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Bonificacions 2018
en impostos i taxes municipals

Impost sobre béns immobles (IBI)
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 1 (art. 5) / TERMINIS: Es podrà sol·licitar fins el 31 de maig de 2018
• Del 80% en la quota íntegra els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família
nombrosa en la data de meritament de l’impost sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 50.000
euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
• Del 50% de la quota íntegra de l’impost, els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals És
requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació per l’Administració competent.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 3 (art.5) / TERMINIS: es podrà sol·licitar fins el 27 de març de 2018
• Del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. El
caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.
• Del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
• Del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques
dels seus motors, produeixen menor impacte ambiental (vehicles que tinguin unes emissions de CO2 inferiors a 100g/km).
• Del 75% a favor dels vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids endollables i els vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o
gasos liquats del petroli (autogas).
Per a gaudir d’aquestes bonificacions caldrà aportar fitxa tècnica vehicle. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta
no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 4 (art.6) / TERMINIS: en el moment de la sol·licitud
• Del 95% de la quota de l’Impost, en les transmissions que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants. A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà
que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per
causes de salut suficientment acreditades.

Taxa per recollida d'escombraries i altres residus urbans
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 10 (art.5) / TERMINIS: es podrà sol·licitar fins el 30 de setembre de 2018
• Del 100% de la prestació del servei en habitatges quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim
interprofessional.
• Del 50% de la prestació del servei en habitatges en el qual l’ocupant del mateix acrediti mitjançant certificat d’empadronament
que tingui 65 anys o més i resideixi sol en l’habitatge.
• Bonificació per a les empreses de nova creació, amb els percentatges següents: 75% el primer any d’activitat, 50% el segon any i
25% el tercer any. La sol·licitud de bonificació s'haurà d'adreçar a l’Oficina Municipal de Projecció Laboral i Emprenedoria (OMPLE)
de l’Ajuntament d’Artés, que comprovarà la naturalesa de l'empresa, podrà requerir, si s'escau, documentació addicional i emetrà
un informe respecte la seva consideració com a empresa de nova creació per a que s'apliqui, si s'escau, la bonificació.

Taxa per llicències d'activitats
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 24 (art.5) / TERMINIS: en el moment de la sol·licitud
• Del 50% de la taxa les activitats situades en el nucli antic del municipi d’ Artés: Barquera, Bassa d'en Serola, Carme, Doctor Ferrer,
Pl. l'Església, Fassina, Fassina de Baix, Pl. Faura, Fort, General Prim, Hospital (núms. 1 a 14), Jaume I, Joan Maragall, Josep Gili,
Pl.Major, Mig, Les Muralles, Padró, Les Parres (núms. 1 a 35), Passatge del Carme, Pinetar, Pirineu, Pla del Clavari, Ctra.Prats (núms.
1 a 75 i núms. 2 a 46), Raval, La Roca, Rocafort (núms. 2 a 12), Ctra.Sallent (núms. 14 a 26), Sant Llibori, Sant Lluís, Sant Pere, Sant
Víctor i Verge de Fussimanya.
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Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 5 (art.6) / TERMINIS: en el moment de la sol·licitud
• De fins el 95% per a les obres d’implantació d’energia solar tèrmica i/o plaques fotovoltaiques i altres energies alternatives,
sempre que no sigui d’obligat compliment la seva implantació. Aquesta bonificació s’acreditarà mitjançant informe del tècnic
municipal corresponent. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions incloguin col·lectors que
disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
• Del 90% per a la rehabilitació d’edificis situats en el nucli antic del municipi (claus 1a i 1b) i per a la rehabilitació i millora de les
façanes dels edificis del municipi.
• Del 70% per a les obres d’implantació d’un sistema de reaprofitament d’aigües brutes o de pluja en nova edificació, rehabilitació,
ampliació o millora.
• Del 90% per les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de discapacitats. La base
imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent exclusivament al cost d’execució material de les obres.
En els casos d’adaptació d’habitatges, caldrà aportar el certificat de discapacitat d’algun dels residents de l’habitatge que acrediti
que supera el barem de mobilitat reduïda, o que pateix una discapacitat que tingui relació amb les obres que es preveu efectuar.

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Bonificacions segons Ordenança Fiscal 2 (art. 5) / TERMINIS: en el moment de l'alta o fins el 30 de març de 2018
• Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària a les empreses, tal i com es detalla a continuació, a comptar des de l'inici de
l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà,
en tot cas, una vegada transcorreguts 5 anys. A partir del primer any la bonificació serà del 50%, el segon any del 40%, el tercer any
del 30%, el quart any del 20% i el cinquè any del 10%. Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no
s'hagi exercit anteriorment sota cap altra titularitat.

Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials
Bonificacions segons Ordenaça Fiscal 17 (art. 6) / TERMINIS: en el moment de la matrícula
• Reduccions a les quotes de l’ensenyament de música, només menors de 18 anys i familiars de primer grau: del 10% si hi ha dos
familiars a l’Escola de Música, del 20% si hi ha tres familiars i del 25% si hi ha quatre familiars o més.

Preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal
Bonificacions segons Ordenaça Fiscal 21 (art. 4) / TERMINIS: en el moment de l'abonament
• Del 20% en la tarifa d'abonaments de temporada les persones que tenen reconegut un 33% o superior de grau (expedit per la
Generalitat), o bé acreditar que tenen reconeguda una incapacitació total, absoluta o grau d'invalidesa de l’INSS.
• Del 20% pels acompanyants de les persones amb discapacitat de mobilitat certificada. Aquests descomptes no són acumulables
amb altres.

Preu públic per la prestació del servei de colònies municipals
Bonificacions segons Ordenaça Fiscal 28 (art. 4) / TERMINIS: en el moment de la inscripció
• Del 10% al segon germà i del 15% al tercer germà.
• Del 15% a famílies monoparentals.
Aquests descomptes no seran acumulatius i no s’aplicaran sobre el servei de menjador.

Taxa per la prestació del servei d'escola bressol municipal
Bonificacions segons Ordenaça Fiscal 30 (art. 5) / TERMINIS: en el moment de la matrícula
• Del 15% en situacions de família nombrosa i monoparental o bé en el supòsit que assisteixin dos germans (aquesta reducció no és
acumulativa).

Per a més informació, accediu a:

http://www.artes.cat/actualitat/noticies/bonificacions

