Guia resum de bonificacions i ajuts
Ordenances fiscals 2016

Aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la
normativa corresponent
Per consultar el document íntegre:
http://www.vilanova.cat/jsp/normatives/ordenancesfiscals.jsp

AJUTS ECONÒMICS EN ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS
ESPECIALS

Es concediran ajuts econòmics per el pagament dels impostos municipals a les persones que es
trobin en situacions especials, ja sigui per les seves condicions socioeconòmiqes o perquè
compleixen les condicions que es determinen en les bases per la concessió d’ajuts que els
impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries. Les persones
beneficiàries poden rebre més d’una subvenció de les que es preveuen en les bases per la
concessió d’ajuts, perquè són compatibles.
CONDICIONS GENERALS
Per gaudir dels ajuts ni el/la sol·licitant ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de
posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No s’incompleix aquest requisit si el conjunt
dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dos places d’aparcament i/o un traster sempre
que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència
judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només
posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial.
Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques desfavorides o que ha de
gaudir d’una especial protecció.
Els saldos bancaris i actius financers de la unitat familiar no han de superar els 15.000,00 €,

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Ajuts del 40%
pel pagament
de l’Impost
sobre Béns
Immobles (IBI)
a persones per
sota dels
nivells de
renda.

o
o

Membres Unitat familiar
1-2
3-4
5
6
7 o més

o
o

Ajuts pel
pagament del
75% de
l’Impost sobre
Béns Immobles
(IBI) a famílies
nombroses o
monoparentals.

Ser subjecte passiu de l’impost.
Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els
imports anuals següents:

o
o

o

Ingressos Unitat familiar
11.000,00
15.000,00
18.000,00
21.000,00
24.000,00

Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar
empadronats a Vilanova i la Geltrú.
Que sigui l’habitatge habitual de la família.

Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el
propietari els repercuteixi la quota de l’impost.
Tenir la condició de titular de família nombrosa o família
monoparental.
Que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent:
Membres

1a3
4
5
6
7
Més de 7

Ingressos
Unitat
familiar
3,5 IPREM
4 IPREM
4,5 IPREM
5 IPREM
5,5 IPREM
6 IPREM

Valor
Cadastral
125.000,00
160.000,00
190.000,00
220.000,00
250.000,00
285.000,00

IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples.
IPREM 2016: diari en 17,75 euros, el mensual en 532,51 euros
i l’anual en 6.390,13 euros.
Ajuts pel
pagament de
l’Impost sobre
Béns Immobles
(IBI) a persones
que tinguin
increment de
quotes
tributàries
superiors als
límits fixats en
les condicions
específiques.

Les persones, subjectes passius de l’impost, pels béns immobles en
que resulti una diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la
quota líquida de l’exercici anterior incrementada pels coeficients
màxims especificats a continuació, gaudiran d’un ajut equivalent a la
quantitat que representi aquesta diferència positiva.

Ajuts del 50%
pel pagament
de l’Impost
sobre Vehicles
de Tracció
Mecànica a
aturats de llarga
durada.
Ajuts del 50%
pel pagament
de l’Impost
sobre Vehicles
de Tracció
Mecànica a
petites
empreses de
fins a 3
treballadors, en
situació de
pèrdues.

Subjectes passius de l’impost, que siguin aturats de llarga durada (més
d’un any d’antiguitat) amb ingressos familiars inferiors a 2 vegades
IPREM. Només és concedirà una subvenció per subjecte passiu.

Aquesta reducció l’aplica d’ofici l’Ajuntament

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les petites
empreses, subjectes passius de l’impost, de fins a 3 treballadors, pels
vehicles afectes al 100% a l’activitat econòmica, que al llarg dels tres
trimestres naturals anteriors a la meritació de l’impost hagin presentat
pèrdues.

Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments
d’especial rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la creació d’ocupació
Ajuts de fins el 75% pel pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a
persones que realitzen explotacions
agràries “agroecològiques”, o a
persones que tributen per terrenys
destinats a explotacions agràries,
degudament regularitzades,
desenvolupades per ells mateixos.

