
REPORTATGE

Impostos i taxes no s’apujaran per 
cinquena vegada consecutiva

Els principals impostos i taxes per al 
2017 no s’incrementaran. És la cinquena 
vegada consecutiva que es congelen. 
Alhora, l’Ajuntament ha plantejat 
diverses bonificacions que pretenen 
reduir la càrrega impositiva a persones 
i famílies amb dificultats econòmiques; 
incentivar amb benificis fiscals bones 
pràctiques ecològiques, i esperonar 
l’activitat econòmica. Les ordenances 
fiscals van ser aprovades amb els vots 
favorables del PSC, CiU i Ciutadans i els 
vots contraris d’ERC, CUP i PP.

L’IBIU, les escombraries, l’impost de 
circulació, els principals impostos 
i taxes que imposa l’Ajuntament no 
s’apujaran l’any que ve. Tot i que els 
municipis tenen una capacitat limi-
tada per intervenir en els impostos 
s’han proposat diverses bonificacions 
que responen a la voluntat de reduir 
la càrrega impositiva a les persones 
i famílies que pitjor ho estan passant 
amb la crisi; incentivar les persones 
que fan bones pràctiques com fer servir 
un deteminat nombre de vegades la 
deixalleria o conduir vehicles menys 
contaminants o promoure la contrac-
tació indefinida i d’aturats de llarga 
durada amb una progressiva bonificació 
de l’IAE. Aquestes són les principals 
bonificacions:

IBIU

Borsa de Lloguer Municipal
Com a novetat respecte l’any passat 
s’inclou una nova bonificació del 50 % 
per a totes les persones físiques que 
posin habitatges a disposició de la 
Borsa de Lloguer Municipal, estiguin 
llogats o no. La Borsa de Lloguer 
Municipal és un servei de l’Ajuntament 
de Granollers que fa de mediador 
entre els propietaris/àries que tenen 
un habitatge per llogar a Granollers i 
el volen posar a disposició pública i les 
persones que volen llogar. Amb aquesta 
bonificació es consolida aquesta mesu-

ra adoptada en el si del Pla d’habitatge 
municipal. L’objectiu final és incremen-
tar el parc d’habitatges disponibles de 
lloguer a la ciutat. 

Famílies nombroses 
Les famílies nombroses poden optar a 
les bonificacions següents:
De 3 a 4 fills (o 2, si un és una persona 
amb minusvalidesa): 50 %.
De 5 fills o més (o 4, si un és una perso-
na amb minusvalidesa): 70 %.
El límit de la renda per gaudir d’aquesta 
bonificació és de 45.000 €, fins a 3 fills, 
que s’incrementarà en 15.000 € per a 
cada fill de més.
A més, com a novetat d’aquest any, es 
dotarà una partida de subvencions per 
equiparar les famílies nombroses amb 
les monoparentals per tal d’equiparar 
les bonificacions de l’IBIU.

Energies alternatives
L’Ajuntament bonificarà el 50 % de la 
quota de l’impost, durant cinc anys, als 
béns immobles destinats a habitatges, 
amb llicència d’obres municipal per 
instal·lar sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica 

Bonificació del 75 % sobre la quota de 
l’impost, durant dos anys, i del 25 % 
durant 3 anys, comptats a partir de 
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Famílies nombroses i monoparentals podran gaudir 
de les mateixes bonificacions de l’IBIU

l’any següent al de la data de matricu-
lació per a tots els vehicles de propulsió 
elèctrica pura; els que utilitzin exclu-
sivament com a combustible biogàs, 
gas natural comprimit, metà, metanol, 
hidrogen o derivats d’olis vegetals i que 
acreditin que no poden utilitzar un car-
burant contaminant; els vehicles híbrids 
de benzina, amb emissions fins a 120 g/
km de CO2

Gaudiran d’una bonificació del 50 % tots 
els vehicles que facin servir benzina 
o bioetanol amb emissions fins a 100 
g/km de CO2 mentre que s’exclouen 
els vehicles dièsel que abans gaudien 
d’aquesta bonificació.
 
Impost de plusvàlues 

Es mantenen les bonificacions per la 
transmissió de l’habitatge habitual per 
causa de mort a favor dels descendents 
i ascendents. Aquestes bonificacions es 
calcularan en base al valor cadastral 
del sòl de l’habitatge. 
Respecte a les condicions de la bonifi-
cació, s’entendrà que es podrà acredi-
tar la convivència fins als 10 anys ante-
riors a la data de transmissió per causa 
de mort, tot i que el contribuent estigui 
empadronat en un centre assistencial 
en el moment de la mort.

Impost sobre Construccions

Obres de reforma
Bonificació del 50 % sobre la quota de 
l’impost, per les obres de reforma i 
rehabilitació de l’habitatge habitual. 
El límit de la renda per gaudir 
d’aquesta bonificació és de 35.000 € per 
unitat familiar unipersonal i de 50.000 € 
per a unitats familiars amb dos o més 
integrants. 
Bonificació del 30 % sobre la quota de 
l’impost per les obres de reforma, re-
habilitació i equipament dels elements 
comuns dels edificis plurifamiliars.
Bonificació del 95 % sobre el pressu-
post de les obres d’instal·lació de punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics, en 
edificis de nova construcció
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Impost sobre Activitats Econòmi-
ques (IAE)

Gaudiran d’una bonificació fins al 30 % 
sobre la quota municipal les empreses 
que incrementin en més d’un 5 % la 
mitjana de la plantilla amb treballadors 
contractats indefinidament, en relació 
amb el període impositiu anterior.
Aquests percentatge anual de bonifi-
cació, s’incrementarà en un 3 %, per 
cada treballador/a que sigui aturat/a de 
llarga durada, fins a un màxim del 40 
per cent.

Taxa d’escombraries

Els pensionistes jubilats, incapacitats, 
aturats, persones que cobren el PIRMI o 
tenen escassa capacitat econòmica po-
den accedir a la bonificació del 50 % o 
a l’exempció de la taxa d’escombraries. 
Segons el padró aprovat, l’Ajuntament 
va bonificar el 2016 647 rebuts que 
corresponen a gairebé 36.000 euros que 
es van deixar d’ingressar.

Ús de les deixalleries
Es manté la bonificació del 10 % per 
als habitatges particulars per a aque-
lles persones que acreditin haver fet 
ús de les deixalleries del municipi en 
cinc o més ocasions durant un any. 
Per a aquest concepte 1012 famílies 
han aprofitat aquesta rebaixa que ha 
significat que l’Ajuntament ha deixat 
d’ingressar 12.273,54 euros.

Zona blava

Com a novetat per al 2017, els vehicles 
elèctrics, híbrids endollables, amb pila 
de combustible i d’hidrogen que tinguin 
l’etiqueta “0 emissions”, que emet la 
Direcció General de Trànsit, podran 
aparcar gratuïtament en la zona blava.

Escoles bressol

S’inclou una nova tarifa per a famílies 
nombroses o monoparentals. El preu 
és de 142,25 euros mensuals (-15 % de 
descompte).
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