Consulteu tota la informació sobre tributs i sancions a www.palauplegamans.cat
i a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària (c. Josep Brunés, 5, local 2).
Tel.: 93 472 91 79 A/e: orgt.palau@diba.cat

IMPOST BÉNS IMMOBLES
50% de bonificació en la quota de l’impost als immobles que constitueixin l’objecte de
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin
entre els béns del seu immobilitzat.
50% de bonificació als titulars de família nombrosa, sempre que l'immoble de què es
tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000,00€ i constitueixi l'habitatge habitual de
la família.
50% de bonificació fins a tres anys de la quota íntegra de l’impost als béns immobles en
els que s’hagi instal.lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent
del sol.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
100% de bonificació per als vehicles històrics
100% de bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
50% de bonificació de la quota si les emissions de CO2 es situen entre 120 a 130 gr./Km.
75% de bonificació de la quota si les emissions de CO2 es situen per sota dels 120 gr./Km.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
95% de bonificació de la quota de l’impost 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 l’ocupació que ho
justifiquin.
95% de bonificació de la quota de l’Impost a favor de les construccions, instal.lacions o
obres ja existents en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar.
90% de bonificació de la quota de l’Impost a favor de les construccions, instal.lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
50% de bonificació de la quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres
referents als habitatges de protecció oficial.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE TERRENYS NATURALESA URBANA
Estan exempts 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, segons
l’establert en la Llei 16/1985, o en la Llei 9/1993.
95% de bonificació de la quota de l’Impost, 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.
95% de bonificació de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i
en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys,
en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques
o de foment de l’ocupació.
TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS
Exempcions:
- Els treballs de restauració de façanes d'edificis residencials que promoguin la qualitat
i l'equilibri del paisatge urbà.
- Els projectes qualificats de rehabilitació protegida, tant en els aspectes funcionals
com els de reparació estructural.
- Els projectes de promoció d'habitatges de protecció oficial en règim especial.
- Promocions d’habitatges socials.
100% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin.
100% de bonificació a les obres de construcció que puguin afectar habitatges d’interès
cultural, històrics o catalogats.
95% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions i
obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar.
100% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
50% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les noves construccions,
instal.lacions i obres de primera vivenda en habitatges de valor inferior a 200.000,00 €.
S’estableix l'exempció de la taxa sobre els imports del pressupost que afectin a:
- Jardineria
- Estacions depuradores
- Treballs d'aïllament tèrmic en edificis ja existents.
- Instal.lacions en edificis de les energies definides com alternatives (solar, eòlica, ...).

TAXA DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Exempció contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superin l’import del
salari mínim interprofessional, així com estudiants i pensionistes.
TAXA RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS URBANS
100% de reducció a aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no
superen l’import del salari mínim interprofessional.
50% de reducció als jubilats i pensionistes amb ingressos familiars que no superin el
doble del salari mínim interprofessional.
20% de reducció a les famílies nombroses i les monoparentals.
Reducció als contribuents que realitzin un mínim d’aportacions de residus a la deixalleria
municipal d’acord amb el següent quadre:
Aportacions

% reducció

De 5 a 7 viatges

10%

De 8 a 13 viatges

15%

Més de 13 viatges

20%

30% de reducció als contribuents que acreditin que han autogestionat la fracció orgànica
de residus, en condicions que no causin molèsties als veïns, ni problemes higiènics de
cap mena.
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
TAXA ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES
30% de bonificació als següents subjectes passius:
- Els que acreditin la condició de família nombrosa i monoparental.
- Els que acreditin uns ingressos inferiors al 1,5 del salari mínim interprofessional.
- Els jubilats i pensionistes llurs ingressos familiars no superin el doble del salari
mínim interprofessional.