Es concedirà un ajut del 75% de la quota de
l’impost a les persones, subjectes passius
de l’impost, per terrenys destinats a
explotacions agràries sempre que el sigui el
subjecte passiu del tribut i desenvolupi
l’activitat degudament regularitzada al seu
nom
Es concedirà un ajut del 35% de la quota de
l’impost a les persones, subjectes passius
de l’impost, pels terrenys que tinguin
destinada més del 85% de la superfície a
explotacions agràries “agroecològiques”,
sempre que es justifiqui:
- Que la explotació està degudament
regularitzada.
Certificat expedit per un enginyer
Agrònom acreditatiu de que la superfície
destinada a l’explotació és superior al 85%
de la superfície de la finca.
Certificació d’inscripció al registre del
Consell Català de la producció agrària
ecològica (CCPAE) i/o certificació de
productor ecològic.
Si el titular de l’explotació no és el
subjecte passiu de l’impost contracte de
lloguer o parceria.

Ajuts pel pagament de l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI) a persones que
cedeixen el seu habitatge en les
condicions fixades per la normativa
aplicable, a la borsa de lloguer social
local o comarcal.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de
l’impost a les persones, subjectes passius
de l’impost, que cedeixen el seu habitatge
en les condicions fixades per la normativa
aplicable, a la borsa de lloguer social local o
comarcal pel temps en que es mantingui la
cessió.
Ajuts del 25 %pel pagament de l’Impost Pels vehicles elèctrics o amb sistema
sobre Vehicles de Tracció Mecànica als bimodal i els vehicles que utilitzin
titulars de vehicles elèctrics o amb combustibles alternatius com gas natural
sistema bimodal i els vehicles que comprimit, biogàs metà, metanol o hidrogen,
utilitzin combustibles alternatius.
que gaudeixen de la bonificació del 75% de
la quota prevista al Número 3 de l’Article 4
de l’Ordenança Fiscal Número 4 reguladora
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Ajuts del 100% pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, a les persones que realitzin les obres detallades en les condicions
específiques, què responen a:
a.

Millora, rehabilitació, manteniment i conservació d’edificis i construccions.

b.

Foment de l’activitat econòmica al municipi.

c.

Foment de la instal·lació i millora de l’estalvi energètic i/o la utilització
d’energies alternatives.

Per la realització de les obres següents:
a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el planejament
vigent. No s’aplicarà l’ajut, encara que es tracti d’un edifici de catàleg, a les obres menors
de rehabilitació que no afectin a la totalitat de l’immoble, ni en els casos en que la
rehabilitació integral comporti l’increment del numero d’elements de l’edifici.
b) Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici (aluminosi, Termites). No
s’aplicarà l’ajut si les deficiències estructurals o el mal estat del immoble es deuen a manca
de manteniment del mateix.
c) Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals, amb l’acord
singular de la Junta de Govern Local.
d) Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política lingüística sempre que
el nou rètol reuneixi idèntiques característiques que el substituït.

e) Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.
f) Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de projectes d’urbanització o
reparcel·lació.
g) La realització d’obres majors que s’executin a l’àmbit d’actuació del PERI del nucli antic,
sempre que no s’incrementi el nombre d’elements dels edificis.
h) Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres arquitectòniques.
i) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació d’obra, en el cas
que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament habitatges gent gran” en conveni en la
diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels serveis socials municipals, que
tindran en compta el nivell de renda segons el barem de l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal
General.
Ajut del 90% de la quota de l’Impost als subjectes passius
Per la realització de les obres següents:
o

Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de conformitat
amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis
d’habitatges (ITE). Per gaudir de l’ajut és necessari presentar informe tècnic
acreditatiu.

o

La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia per l’adequació
per la instal·lació de noves activitats econòmiques, o reformes de les existents en els
àmbits del Pla de millora Urbana del nucli antic, així com en el projecte integral del
nucli antic. Aquest ajut no s’aplicarà a establiments de restauració i de publica
concurrència.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost als subjectes passius de l’impost, per
la realització de les obres següents:
o

Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per rehabilitació,
que obtinguin certificació energètica de categoria A o B, sempre que no vingui
imposat per la normativa sectorial aplicable.

o

Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges amb
més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el pressupost total d’execució de l’obra a
realitzar sigui superior al 50 per cent del valor cadastral de l’immoble i no
s’incrementi el número d’elements de l’edifici. El límit del pressupost no s’aplicarà a
les obres que es realitzin en les àrees de la ciutat declarades expressament de
rehabilitació d’habitatges, d’acord amb la Resolució de la D.G. d’Arquitectura i
Habitatge de 14 de maig de 1992 o normativa posterior que la substitueixi.

o

Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin destinades a la
creació de places d’allotjament turístic, sempre i quan estiguin integrades dins de les
zones de qualificació urbanística 1, 2, 3 i 4 que estiguin qualificades com a ús
residencial.

o

Que sol·licitin llicències o formalitzin comunicacions prèvies per obres que estiguin
relacionades directament amb l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies
alternatives, atenent al tipus d’energia renovable, sempre que les mateixes no
vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial
aplicable.

o

Que sol·licitin llicències per obres de nova construcció d’edificacions destinades a
habitatges de protecció oficial o destinades al lloguer social perquè s’incorporin a la
borsa de lloguer social de l’oficina local o comarcal d’habitatge.

