
AJUTS EN EL PAGAMENT DELS TRIBUTS

EVITEM L’EXCLUSIÓ SOCIAL

L’accés a una aigua de qualitat és un dret humà 
reconegut per les Nacions Unides.

EDUCACIÓ I CULTURA PER A TOTHOM

La crisi econòmica ha estat especialment virulenta 
amb alguns col.lectius, com són les persones que 
es troben en situació d’atur, en molts casos de 
llarga durada, les persones amb discapacitat i la 
gent gran que es troba en situació de vulnerabilitat 
i té dret a una vellesa digna. 

Bonificació del 100% per aquelles 
famílies que ho necessiten atenent als 
criteris de renda i membres de la unitat 
familiar.
Reducció de fins al 40% si s'acredita 
l'ús del Punt Net en més de 10 
ocasions.
Bonificació del 5% si es fa front al 
pagament durant el mes de gener.

Subvenció de fins al 50% en el pagament del rebut.

Subvenció de fins al 50% en el paga-
ment de la quota de l'Escola Municipal 
de Música i de fins al 20% en el paga-
ment de la quota de l'Escola d'Art i 
Disseny.

Famílies nombroses o monoparentals: 
La bonificació és del 50% en el cas dels propietaris 
La subvenció és del 75% en el cas dels llogaters

Bonificació del 5% si es fa front al pagament durant el 
mes de gener.

Subvenció de fins al 75% per la pràctica d’activitats 
esportives, amb especial cura per aquelles perso-
nes que pateixen malalties degeneratives.

- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ESCOLA 
MUNICIPAL D’ART I DISSENY -

Subvenció del 50% en l'escolarització

La Llar d’Infants és un servei imprescindible per 
garantir la conciliació laboral i familiar i impulsar 
la igualtat d’oportunitats educatives i socials des 
de la primera infància.

- LLAR D’INFANTS -

- AIGUA -

- ESCOMBRARIES -

- IBI -

LA SALUT I L’ESPORT COM A EINA DE            
COHESIÓ

- PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR -

Subvenció del 50% en l'impost dels vehicles.
Subvenció del 50% en l'ús del Parc del Garraf i 
L'Esportiu La Piscina.
Subvenció del 50% en les taxes dels exàmens a 
l'Ajuntament.

- GENT GRAN - 

Subvenció de fins al 90% en el
servei de menjador social a
La Plataforma.
Subvenció del 60% en el 
transport.

- PERSONES AMB DISCAPACITAT -

Subvenció del 100% en les taxes dels exàmens 
que es fan a l’Ajuntament.

Ingressos 
unitat familiar

14.000 € 

17.000 €

22.000 €

25.000 €

30.000 €

35.000 €

40.000 €

Persones al domicili
567 o +

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

45% 40% 35% 30% 25% 20%

40% 35% 30% 25% 20%

35% 30% 25% 20%

30% 25% 20%

25% 20%

20%

4 23 1

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú situa al 
centre de les seves polítiques el BENESTAR i la 
COHESIÓ SOCIAL dels vilanovins i vilanovines.

Com ho fem?

- Impulsant una FISCALITAT JUSTA, 
REDISTRIBUTIVA I SOSTENIBLE, element impres-
cindible per combatre les desigualtats i donar 
resposta a les demandes de serveis públics de la 
ciutadania.

- Amb l’aplicació del sistema de TARIFACIÓ 
SOCIAL, basat en la igualtat d’oportunitats, que 
aplica bonificacions en el pagament dels tributs i 
en l’accés als serveis i equipaments municipals.

Les bonificacions s’estableixen tenint en compte 
dues variables: els membres de la unitat familiar i 
el nivell d’ingressos de les famílies.

TRENQUEM BARRERES
TOTS ELS VILANOVINS I VILANOVINES
HAN DE TENIR ACCÉS ALS SERVEIS I 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Per garantir-ne el lliure accés 
s’aplica una TARIFA REDUÏDA per 
les famílies amb dificultats 
econòmiques i per aquells 
habitatges amb 4 o més 
persones empadronades.



Tota la informació sobre ordenances fiscals, així 
com, les condicions específiques per accedir a les 

bonificacions, les trobareu a la web: 
http://www.vilanova.cat/jsp/normatives/ordenancesfiscals.jsp

Per a qualsevol dubte o informació, podeu 
adreçar-vos a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana 

(Plaça de la Vila, 8).

+ JUSTA

+ IGUALITÀRIA

   VILANOVA I 
   LA GELTRÚ+


