Ajuntament de Riudellots de la Selva
Butlletí municipal

Es recorda a tots els possibles interessats que les ordenances fiscals vigents inclouen
les següents bonificacions o beneficis en relació amb els impostos i taxes municipals :
1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
BONIFICACIONS:
- Per aquells subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, s’estableixen les següents
bonificacions de la quota íntegra de l'impost, respecte a la vivenda familiar en la que constin empadronats
tots els seus membres:
-

Una bonificació del 90 % de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que
ostentin la condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar de fins a 16.000
euros/any.

-

Una bonificació del 75 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la
condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar d’entre 16.001 i 24.999
euros/any.

-

Una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la
condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar d’entre 25.000 i 50.000
euros/any.

-

Una bonificació del 25 % de la quota íntegra de l’impost per aquells subjectes passius que ostentin la
condició de família nombrosa i que tinguin uns ingressos per unitat familiar superiors a 50.000
euros/any.

TERMINI:
Aquestes bonificacions tindran caràcter anual, per això els possibles beneficiaris hauran de formular cada
any la corresponent sol·licitud de reconeixement de la bonificació, abans del dia 30 de març de l’exercici
de que es tracti.
- S’estableix una bonificació del 20 % de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles en els quals
s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. L'aplicació
d'aquesta bonificació estarà condicionada que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que
disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent i garanteixin aprofitaments superiors als
mínims establerts per la normativa vigent (Codi tècnic de l’edificació (RD 314/2006) o altra que sigui promulgada).
2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EXEMPCIONS :
-Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als quals es refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament
General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre;
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Per a poder gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle i la seva matrícula (mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica i el permís de
circulació), així com la causa del benefici, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud, una declaració
responsable signada pel titular del vehicle, a on s’especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona
amb discapacitat. Així mateix, els interessats hauran d’aportar l’original de la pòlissa del vehicle i l’’últim
rebut, per tal de comprovar que el beneficiari de l’exempció (subjecte passiu de l’IVTM titular del
vehicle), coincideix amb el titular de la pòlissa d’assegurança, o bé que figura en aquesta, si no hi
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hagués coincidència, com a conductor habitual. En els supòsits que no es compleixi aquesta darrera
circumstància, es desestimarà la sol·licitud d’exempció.
-Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s’aplicarà sempre i quan es mantinguin les esmentades circumstàncies, tant als vehicles conduïts per
persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb
discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Per a poder gaudir d’aquesta exempció, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle i la seva matrícula (mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica i el
permís de circulació), així com la causa del benefici; aportar original o fotocòpia compulsada del
certificat de la minusvalidesa emès per l’organisme competent, així com justificar el destí del
vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud, una declaració responsable signada pel titular
del vehicle a on s’especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà
destinat al seu transport. Així mateix, en cas de vehicles matriculats a nom de persones amb
discapacitat i conduïts per ells mateixos, aquests hauran de presentar juntament amb la sol·licitud,
a més de la documentació esmentada al paràgraf anterior, l’original de la pòlissa d’assegurança del
vehicle i l’últim rebut, als efectes de comprovar que el beneficiari de l’exempció (subjecte passiu de
l’IVTM titular del vehicle), coincideix amb el titular de la pòlissa d’assegurança, o bé que figura en
aquesta, si no hi hagués coincidència, com a conductor habitual. En els supòsits que no es
compleixi aquesta darrera circumstància, es desestimarà la sol·licitud d’exempció.
-Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.
- Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
-

Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les
característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.

BONIFICACIONS:
S’estableixen les següents bonificacions a la quota de l’impost:
-

S’estableix una bonificació 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.

-

S’estableix una bonificació del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de
25 anys.

-

S’estableix una bonificació del 75 % per aquells vehicles que, en funció de les
característiques dels seus motors i la seva incidència en el medi ambient, es trobin en algun
dels següents supòsits: Disposin de motor elèctric.

-

S’estableix una bonificació del 40 % per aquells vehicles que, en funció de les
característiques dels seus motors i la seva incidència en el medi ambient, es trobin en algun
dels següents supòsits:
- Disposin de motor híbrid.
- Quan utilitzin exclusivament com a combustible biogas, gas natural comprimit, gas liquat,
metà, metanol o hidrogen.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Als efectes de poder gaudir dels beneficis fiscals regulats en aquest article, les persones
interessades hauran d’instar la seva concessió mitjançant la presentació de la corresponent
sol·licitud que anirà acompanyada del permís de circulació i de la fitxa tècnica del vehicle, en tots
els casos, així com de qualsevol altra documentació acreditativa dels extrems objecte de
bonificació. La resolució que reconegui el dret a gaudir del benefici fiscal sol·licitat, en el seu cas,
tindrà efecte en el mateix exercici tributari en què es formula la sol·licitud corresponent sempre que
a la data de meritació de l’impost concorrin les circumstàncies o elements objectius que hi donen
dret, i que la sol·licitud esmentada s’hagi formulat abans que la liquidació/rebut de padró hagi
esdevingut ferma. Altrament, el benefici fiscal s’aplicarà a partir del següent exercici tributari.
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3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
BONIFICACIONS:
Sobre la quota determinada de conformitat amb l’article 6.3, seran d’aplicació les següents bonificacions:
-

Del 95%, a favor de 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 justifiquin aquesta declaració

-

Del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’administració
competent.

-

Del 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de
protecció oficial.

-

Del 90%, a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats, essent necessari per al seu reconeixement
l’informe favorable o acreditació lliurada pels serveis d’assistència social primària, de la
UBASP del Consell Comarcal de la Selva.
.

