AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
BONIFICACIONS PER ORDENANCES 2018
Impost Béns Immobles
50%

50%
50%
95%

25%

25%
15%
Entre 30% i 60%
Entre 20% i 50%
Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
100%
100%
100%
100%

50%

50%

Immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses
d’urbanització,
construcció
i promoció
immobiliària, tant d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figuri entre els béns del seu
immobilitzat.
Habitatges de protecció oficial durant un termini de tres
anys comptats des de l'atorgament de la qualificació
definitiva
Habitatge habitual de persona amb discapacitat on consta
empadronada
Béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i
d’explotació comunitària de la terra
Famílies nombroses, quan habitatge constitueixi la
residència habitual del conjunt de la família i els ingressos
ponderats de la unitat familiar obtinguts durant el darrer
any declarat no superin 5,5 vegades el salari mínim
interprofessional
Habitatges construïts/rehabilitats "segell verd" A durant
els cincs anys següents a la construcció/rehabilitació
Habitatges construïts/rehabilitats "segell verd" B durant els
cincs anys següents a la construcció/rehabilitació
Emprenedors de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant
Gregori
Emprenedors de 30 anys o més empadronats a Sant
Gregori i emprenedors de 18 a 29 anys de fora de Sant
Gregori
Vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat
mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la seva
fabricació
Vehicle adaptat i/o que serveixi de transport a persona
amb discapacitat domiciliat al municipi de Sant Gregori
Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús
exclusiu, tant als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com als destinats al seu transport
Titulars de vehicles elèctrics, bimodals, solars, amb pila
d’hidrogen o que utilitzin fonts d’energia alternatives i/o
combustibles ecològics menys contaminants, com ara el
metà, a excepció expressa del biodièsel
Titulars de vehicles que demostrin haver incorporat un
catalitzador al seu automòbil per poder utilitzar gasolina
sense plom (sempre i quan no el portin incorporat de
sèrie i ho demostrin amb la fitxa tècnica)
Titulars de vehicles que, tenint aire condicionat amb CFC,

50%
25%
Impost Construccions I Obres

100%

95%

90%

90%

90%
60%

el retirin o el canviïn per un altre sistema sense CFC
Titulars de vehicles híbrids dels quals una de les fonts
d’energia sigui no contaminant
Obres, instal·lacions o obres amb l’objecte exclusiu del
qual sigui l’embelliment de façanes
Obres de reforma/millora per instal·lació de captadors
tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies
renovables, o que derivin de realització de projecte
integral per ús eficaç de l’aigua, aïllament acústic o
eliminació
PVC
Obres
de dereforma/millora
per eliminació de barreres
arquitectòniques o millora de l’accessibilitat als edificis per
persones amb discapacitat que afecti la seva mobilitat
Obres de nova construcció on es contempli l'eliminació de
barreres arquitectòniques o millora de l’accessibilitat als
edificis per persones amb discapacitat que afecti la seva
mobilitat que s’hagin de tornar a tramitar en haver-se
Llicències
exhaurit el terminis de vigència de la primera llicència
municipal concedida i la seva corresponent pròrroga
Emprenedors

50% Obres de construcció d’habitatges de Protecció oficial
20% Obres menors de manteniment i millora habitabilitat
10% Obres de construcció/rehabilitació "segell verd" A
5% Obres de construcció/rehabilitació "segell verd" B
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Plusvàlues
75%
Impost Activitats Econòmiques

95%
50%
del 60% al 80%
del 40% al 60%
fins el 40%
Entre 40% i 60%
Entre 30% i 50%

Llicències urbanístiques

100%
90%

Prevenció i control ambiental de les activitats i instal·lacions,
dels espectacles públics i activitats recreatives i de les
activitats innòcues

80%
60%
30%
75%
75%
70%
Fins el 30%
Fins el 30%
Fins el 10%

Recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altes RSU
15%

15%
15%
15%

Transmissions lucratives per causa de mort a favor de
cònjuges/consorts, descendents i adoptats i ascendents i
adoptants de primer i/o segon grau, de consanguinitat i/o
afinitat, els habitatges que siguin els habituals del difunts
Cooperatives, unions de cooperatives, federacions i
confederacions, i societats agràries de transformació.
Nova activitat professional durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament de la mateixa
Locals afectats per obres a la via pública de durada
d’entre 9 mesos i 1 any
Locals afectats per obres a la via pública de durada
d’entre 6 i 9 mesos
Locals afectats per obres a la via pública de durada
d’entre 3 i 6 mesos
Emprenedors de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant
Gregori
Emprenedors de 30 anys o més empadronats a Sant
Gregori i emprenedors de 18 a 29 anys de fora de Sant
Gregori
Embelliment de les façanes
Unitats familiars amb una persona amb discapacitat, per la
part d’adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques
de l’habitatge habitual
Emprenedors de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant
Gregori
Emprenedors de 30 anys o més empadronats a Sant
Gregori i de 18 a 29 anys de fora de Sant Gregori
Emprenedors majors de 30 anys de fora del municipi
Obertura de noves activitats innòcues amb superfície
màxima de 150 m2 per part de persona física
Trasllat d'activitats innòcues amb superfície màxima de
150 m2 per part de persona física
canvi de titularitat entre cònjuges, ascendents,
descendents i germans
Incorporació de mesures d'estalvi energètic i/o utilització
d’energies alternatives a l’activitat
Establiments amb Pla de producció neta o d’ecoeficiència
Empreses amb certificat del sistema d’ecogestió i
ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS)
Famílies nombroses empadronades i que resideixen al
municipi quan els ingressos ponderats de la família no
superin 5,5 vegades el salari mínim interprofessional
Famílies monoparentals empadronades i que resideixen al
municipi quan els ingressos ponderats de la família no
superin 3 vegades el salari mínim interprofessional
Compostatge casolà al domicili subjecte a la taxa
Activitats que signin la carta de compromís mediambiental
Ús de la deixalleria (amb tarjeta de la deixalleria):

