
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:  ORIGINAL I  FOTOCÒPIES 
 

 DNI : Majors 16 anys 

 Justificant ingressos :   

 Si es treballa presentar 3 últimes nòmines 

 Si no es treballa: 

 Certificat ingressos INEM (trucar al 901.119.999 o sol·licitar a www.sepe.es) 

 Certificat ingressos Seguretat Social (Rambla Principal, 86) 

 Informe vida laboral (trucar al 901.50.20.50 o sol·licitar a www.seg-social.es) 
 Si és pensionista: certificat de la Seguretat Social dels ingressos mensuals  

 En el cas de ser major de 16 anys i estar estudiant: presentar certificat d’estudis. 

 En el cas de llogaters: presentar 3 últims rebuts de lloguer i un rebut on es justifiqui  

el pagament de la brossa i de la contribució. 

 Número de compte corrent en els casos que s’hagi de fer la devolució de l’impost  

mitjançant transferència 

 En el cas de sol·licitar exempció per família nombrosa adjuntar carnet de família  

nombrosa o monoparental 

 L’últim rebut de l’aigua. 

 Matricula escola / llar (La Baldufa i l’Escateret). 

 Els saldos bancaris i actius financers no poden superar els 15.000,00 euros. 

 
 

Tota la informació a www.vilanova.cat 
 

    http://www.vilanova.cat/jsp/normatives/ordenancesfiscals.jsp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia resum de bonificacions i ajuts 
Ordenances fiscals 2014 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 



En funció de la capacitat econòmica 
 

 

Condicions generals, per acollir-se a aquestes bonificacions  
 

Quan els beneficis fiscals s’estableixin en funció de la capacitat econòmica del 
subjecte passiu, les condicions generals de referència seran: 
 

A) El barem d’ingressos bruts familiars no podrà superar els límits següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 3/2004, en còmput anual. 
S’entendrà per ingressos bruts familiars la suma dels ingressos anuals de cadascun dels membres de la 
unitat familiar. 
 

B) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de 
posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual que inclou fins a dues 
places d’aparcament i/o un traster. 
 

C) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova 
i la Geltrú.  
 

D) En el casos de reducció del 50% i 75% del IBI també cal que  el valor 
cadastral de l’habitatge no superi el barem següent: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
E) No tenir saldos bancaris i actius financers superiors a 15.000 € 

Concepte Reducció 
Persones 

destinatàries 

IBI (OF2) 50% propietat- 75% lloguer 
Famílies nombroses i 

monoparentals 
Escombraries 

(OF11) 100% Tothom 

Aigua (OF17) Tarifa reduïda Tothom 
Llars d’infants 

(OF29) 50% en l’escolarització Tothom 

Escola de 
Música (OF29) 

Fins un 50% en funció dels membres de la 
unitat familiar 

Tothom 

Escola d’art 
(OF29) 50%  Tothom 

Bonificacions i exempcions per a indústries, empreses i negocis 
Condicions generals 
 

(*)Gaudiran d’aquests serveis les indústries, empreses i negocis de Vilanova i la Geltrú,  
i que reuneixin una sèrie de requisits (veure OF) 
 

- 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 Destinataris, -àries (*) 

IBI (OF2) 50% - L’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària 

IAE 
(OF3) 

95% 
50% (5 primers anys) 

25% (fins als 10 
anys) 
25% 

- 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) 

Vehicles 
(OF4) 

100% 
 

100 % 
50 % 
50% 

- Maquinària amb cartilla d’inspecció agrícola. Ambulàncies, 
diplomàtics, autobusos urbans, i + de 25 anys. 
- Vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu.  
- 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 

 
100 % 

 

 
- Les activitats de nova creació: Article 6è OF 9 

 
100 % 

 

- Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades 
d’utilitat pública i les associacions sense ànim de lucre 
degudament inscrites en els registres oficials corresponents. 

 
100 % 

 

-  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. 

 
 

100 % 
 

- Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les 
condicions següents: 
- El/la titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat 
de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a 
mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa, hauran de 
complir aquests requisits. 
- La superfície del local no superi els 200 m2. 
- L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis 
d’iniciatives econòmiques d’una administració pública 

 
50% 

- Les noves activitats que s’instal·lin al municipi dedicades a la 
investigació i recerca tecnològica, ambiental, biomèdica o 
d’atenció social. 