No podran accedir als ajuts les construccions, instal·lacions i obres fora d’ordenació urbana
o situades en zones no legalitzades, i les realitzades sense llicència municipal.

ALTRES AJUTS ECONÒMICS
IBI

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els cinc primers anys i del 25 per cent de la quota íntegra de
l’impost els cinc anys següents, els habitatges en que s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar o altres
energies renovables, segons les condicions establertes en l’ordenança fiscal (OF2)

BONIFICACIONS ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY
Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú amb sis
mesos d’antiguitat al moment de formalitzar la matrícula.
Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran de
bonificació a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen les matrícules) en els percentatges següents en funció del llindar de
renda especificat:

BONIFICACIONS DE LLARS D’INFANTS
Els obligats al pagament que compleixen amb la totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General
gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes sempre que el llindar de renda de la unitat familiar no superi els límits següents:

BONIFICACIONS ESCOLA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT
Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la
matrícula.
Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les condicions següents:
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis
mesos anteriors a la matriculació.
b. La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que l'habitatge habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing.
c. Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb l'Ajuntament, ja siguin de dret públic o privat.
L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels ingressos i el número de membres de la unitat familiar:
Membres unitat familiar

IPREM - 2016
1

2

3

4

5 o més

3 Vegades 19.170,39

10%

30%

50%

50%

50%

4 Vegades 25.560,52

0%

20%

30%

35%

45%

5 Vegades 31.950,65

0%

10%

20%

30%

40%

6 Vegades 38.340,78

0%

0%

10%

20%

35%

BONIFICACIONS FORMACIÓ AERONÀUTICA
1. Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General
gaudiran d’una bonificació segons els percentatges següents:

La bonificació prevista en aquest número és incompatible amb les previstes en els número 2 i 3 següents. Cas de complir
les condicions per gaudir de més d’una de les tres bonificacions el beneficiari haurà de triar només una.
2. Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord marc de pràctiques formatives amb l’EFAV
tindran un 10% de bonificació en els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics.
3. Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació
del 10% respecte als punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics.
4. Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes correctes, el valor econòmic d’aquest mòdul se li
restarà en una propera matriculació en un altre mòdul.

5. Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva promoció gaudiran d’una bonificació del
50% per fer un curs de conversió entre subcategories.

SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES. MENJADOR DE CAN PAHISSA, NETEJA DE LA LLAR I ÀPATS
A DOMICILI
Gaudiran d’aquests serveis les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú, i que reuneixin una sèrie de requisits
(veure OF 20) Bonificació entre un 25% i un 90% de l’import.

BEQUES, ACTIVITATS D’ESTIU I ACTIVITATS REQUERIMENTS
Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú amb data anterior al mes de maig de 2015. Aquests serveis es bonifiquen
entre un 25% i un 75% del seu import depenent de la renta.

OBRES MENORS PROGRAMA GENT GRAN
La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes
d’ajut “arranjament habitatges gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels
serveis socials municipals, que tindran en compte el nivell de renda segons el barem de l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal
General.

ESCOMBRARIES

Els habitatges i allotjaments que els subjectes passius acreditin un ús regular i continuat durant tot l’any 2015 de la
deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil segons el següent barem:
Vegades utilització al
2015
de 6 a 10
més de 10

Percentatge Bonificació
Taxa
20%
40%

Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge

Altres beneficis fiscals
CONCEPTE
IBI (OF2)
Impost Vehicles
(OF4)
Impost
increment valor
dels terrenys
(plusvàlues)
(OF6)
Taxes
administratives
(OF10)

REDUCCIÓ
50% habitatges VPO
6 primers anys
100%
100%
75%
75%
95%

Minusvalidesa igual o superior al 33%
Vehicles + de 25 anys i associats
Vehicles que utilitzin combustibles
alternatius.
Hereus (amb requisits OF6)
Si és a favor del cònjuge
Habitatge en dació i procediment
d’execució hipotecària notarial o judicial
en condicions específiques

100%

Intervencions vàries en edificis
OF 10

Ampliació de trams en
funció del consum

Habitatges amb quatre o més persones
empadronades

Tarifa reduïda

S’aplicarà als subjectes passius que
compleixen la totalitat dels requisits
establertes a l’article 24.1 de
l’Ordenança Fiscal General (OF1).

