Resum de bonificacions fiscals municipals per a empreses i persones emprenedores per l'any 2018
BONIFICACIÓ

Detall

Ordenança Fiscal

IBI

- 50% en els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària (90% en construcció d’habitatges de protecció
oficial).
- 95% de la quota íntegra de l’impost en els immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari sempre que estiguin directament relacionats amb la
investigació.

O.F. NÚMERO 2.1 - IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES

- Als polígons industrials pendents de desenvolupament, quan aquests ja hagin estat urbanitzats: Les activitats econòmiques de nova creació i les activitats econòmiques ja existents
que es traslladin per ampliació de l’activitat sempre que pel seu desenvolupament precisin la realització d’edificacions de nova construcció, gaudiran d’una bonificació de fins el 65%.
- Als polígons industrials ja desenvolupats: Les activitats econòmiques de nova creació sempre que pel seu desenvolupament precisin la realització d’edificacions
de nova construcció, gaudiran d’una bonificació de fins 30 per cent. Les activitats econòmiques ja existents, que es desenvolupin en immobles ja edificats,
quan es faci una ampliació de la edificació construïda que comporti un increment de l’activitat econòmica que ja es desenvolupa, gaudiran d’una bonificació
de fins el 30%.
IAE

- Bonificacions per inici d’activitat fins als sis primers anys (entre el 50% i el 25%).
- Bonificacions per contractació de personal, de fins 50% quan s'incrementi la plantilla en un 5%.
- Fins a un 80% quan es facin obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a tres mesos i afectin als locals en que es desenvolupin activitats de comerç, restaurants i
hostaleria, i reparacions.
- Fins a un 50% en les activitats que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions.
- En les noves activitats que ja hagin gaudit de dos anys d'exempció per inici d'activitat i que que tinguin una renda o un rendiment net de l'activitat negatius, la bonificació serà del
50% el tercer, quart i cinquè exercicis i del 25% el sisè, setè i vuitè exercicis des de l'inici de l'activitat.

O.F. NÚMERO 2.2 - IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

INFORMACIÓ ADDICIONAL: Nova categorització fiscal dels carrers
Han estat aprovat uns nous índexs de situació (regulats en l’article 8è de l'ordenança) i s'ha establert un règim transitori en la seva aplicació per a les activitats que, respecte la seva
tributació en l’Impost el 2016, vegin incrementada la quota el 2017 per sobre del 10%. Aquestes activitats tindran un increment màxim de la quota a pagar el 2017 respecte el 2016
del 10% quan aquest increment sigui resultat de l’aplicació dels nous índexs de situació.
Beneficis fiscals en l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Joves

- Serveis ambientals: 50% per obertura o trasllat (locals de menys de 500 m2) per a joves d’edat inferior a 30 anys.

- Viver d’empreses (empreses constituïdes per empresaris de menys de 30 anys): bonificació els dos primers anys amb un 75% els 8 primers mesos, un 50% els 8 mesos següents i
un 25% els 8 últims mesos.
Cooperatives

- Les Cooperatives regularment constituïdes i inscrites en el Registre de Cooperatives corresponent, llurs Unions, Federacions i Confederacions, gaudiran d'una bonificació del 60 %
de la taxa.

Viver d'empreses

- Bonificació d'entre un 25% i un 75% del preu públic d'utilització dels vivers de serveis i industrial i Qu4drant.0 durant el primer any d'estada.
- Bonificació a les empreses constituïdes per empresaris/àries de menys de 30 anys o per empresàries de més de 40 anys durant els dos primers anys d'utilització del servei; els
preus es reduiran en un 75% els primers 8 mesos, un 50% del 9è al 16è mes i un 25% del 17è al 24è mes.
- Bonificació de fins a un 20% de les tarifes resultants dels dos apartats anteriors a les empreses ubicades als vivers que contractin durant el primer any d'estada i a jornada completa
persones a l'atur amb dificultats per trobar feina (joves de menys de 30 anys, aturats de llarga durada i dones de més de 45 anys) o persones amb discapacitat, sempre que l'empresa
no tingui l'obligació legal de fer aquestes contractacions.
- Les empreses ubicades als Vivers que realitzin un increment de plantilla, degut a la contractació de personal que estigui en situació d’atur, i que no quedi recollit en les
bonificacions sobre col·lectius explicitats en el paràgraf anterior, podran sol·licitar, presentant el nou contracte laboral i l’acreditació mensual d’estar donada d’alta a la Seguretat
Social (TC’S), una bonificació del 15% de les tarifes resultants de l’aplicació dels apartats anteriors, i per un termini màxim d’un any.
- Les empreses dels Vivers tindran la possibilitat de gaudir de l’ús de 2 hores al mes, de les sales de reunions i de dues ocupacions de màxim 3 hores de la sala d’actes, dels espais
del Quadrant.0, durant el primer any d’estada en el viver, o des de l’aprovació d’aquest preu públic. L’ús estarà subjecte a disponibilitat i prèvia reserva de l’espai al servei.
- Per a la resta d’ocupacions, s’aplicarà un 30% de bonificació del preu establert per altres espaïs dels vivers a les persones que tinguin la condició d’usuàries del servei.
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BONIFICACIÓ

