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Si és la seu d’una 
cooperativa agrícola

Quota pels propietaris d’un habitatge 
que facin lloguer social, via conveni amb 
l’Agència Catalana de l’Habitatge.

IBI
Impost de Béns 
Immobles

Si ets família nombrosa al teu 
habitatge habitual

Si el teu habitatge és de protecció 
oficial durant els 3 primers anys

95%

95%

50%

50%
Vehicles amb la consideració 
d’històrics

Si l’empresa és una 
cooperativa

Si els ingressos familiars són inferiors 
a l’Index de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC)

Si la gestió dels residus la fa en 
exclusiva una empresa privada 
autoritzada

Si són fruit d’una execució hipotecària i si 
compleix els requisits de la llei LRHL art. 105.1 c

Impost 
Vehicles 
Tracció 
Mecànica

Impost increment 
valor terrenys 
urbans

Taxa de 
residus 
domèstics

Taxa de residus 
comercials

Recàrrec 

IBI

Taxa per 
censar animals 
domèstics

IAE
Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE)

Vehicles amb la consideració 
de clàssics membres d’un club 
d’automoció

Durant 5 anys per a empreses de nova 
creació

Si són fruit d’una herència per 
habitatge habitual del causant

Vehicles elèctrics, híbrids o 
que funcionin amb GLP

Si l’energia consumida per l’empresa és de 
fonts d’energia renovable pròpia

Si es fa un ús de compostatge casolà 
controlat i verificat

Si fa un ús de mínim 24 cops l’any de la 
deixalleria municipal

Gratuït per a tothom

Vehicles que contaminin menys de 
120gr de CO2 per km

Per a empreses que contractin 1 treballador 
fix, o que augmentin un 10% la plantilla de 
treballadors.

Per a persones físiques o jurídiques 
que tinguin l’immoble permanentment 
deshabitat.

Si fa un ús de mínim 12 cops l’any de 
la deixalleria municipal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

70%

75%

50%

15%

10%

100%

50%

20al 50%

10%

Increment

30al 50%

Recàrrec
del
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BONIFICACIONS 

►Suspesa la taxa d’ocupació de terrasses de bars i restaurants.
(GRATUÏT)

►La taxa de les parades de venda dels mercats
es redueix de 0.75€ a 0.40€ per metre quadrat

►L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 
es manté en el 3,1%

►Bonificació del 95% per construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin.

►Bonificació del 90% per construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat pels discapacitats.
Bonificació del 90% per construccions, instal·lacions o obres que
incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar per l’autoconsum.

►Bonificació del 50% per obres destinades a la construcció
d’habitatges de protecció oficial.

TAXES




