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Ajuntament de Sidamon.
RECULL DE BONIFICACIONS A LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE SIDAMON
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL:
FAMILIA NOMBROSA:

BONIFICACIÓ D’UN 40% DE LA QUOTA MENSUAL

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. IBI URBANA:
ACTUACIONS D’EFICIENCIA ENERGÈTICA ALS HABITATGES: Una bonificació del 50% de la quota
integra de l’impost i duran un període de 5 anys, els bens immobles destinats a habitatge, en els
quals s’hagi instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de la energia provinent del sòl o d’altres
fonts naturals, com ara la geotèrmia.
ACTUACIONS D’ESPECIAL INTERÈS: Una bonificació de fins al 25% de la quota integra de l’impost a
favor d’immobles en el que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.
FAMÍLIES NOMBROSES: Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l'IBI (URBANA) les famílies
nombroses que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:
a) Categoria general: de 3 a 4 fills i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 50%.
b) Categoria especial: 5 fills o més i les equiparacions que determini la llei: bonificació del 70%.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. IBI RUSTEGA: GRANGES - MAGATZEMS
DESCOMPTES PER EDIFICACIONS DE NATURALESA RÚSTEGA: podrà regular UNA BONIFICACIÓ
de fins al 40% de la quota integra de l’impost a favor d’immobles corresponents a edificacions de
naturalesa rústega indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles i ramaderes
afectades pel procés de regularització cadastral per considerar-les d’especial interès.
Excepcionalment per a l’any 2019 es podrà demanar la bonificació abans del dia 31 de març. Per
gaudir d’aquesta bonificació caldrà que l’edificació hagi estat degudament autoritzada o que rebi la
consideració de legalment implantada segons la normativa vigent al moment de fer la sol·licitud.

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Podran tenir una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost, durant dos anys i del 25% durant
tres anys, en cas de vehicles elèctrics, vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible, biogàs,
gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals i que acreditin, d'acord amb les
característiques del seu motor, que no poden utilitzar un carburant contaminant. Igualment en el cas de
vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr/km de CO2.

SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS DE SIDAMON:
FAMILIA NOMBROSA:

BONIFICACIÓ ABONAMENT ESTIU.

L’alcaldessa,
Maria Dolors Tella i Albareda
Sidamon, 20 de febrer de 2019.
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