4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Les ordenances fiscals per l’exercici 2017 preveuen a l’article 3 de l’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, un apartat d’exempcions que podreu consultar íntegrament a la pàgina
web municipal.
5.- TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
BONIFICACIONS:
-

PENSIONISTES: S’aplicarà una bonificació del 100 % sobre la quota que correspongui respecte
de la tarifa vigent respecte dels habitatges de tot el municipi que siguin domicili habitual de jubilats
o pensionistes, que no convisquin amb persones que percebin altres tipus d’ingressos i que, en tot
cas, els ingressos del conjunt de membres de la unitat familiar no superin el límit màxim de
16.000.-€/any.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Les circumstàncies exposades hauran de restar degudament acreditades, amb aportació
pels interessats de còpia de l’última declaració de l’IRPF presentada, de tots els
membres de la unitat familiar, o certificat d’ingressos de l’Agència Tributària (AEAT),
també de tots els membres de la unitat familiar, del darrer exercici de que disposi la
pròpia Agencia, així com certificat de la pensió que es percep, emès per l’òrgan pagador
corresponent.
TERMINI: La bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats o interessades no més
tard del dia 15 de febrer de l’any que es tracti i un, cop atorgada, es mantindrà vigent
indefinidament per mentre no es modifiquin les circumstàncies determinants de la seva
concessió.

-

RECURSOS ECONÒMICS: S’aplicarà una bonificació del 50 % sobre la quota que
correspongui respecte de la tarifa aprovada per als habitatges de tot el municipi, quan els
ingressos totals de la unitat familiar que hi resideix no superin els 16000€/any.
La circumstància exposada haurà de restar degudament acreditada, amb aportació pels interessats
de còpia de l’última declaració de l’IRPF presentada per tots els membres de l’unitat familiar o, en
cas de no haver-la de presentar, certificat d’ingressos emès per l’Agència Tributària (AEAT),també
de tots els membres que composen la unitat familiar, del darrer exercici de que disposi la pròpia
Agència.
TERMINI La bonificació tindrà caràcter anual i haurà de ser sol·licitada pels interessats o
interessades no més tard del dia 15 de febrer de l’exercici que es tracti.

-

COMPOSTATGE I ALTRES:
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-

Els subjectes passius que acreditin l’autogestió de les restes orgàniques a través del compostatge
amb els condicionants que s’estableixen seguidament, gaudiran d’una reducció del 20 % en la
quota anual de la taxa pel servei de recollida de residus.
El subjecte passiu haurà de complir els següents condicionants:
Tramitar a l’ajuntament l’adhesió a la campanya “a la Selva fem compost” i donar-se
d’alta a efectes de formar part del registre de la Xarxa Comarcal de Compostatge gestionat pel
Consell Comarcal.
Utilitzar compostador/s facilitat/s pel Consell Comarcal o adquirit/s pel seu compte o
realitzar compostatge en pila o femer.
TERMINI: Aquesta reducció tindrà caràcter pregat i s’aplicarà prèvia sol·licitud de
l’interessat davant l’ajuntament, abans del 15 de febrer de l’exercici en que hagi de tenir
efectes.

5.1

DEIXALLERIA: Els subjectes passius que facin ús de la deixalleria municipal, amb els condicionants
que s’estableixen tot seguit, gaudiran de les següents bonificacions a la taxa de residus:
•
•

D’una bonificació del 5 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització de 6 entrades
anuals.
D’una bonificació del 10 % de la quota per als usuaris amb una freqüència d’utilització igual o
superior a les 14 entrades anuals.

Per poder gaudir de la bonificació, s’hauran de complir les següents condicions:
a) S’haurà d’aportar cada vegada una quantitat mínima d’algun dels següents residus:
Quantitat mínima

unitats

Fusta i ferralla

0,25

m3

Runa generada per particulars

0,5

m3

Vidre pla

5

quilograms

Voluminosos petits o petits RAEEs

5

unitats

Voluminosos grans, matalassos o grans RAEEs

1

unitats

Piles, Fluorescents o bombetes o tòners i tintes o Cd's.

10

unitats

Altres residus especials

10

litres

Bateries cotxe

1

unitats

Olis vegetals o minerals

2

litres

Pneumàtics

1

unitats

1,5

quilograms

Roba

*Les quantitats màximes ja venen regulades per el reglament de la deixalleria.
b)

c)

La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita bimensual per poder gaudir de la bonificació del
5% amb un mínim de 6 entrades anuals. La freqüència mínima d’ús de la deixalleria serà d’una visita
mensual per poder gaudir de la bonificació del 10% de la quota, amb una freqüència d’utilització igual o
superior a les 14 entrades anuals.
No són objecte de bonificació l’aportació de residus amb servei de recollida municipal a la via pública ( vidre,
paper i cartró, envasos, fracció orgànica i rebuig).

Aquesta reducció s’aplicarà de forma automàtica, prèvia verificació del compliment dels condicionants anteriors
per part del Consell Comarcal de la Selva, en el rebut de la taxa pel servei de recollida de residus corresponent
al període impositiu següent al de la verificació dels condicionats que donen lloc al seu gaudiment.
.
ESTABLIMENTS I LOCALS SENSE ACTIVITAT: Quedaran exempts de la taxa quan el local i/o establiment
romangui tancat i sense funcionament. Havent de presentar una declaració responsable del propietari que el
local i/o establiment no s’està exercint cap activitat i prèvia visita del tècnic/a municipal. Aquesta exempció
serà aplicada a tots els local i/o establiments ubicats tan en el nucli urbà com en el polígon industrial.
Riudellots de la Selva, gener 2018
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