TAXA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Reducció en cas de portar germans a l’escola bressol:
a) 20% de la taxa en cas de portar 2 germans.
b) 30% de la taxa en cas de portar-hi 3 germans.
c) 40% de la taxa en cas de portar-hi 4 o més germans.
Reducció per alumne i matrícula en funció dels ingressos de la unitat familiar:
a) 51% si els ingressos de la unitat familiar són fins a 1,5 vegades el SI.
b) 40% si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2 vegades el SI.
c) 22% si els ingressos de la unitat familiar són fins a 2,5 vegades el SI.
30% de reducció per alumne matriculat als que d’acord amb la normativa vigent ostentin
la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.

TAXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
Tarifes reduïdes aplicables quan els usuaris acreditin escassa capacitat econòmica.
100% de bonificació de la taxa en el consum relatiu a l’ús domèstic als usuaris que
ostentin la condició de pensionistes així com els jubilats que convisquin sols i que
individualment, no obtinguin ingressos superiors al salari mínim interprofessional.
TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I SOCIALS
A les tarifes corresponents a l’escola de música i escola d’adults, s’aplicarà les següents
bonificacions:
30% de bonificació a aquells que acreditin uns ingressos inferiors al 1,5 del salari mínim
interprofessional.
30% de bonificació per alumne matriculat als que ostentin la condició de titulars de
família monoparental.
S’aplicarà una bonificació als que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.
Aquestes famílies gaudiran de les següents bonificacions:
a) 30% pel primer membre de la família.
b) 20% pel segon membre de la família.
c) 10% pel tercer membre de la família i a cada membre per sobre del tercer.
A l’escola d’adults, 30% de bonificació als jubilats i pensionistes amb ingressos que no
superin el doble del salari mínim interprofessional.
TAXA TINENÇA, CAPTURA, MANUTENCIÓ I ELIMINACIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS
100% de bonificació de la taxa durant els períodes en que resolgui l’Alcaldia, durant
campanyes de promoció destinades a incrementar el nombre d’animals que s’ajustin a la
normativa vigent.
Les persones amb escassa capacitat econòmica podran disposar de l'exempció total o
parcial de la taxa, previ informe de l'Àrea de Serveis Socials.

TAXA D'UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
RESIDU
Terres i runes
Voluminosos
Esporga
Pneumàtics bicicleta
Pneumàtic moto o cotxe
Pneumàtic camió

Límit mensual sense tarifa
1000 kg
1000 kg
1000 kg
2 unitats
2 unitats
2 unitats

TAXA LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D’URBANISME
En matèria de llicències d'obres i construccions, com a mesura de foment de les activitats
urbanístiques tendent a millorar la qualitat estètica de la ciutat, les condicions d'habitabilitat
i la promoció d'habitatges socials, s'estableixen les següents exempcions:
- Els treballs de restauració de façanes d'edificis residencials que promoguin la qualitat
i l'equilibri del paisatge urbà.
- Els projectes qualificats de rehabilitació protegida, tant en els aspectes funcionals
com els de reparació estructural.
- Els projectes de promoció d'habitatges de protecció oficial en règim especial.
- Promocions d’habitatges socials.
100% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho
justifiquin.
100% de bonificació en obres de construcció que puguin afectar habitatges d’interès
cultural, històrics o catalogats.
95% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions i
obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar.
100% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les construccions, instal.lacions i
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
50% de bonificació de la quota de la taxa a favor de les noves construccions, instal.lacions
i obres de primera vivenda en habitatges de valor inferior a 200.000,00 €.
Com a mesura que fomenti la implantació instal.lacions en edificis que apliquin mesures
d'estalvi energètic, utilització d'energies alternatives o minorin l'impacte ambiental,
s'estableix l'exempció de la taxa sobre els imports del pressupost que afectin a:
a) Jardineria
b) Estacions depuradores
c) Treballs d’aïllament tèrmic en edificis ja existents
d) Instal.lacions en edificis de les energies definides com alternatives (solar, eòlica,...)
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES A LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS
Per a les persones majors de 60 anys, el programa “Activa’t+60” serà gratuït a excepció
de les activitats corresponents a gimnàstica correctiva per les que s’estableix una bonificació
del 50% previ informe dels tècnics de l’àrea de Serveis Socials.

www.palauplegamans.cat