 
 

30% 

- 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. 

Llicències 
d’activitats 

(OF9) 

30% - Quan l’activitat es realitzi exclusivament en edificis catalogats o 
en pisos ubicats en cases de catàleg. 

 
100% 

- 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 

Escombraries 
(OF11) 

Del 10% al 60% 
 

- Utilització Punt Net, Gremis, Convenis individuals, Local 
compartit i gestió de residus 

 



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. 
 
 

 
 
 
 

 
Més bonificacions IBI 
 
Gaudiran d’una bonificació del 40% (només per a propietaris)de la quota de 
l’impost els subjectes passius que compleixin les següents condicions: 
 

- Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports anuals 
següents:  

 
 
 
 
 
 
- El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran de 

posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual objecte de la 
bonificació que inclou fins a dues places d’aparcament i/o un traster. 

- Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Que sigui l’habitatge habitual de la família. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
             
        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) 
 

Aquests serveis es bonifiquen entre un 25% i un 90% del seu import 
 

Beques 
 

Activitats d’estiu y Activitats esportives  
 Requeriments 
1- Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú amb data anterior al mes de maig 
de 2013. 
Aquests serveis es bonifiquen entre un 25% i un 75% del seu import depenent  
de la renta. 



Bonificacions ambientals 
 
Vehicles de tracció mecànica 
 
Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota fixada a les tarifes de 
l’impost de vehicles de tracció mecànica i d’una subvenció equivalent al 25 per 
cent de la quota restant, els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i 
els vehicles que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, 
biogàs metà, metanol o hidrogen. 
 
Obres 
 
Tindran una bonificació fins el 50 per cent de la quota de l’impost als subjectes 
passius que sol·licitin  llicències 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 municipal o altra normativa sectorial aplicable. 
 
Escombraries 
 
Els habitatges i allotjaments que els subjectes passius que acreditin un ús regular i 
continuat durant tot l’any 2013 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la 
deixalleria mòbil segons el següent barem: 
 

Vegades utilització al 
2013 

Percentatge Bonificació 
Taxa 

  
de 6 a 10 20% 
més de 10 40% 

 
Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge. 
 
  IBI 
 

Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent 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 
següents: 
- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 
- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent. 
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades. 
- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta circumstància 
s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació expedida per l’empresa de 
manteniment de les instal·lacions. 
Les resta de condicions i requisits per a la concessió d’aquesta subvenció s’establirà per la 
Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics municipals. 
 
 

Altres beneficis fiscals 
 

 
 

  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 compta el nivell de renda segons el barem de 
l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 

 
 
 

CONCEPTE REDUCCIÓ Destinataris, -àries 

IBI (OF2) 
50% habitatges VPO 

6 primers anys 
Tothom 

100% Minusvalidesa igual o superior al 33% 
100% Vehicles  + de 25 i associats 

Impost Vehicles 
(OF4) 

50% 

Aturats/des 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 

Impost 
construccions 
instal·lacions i 

obres (OF5) 

100% Intervencions vàries en edificis OF 5 

75% 
95% 

Hereus (amb requisits OF6) 
Si és a favor del cònjuge 

 

Impost 
increment valor 

dels terrenys 
(plusvàlues) 

(OF6) 100% Habitatge en dació   

Taxes 
administratives 

(OF10) 
100% 

Intervencions vàries en edificis  
OF 10 

Aigua (OF17) Aproximadament un 20% Famílies Nombroses i monoparentals 

Bus interurbà 
(OF20) 

35% del preu oficial públic 
de l’ATM 

 
Persones amb el Carnet Actiu 

Bus Urbà (OF20) 

60% del preu oficial públic 
de l’ATM 

50% del preu oficial públic 
de l’ATM 

Persones amb el Carnet Actiu 
 

Persones fins a 25 anys 

Llars d’infants 
Bonificació 30% sobre les 

tarifes reduïdes per 
empadronats. 

Famílies Nombroses i monoparentals 

 
Escola d’art 

 
30% Famílies Nombroses i monoparentals 

Taxes per 
processos 
selectius 

(oposicions) 
(OF29) 

100% 
50% 

Minusvalidesa superior al 33% 
Inscrits al servei d’ocupació 


