
                                                                                                      

BONIFICACIONS DE LES ORDENANCES EXERCICI 2022 

Ordenança Fiscal 1.4 Reguladora de la Gestió de Cobrament mitjançant el sistema de fraccionament gratuït unificat  

Fraccionament gratuït unificat (sense interessos de demora) dels deutes anuals en període voluntari d’IBI, Impost vehicles de 
tracció mecànica, Impost sobre guals, recollida de residus i clavegueram en les  condicions establertes a l’ordenança 
reguladora 

 IMMOBLES 

1. Bonificació de fins el 95% en Impost sobre construccions, exclosa obra nova, per a les  obres de construcció, 
instal·lació o rehabilitació, que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.  

2. Bonificació fins al 50% de l’IBI dels immobles destinats a habitatges amb instal·lació de sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric provinent del sol per autoconsum, degudament homologats. Tindrà una durada màxima de 10 anys i 
es reduirà de forma decreixent, d’acord amb els següents paràmetres: 

a. Del primer al tercer anys següents al de la instal·lació, es fixa una bonificació del 50% de la quota.  

b. Del quart al sisè any, una bonificació del 25% de la quota íntegra. 

c. Del setè al novè any, una bonificació del 15% de la quota íntegra.  

d. El desè any, una bonificació del 5% de la quota íntegra. 

3. Bonificació del 50% de l’IBI si es reuneixen les condicions (Families monoparentals i pensionistes; persones en 
situacions d’atur o ERTO) per persones empadronades a Vidreres i que tenen uns ingressos inferiors als límits que 
es determinen a les bases de l’ajut. 

 SERVEIS EDUCATIUS 

1. Bonificació del 50% en la quota mensual de les llars municipals d’infants, corresponent al segon fill i successius. 

2. Bonificació d’un 10% de descompte en la mensualitat de cada infant corresponent a les quotes de Llar d’Infants i 
Casal-Casalet (juliol) si el menor està censat a Vidreres i s’acrediti documentalment alguna d’aquestes situacions: 

- Membre de família nombrosa ( totes les categories) 
- Membre de família monoparental 

No s’aplicarà cap tipus de descompte en les taxes i mensualitats corresponents a l’epígraf segon ( servei de menjador i 
berenars) ni en les corresponents a menjador del Casal-Casalet. 

3. Exempció total en la quota mensual de les llars municipals a favor d’aquelles famílies amb greus dificultats socials i 
econòmiques, a proposta dels Serveis Socials . 

4. Bonificacions per les activitats realitzades a l’escola de música, escola d’adults, promoció de la salut, arts 
escèniques, arts plàstiques, espai d’orientació cultural i totes aquelles activitats que es realitzin al centre cívic: 

- La quota de més alt import al Centre Cívic (Serveis Educatius) que es realitzi a títol individual no estarà 
bonificada. La segona activitat de més alt import gaudirà d’una bonificació del 25% de la quota de l’activitat  i la 
tercera activitat i successives, realitzades a títol individual, gaudirà d’una bonificació del 50%. 

- Bonificació del 10% de la quota de Serveis Educatius a les persones afectades per disminució física o cognitiva 
superior al, 33%, jubilat, necessitats socials, família nombrosa i família monoparental. 

 VEHICLES 

1. Bonificació de fins el 75% en L’IMPOST SOBRE VEHICLES de tracció mecànica en vehicles amb baixes o nul·les 
emissions de diòxid de carboni: 

o Una bonificació del 75% de la quota de l’impost a titulars de vehicles 100% elèctrics.  
o Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a titulars de vehicles que utilitzin com a combustible 

biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà hidrogen.  
o Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a titulars de vehicles híbrids que utilitzin combustible 

benzina, amb emissions fins a 120gr/km de CO2.  

2. Els vehicles que siguin considerats de caràcter històric o aquells que tinguin na antiguitat mínima de vint-i-cinc anys 
comptats a partir de la data de la seva fabricació podran gaudir d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost, 
prèvia acreditació de les dades de matriculació   
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El nivell de conservació d’aquests vehicles, d’acord amb les característiques del model original, ha d’ésser 
considerat de museu, és a dir, han d’estar restaurats per a la col·lecció, o bé han d’estar en circulació activa. 

 AIGUA 
Taxes per a la realització d’activitats Administratives I Prestació de Serveis. Epígraf 8 (aigua) 

- Bonificació del 20% en Taxa de prestació de serveis. Epígraf 8 (aigua). Les quotes dels tres primers trams de l’ús domèstic 
per a llars que acreditin posseir dipòsits i altres sistemes destinats  al reaprofitament efectiu d’aigües, previ informe dels 
Serveis tècnics municipals.  
 

 RESIDUS  

PER ÚS DE LA DEIXALLERIA I FOMENT DEL COMPOSTATGE 

1. Bonificació de la quota de la taxa pel servei de recollida de residus als usuaris que acreditin la utilització de la 
deixalleria municipal en funció de la freqüència següent (vegades/any) sempre que compleixin les condicions, 
freqüències i tipus de residus  

3. Bonificació del 10% per la realització del compostatge casolà. 

4. Bonificació del 50% de la quota pel servei de recollida de residus a favor dels contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars són inferiors al salari mínim interprofessional, en funció de l’ar. 6 de l’Ordenança. 

5. Bonificació del 15% Recollida Residus per famílies nombroses, previ informe acreditatiu dels Serveis Socials. 
 

 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIONS SOCIALS 

1. Bonificació del 100% de la quota tributària en les certificacions emeses en la tramitació d'expedients de Serveis 
Socials sempre i quan hi hagi un informe favorable dels Serveis Socials. (Taxa prestació de serveis - epígraf 1- 
Expedició de documents) 

2. Bonificació del 20% de la Taxa de prestació de serveis. Epígraf 8 (aigua) en les quotes dels tres primers trams de 
l’ús domèstic per a famílies nombroses  o en situació de vulnerabilitat, previ informe dels Serveis Socials. 

3. Bonificació 100% Taxa de prestació de serveis. Epígraf 10  (servei maquinària municipal) en situacions 
d’emergència (nevades, riuades, incendis, etc).  

4. Bonificació 100%  Taxa de prestació de serveis. Epígraf 13 – Piscina municipal  (Fins a 7 anys gratuït pels 
residents a Vidreres) 

5. Descomptes en utilització de piscina municipal per abonaments de jubilats, familiars, famílies monoparentals, 
familiars amb dos membres a l’atur i famílies monoparentals a l’atur.

• Usuaris particulars  
De 4 a 6 vegades a l’any:  un 25% / 7 o més vegades a l’any: un 30%  (no 
acumulable)                                                             

• Usuaris titulars d’activitats que generin residus comercials  
De 4 a 6 vegades a l’any: un 10% / 7 o més vegades a l’any: un 12,5%  (no 
acumulable)                                                                   
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