Bus interurbà
(OF20)

35% del preu oficial públic
de l’ATM

Bus Urbà (OF20)

60% del preu oficial públic
de l’ATM
50% del preu oficial públic
de l’ATM

Escombraries
(OF11)

Tothom

100%

Aigua (OF17)

Taxes per
processos
selectius
(oposicions)
(OF7)

Destinataris, -àries

100%
50%

100%

Persones amb el Carnet Actiu
Persones amb el Carnet Actiu
Persones fins a 25 anys

Minusvalidesa superior al 33%
Inscrits al servei d’ocupació
S’aplicarà als subjectes passius que
compleixen la totalitat dels requisits
establertes a l’article 24.1 de
l’Ordenança Fiscal General (OF1).

Ajornaments i Fraccionaments
1.- Es concediran ajornaments i fraccionaments, a sol·licitud de la persona interessada i dintre del termini voluntari
d’ingrés, d’acord amb els següents criteris:

A l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la gestió del qual està delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, es podran concedir ajornaments i fraccionaments, sense interessos, dintre del període voluntari
de pagament sempre que el termini no excedeixi del 31 de desembre de l’exercici d’acreditament.
2.- Dintre del període de constrenyiment pel pagament dels deutes pendents es podran concedir terminis mensuals si la
situació econòmic-financera, apreciada pels tècnics de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona,
impedeix fer el pagament en un únic termini, amb els períodes màxim següents:
Deutes fins 1.500 € màxim 15 mesos.
Deutes més 1.500 € màxim 24 mesos.
3.- Dintre del període de constrenyiment no s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient sigui
inferior a 6.000 € i els terminis proposats per al pagament no superin els 24 mesos.

Bonificacions i exempcions per a indústries, empreses i negocis de VNG
Condicions generals: Per poder gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals municipals és condició
indispensable no tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament.
CONCEPTE

REDUCCIÓ
50%

IBI (OF2)
35%

IAE
(OF3)

Vehicles
(OF4)

95%
50% (5
primers anys)
25% (fins als
10 anys)
25%
100%
75 %
50 %

100 %

100 %

100 %
Llicències
d’activitats
(OF9)

50 %
50%

30 %

30 %
100 %
Escombrarie
s
(OF11)

Del 10% al
60%
Del 10% al
50%

Destinataris, -àries (*)
- L’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària
- Terrenys que tinguin destinada més del 85% de la
superfície a explotacions agràries “agroecològiques”
- Cooperatives i SAT
- Energia solar o renovable
- Energia solar o renovable
- 2 anys més del que estableix el RDL 2/2004 5 de març Art.
82.1.b)
- Maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola. Ambulàncies,
diplomàtics, autobusos urbans, i + de 25 anys.
- Vehicles elèctrics o bimodals.
- Petites empreses de fins a 3 treballadors, pels vehicles
afectes al 100% a l’activitat econòmica, que al llarg dels tres
trimestres naturals anteriors a la meritació de l’impost hagin
presentat pèrdues
- Les activitats de nova creació sectors específics: Article 6è
OF 9
- Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o
declarades d’utilitat pública i les associacions sense ànim de
lucre, sempre que la seva activitat no sigui complementada
amb una activitat de restauració.
- Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi i
comportin la creació de 3 o més llocs de treball que
acompleixin unes condicions estipulades.
- Les noves activitats que s’instal·lin al municipi dedicades a
la investigació i recerca tecnològica, ambiental, biomèdica o
d’atenció social.
- Canvis de nom o reobertura d’activitats existents quan el
titular de l’activitat estigui en situació d’atur i es reuneixin una
sèrie de requisits establerts a l’ordenança.
- Els establiments que incorporin instal·lacions d’estalvi
energètic i/o la utilització d’energies alternatives, que no
vinguin imposades per ordenances municipals o una altra
normativa sectorial aplicable que acompleixi unes
condiciones estipulades.
- Quan l’activitat es realitzi exclusivament en edificis
catalogats o en pisos ubicats en cases de catàleg.
- El primer any d’exercici d’activitat els subjectes passius que
hagin gaudit de l’exempció de pagament regulada a l’article
6.1.c) de la Taxa per la intervenció integral de l’Administració
municipal en activitats i instal·lacions
- Utilització Punt Net, Gremis, Convenis individuals, Local
compartit i gestió de residus
- Increment de plantilla amb contracte indefinit.

Tota la informació a www.vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/jsp/normatives/ordenancesfiscals.jsp