5% 5 visites/any
10% 10 visites/any
Contribuents residents en comunitats de propietaris que
15%
facin compostatge
Unitats familiars amb una persona amb discapacitat igual
20%
o superior al 33%
10%

Cementiri
Piscina municipal

Emprenedors de 18 a 29 anys amb Carnet Jove de Sant
Gregori

Emprenedors de 30 anys o més empadronats a Sant
10% Gregori i emprenedors de 18 a 29 anys de fora de Sant
Gregori
Treballadors autònoms que iniciïn una activitat econòmica
10%
al municipi
Renovació del dret funerari sobre la mateixa sepultura i
90%
per igual termini que el dret finalitzat
20% Familiars de persones amb discapacitat acreditada
100% Entrades majors 65 anys veïns del municipi
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100%
50%
50%
40%
20%
20%
Escola esportiva

Una quota

Entrades consorts de jubilats veïns del municipi sense
ingressos propis
Carnet individual de la piscina pels joves de 12 a 29 anys
amb Carnet Jove de Sant Gregori vigent
Abonament individual temporada pels joves de 12 a 29
anys amb Carnet Jove de Sant Gregori vigent
Abonament individual per persones amb discapacitat del
33% acreditada
Abonaments familiars quan un dels membres acrediti
discapacitat del 33%
Famílies nombroses i monoparentals residents St Gregori
Famílies nombroses quan tinguin tres o més fills gaudint
de la prestació del servei

Una quota Famílies monoparentals gaudint de la prestació del servei
Primer fill de famílies nombroses i monoparentals a les
activitats 1, 2 i 3.
Segon i següents fills de famílies nombroses i
5%
monoparentals a les activitats 1, 2 i 3.
10% en quota més
Fills, a partir del segon fill inscrit en activitats 1, 2 i 3
econòmica
5% Fills, a partir del segon fill inscrit en resta activitats
Majors de 60 anys amb Carnet gent gran/Casal d'avis Sant
25%
Grau en activitat 4 i 6
Joves de 12 a 29 anys amb Carnet Jove Sant Gregori
50%
vigent en activitats 4 i 6
Famílies usuàries de la llar d’infants municipal Els Escarlets
10%
i empadronades al municipi
10% Famílies nombroses i monoparentals
Joves de 12 a 29 anys amb Carnet Jove Sant Gregori
50%
vigent
100% Un o els dos cónjugues empadronats a Sant Gregori
10%

Casalet llar d'infants

Preu públic cursos de tennis
Preu públic casaments
Preu públic ús sales/aules formació, conferències, reunions
Preu públic ús buc assaig espai jove Cal Bolet

Preu públic espai la pineda (sala polivalent i sala Pirineus)

Preu públic lloguer parcel·la d'horts socials

Llar d'infants

100% Entitats i persones físiques o jurídiques de Sant Gregori
100% Entitats sense ànim de lucre
Per cada component que tingui el carnet jove de Sant
25%
Gregori
En cas que tots els components tinguin el carnet jove de
100%
Sant Gregori
Empreses i Entitats de Sant Gregori amb activitat gratuïta i
100%
oberta
Activitats regulades dins la programació municipal amb
100%
activitats gratuïta i oberta
Entitats Sant Gregori amb activitat de pagament i/o
100%
tancada
Entitats de fora de Sant Gregori sense ànim de lucre amb
100%
activitat gratuïta i oberta
100% Persones que provenen de serveis socials
Usuaris simultanis llar 2on germà en quota mensual quan
15% els ingressos ponderats de la família no superin 5,5
vegades el salari mínim interprofessional
Usuaris simultanis llar 3er germà en quota mensual quan
20% els ingressos ponderats de la família no superin 5,5
vegades el salari mínim interprofessional
Famílies nombroses/monoparentals sobre quota mensual
15% quan els ingressos ponderats de la família no superin 5,5
vegades el salari mínim interprofessional
Famílies nombroses i monoparentals en el servei de
10% menjador

