

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Bonificacions:
. 100% per a pensionistes i/o jubilats que convisquin sols i que
individualment, no obtinguin ingressos superiors al salari mínim
interprofessional. (*) (Més informació sobre les condicions a www.
palauplegamans.cat i a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària)
. Refacturació per consums atípics en casos de fuites involuntàries.
.100% en el canvi de nom relatiu a contractes domèstics a diferents
col·lectius de pensionistes i als perceptors de les prestacions socials per
atendre determinades situacions de necessitats bàsiques.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS CULTURALS I SOCIALS
Bonificacions per a l’Escola Municipal de Música i l’Escola d’Adults:
. 30% per a alumnes amb ingressos inferiors al 1,5 del salari mínim
interprofessional,
famílies monoparentals; jubilats i pensionistes
amb ingressos familiars que no superin el doble del salari mínim
interprofessional.
. Per a famílies nombroses:
- 30% pel primer membre de la família.
- 20% pel segon membre de la família.
- 10% pel tercer membre de la família i a cada membre per
sobre del tercer.

TAXA PER LA TINENÇA, CAPTURA, MANUTENCIÓ I ELIMINACIÓ
D’ANIMALS DOMÈSTICS
Bonificacions:
. Exempció per persones amb escassa capacitat econòmica.

TAXA DE LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
Bonificacions:
. 100% per construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
. 95% per a construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i que
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent.
. 50% per a noves construccions, instal·lacions i obres de primera
vivenda en habitatges de valor inferior a 200.000,00 €.

