Impost sobre activitats econòmiques

Refós de taxes: elements voladissos, reserva
d’espai, entrada de vehicles, guals, materials
i instal·lacions, rètols sobre la via pública

Control i tinença d’animals

Cementiris

Escombraries

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

PERIODICITAT

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre béns immobles

IMPOST

Del 16 de setembre al 20 de novembre

De l’1 d’abril al 5 de juny

De l’1 d’abril al 5 de juny

De l’1 d’abril al 5 de juny

De l’1 d’abril al 5 de juny

De l’1 d’abril al 5 de juny

De l’1 d’abril al 5 de juny

COBRAMENT PERÍODE VOLUNTARI

Calendari de cobrament de tributs i preus públics
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

2019

Pla

personalitzat
de
de

* De venciment periòdic i notificació col·lectiva

pagament
tributs *

A partir de l’any 2020 els
pagaments podran fer-se
efectius amb un màxim de
10 terminis mensuals al
llarg de l’any
Podeu sol·licitar
acollir-vos a aquest
sistema de pagament
fins al dia 4 de
novembre de 2019

DL Gi 455-2019

Bonificacions i
altres beneficis
fiscals

Consulteu les ordenances i

bases corresponents per

conèixer el detall de les normes i

les condicions específiques, així

com altres beneficis regulats per

la legislació vigent

girona.cat
ajuntamentdegirona
@girona_cat

Taxa d’escombraries i clavegueram
Concepte

Bonificació

Persones jubilades, pensionistes i d’altres amb escassa
capacitat econòmica

90 %

Condicions: Habitatge habitual; ingressos unitat familiar; no disposar d’altres
béns immobles, excepte l’habitatge habitual
15 % *

Utilització de la deixalleria municipal

Condicions: Utilització de les deixalleries fixes de Mas Xirgu o Sarrià de Ter, o
les mòbils i/o el servei de recollida de voluminosos, un mínim de 6 vegades
l’any 2018, prèvia acreditació
50 %

Distància amb el contenidor

Condicions: Disposar del contenidor a una distància d’1 quilòmetre o més de
l’habitatge, local o establiment
15 %

Habitatges on es fa el servei de recollida porta a porta

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Taxa pels serveis de control i tinença d’animals

Concepte

Concepte

Bonificació

Rehabilitació o restauració d’edificis catalogats

Del 40 % al 95 %

Condicions: Inclosos en el Pla Especial de Conservació del Patrimoni o en el
Pla Especial del Barri Vell, i que tinguin la categoria “R” o “BCIN”, “RT” o “REP”;
no inclou obres que comportin l’enderroc d’elements estructurals de l’edifici
en més d’un 50% de la superfície construïda (aquesta condició no s’aplicarà
quan l’edifici tingui una antiguitat superior al 1930); no transmissió per acte
entre vius de l’immoble en els 5 anys següents a la finalització de les obres
Rehabilitació o restauració, tant en elements privatius com en
comunitaris, de construccions destinades a l’ús d’habitatge;
rehabilitacions estructurals encara que l’ús no sigui el d’habitatge

40 %

Condicions: Cal complir els requisits de la recollida

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Concepte

Bonificació

Persones amb mobilitat reduïda o discapacitades amb un grau
igual o superior al 33%

100 %

Condicions: Només un vehicle exempt
Vehicles de més de 25 anys

100 %

50 %

Condicions: Indicar a la sol·licitud les característiques del vehicle, matrícula i
causa del benefici

* El 2020 la bonificació s’augmentarà al 25 %

Eliminació de barreres arquitectòniques o millora de
l’accessibilitat als edificis

100 %

Condicions: Acreditació amb informe de l’ONCE
Persones jubilades, pensionistes i d’altres amb escassa
capacitat econòmica

100 %

Condicions: Ingressos unitat familiar
Persones que adoptin un gos a la gossera municipal

100 %

90 %

Condicions: Objecte exclusiu de les obres de reforma o millora

Impost sobre béns immobles (IBI)
Concepte

Bonificació

Famílies nombroses

60 %

Condicions: Carnet de família nombrosa; habitatge habitual; ingressos unitat
familiar
Habitatges de protecció oficial

50 %

Condicions: Qualificació definitiva de protecció oficial; durant un termini de 6
anys, a partir de l’exercici següent al de l’atorgament de la qualificació
definitiva
Instal·lació de captadors tèrmics solars

50 %

Condicions: Instal·lació no obligada per la normativa vigent i compatible amb
les normes urbanístiques del Pla General; durant un termini de 5 anys, des
de l’acreditació de la instal·lació

75 %

Condicions: Indicar a la sol·licitud les característiques del vehicle, matrícula i
causa del benefici
Vehicles híbrids i vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP)
o gas natural

95 %

Condicions: Objecte exclusiu de les obres de reforma o millora; i quan no
sigui d’obligada instal·lació

Condicions: Dels 25 als 35 anys, s'haurà d'acreditar que el vehicle disposa
d’assegurança obligatòria i de la ITV actualitzada (a partir dels 35 anys ja no
cal aquesta acreditació)
Vehicles elèctrics

95 %

Condicions: No inclou les actuacions consistents en la simple pintura de la
façana, ni les rehabilitacions en celoberts, ni les que afectin només a part de
la façana
Instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o
altres energies renovables

Persones cegues o amb altres discapacitats que necessitin un
gos per guiar-se

Condicions: Només es gaudirà de l’exempció de la taxa el primer any natural

Condicions: No inclou edificis amb data de construcció posterior al 1975, ni
que ja hagin obtingut aquesta bonificació els 5 anys anteriors; tampoc no
inclou obres que comportin l’enderroc d’elements estructurals de l’edifici en
més d’un 50% de la superfície construïda (aquesta condició no s’aplicarà
quan l’edifici tingui una antiguitat superior al 1930); no transmissió per acte
entre vius de l’immoble en els 5 anys següents a la finalització de les obres
Rehabilitació integral de façanes

Bonificació

Subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) ofertes per l’Ajuntament de Girona
Habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa de mediació
per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona (sol·licituds fins al 31
de març de 2019)

50 %

Famílies monoparentals amb 2 o més infants (consulteu el límit
d’ingressos anuals segons el nombre de fills)

60 % 300 €
fins a