Detall

ICIO (Impost sobre construccions, Fins al 95% de la quota en els tipus d'obres següents:
istal·lacions i obres)
- Les obres de reparació i rehabilitació d'elements protegits d’edificis inclosos al Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni històric - arquitectònic - ambiental de Terrassa.
- Les obres d'arranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts i elements comuns. Aquesta bonificació només es podrà sol·licitar quan
els subjectes passius de l’impost siguin les comunitats de propietaris en el cas dels habitatges plurifamiliars, i en el cas d’habitatges unifamiliars, quan siguin persones físiques sobre
el seu habitatge habitual (aquell en que estan empadronades)
- Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals (comunitats de propietaris o habitatge habitual en el cas d'unifamiliars).
- Les obres d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies dolces, i
que no estiguin obligades per normativa (comunitats de propietaris o habitatge habitual en el cas d'unifamiliars).
- Construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits.
- Fins al 90% les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels persones amb discapacitat (comunitats de propietaris o
habitatge habitual en el cas d'unifamiliars, així com les reformes de locals de pública concurrència en que no existeixi la obligació normativa de dur-les a terme)

Ordenança Fiscal
O.F. NÚMERO 2,05 - IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES

Beneficis fiscals en l'impost sobre construccions, instal·lacions o obres
Foment energies renovables

- IBI: 50% en béns amb sistemes d'aprofitament tèrmic (3 anys) o elèctric (5 anys) de l'energia solar.
- IAE: Fins al 50% en activitats que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables.
- ICIO: Fins al 95% en obres d'implantació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica.
- IVTM: 75% de la quota en funció de la incidència de la combustió de carburant i de la part mecànica en el medi ambient: diferents durades entre 2 i 10 anys, i percentatges de fins
al 75%. Bonificació del 10 al 30% per utilització de carburant biodièsel.

Consultar apartats específics per IBI, IAE i
ICIO.
Per IVTM: O.F. NÚMERO 2.3 - IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

Bonificació de l'Impost de Béns Immobles per instal·lació de sistemes d'energia solar
Bonificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa serveis urbanístics

Exempcions dels pagaments de la taxa en el cas de les llicències urbanístiques i les comunicacions per les obres següents:

O.F. NÚMERO 3.2 - TAXA PER SERVEIS
URBANÍSTICS

- Les d'arranjament i embelliment integrals de façanes, parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, i celoberts.
- Les de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals.
- Les d’instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d’energies eòliques i, en general, qualsevol altra instal·lació d’aquest tipus captadora d’energies dolces, i que no
siguin obligades per cap normativa.
- Les de reforma destinades a afavorir les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat.
O.F. NÚMERO 3.33 TAXA DE SERVEIS
DE LEGALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
I INSTAL·LACIONS I DE SERVEIS
AMBIENTALS

Taxa de legalització d'activitats i
instal·lacions i serveis ambientals

- 25% a les activitats industrials que justifiquin la utilització de la cogeneració d'energia, sempre que tingui incidència en el sistema productiu de la indústria.
- 25% per disposar de sistemes d'aprofitament d'energies renovables o utilització de la cogeneració neta.
- 10% per la incorporació de dispositius d'estalvi energètic que suposin una reducció de com a mínim el 10% sobre el consum total de la instal·lació a la qual s'incorporin aquests
dispositius.
- 75% en el certificat del sistema d'ecogestió i ecoauditories de la Unió Europea (EMAS).

Llicència d'activitats

80% en els trasllats d'establiments o locals que disposin de la legalització corresponent des de zones on el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal no permet la seva instal·lació o la
continuïtat de l'activitat.

Parades de venda mercats
municipals

50% de la quota en la tarifa el primer any aquelles parades dels mercats sedentaris que realitzin un increment de plantilla en referència a l'any 2015, amb la contractació de persones
que estiguin en situació d’atur, a jornada complerta i per un període no inferior a un any.
Aquesta bonificació serà del 15% els anys posteriors, sempre que la persona contractada es mantingui amb les condicions inicials

O.F. NÚMERO 3.10 - TAXA SOBRE ELS
SERVEIS PRESTATS ALS MERCATS
MUNICIPALS

Gestió de residus

- 10% de bonificació el primer any quan s'iniciï l'exercici d'una activitat a la ciutat i, a més, es contracti com a mínim un empleat.
- Convenis de reducció i minimització de residus (fins al 13% de bonificació) o empreses que disposin d'una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental que inclogui la gestió dels residus generats.
Aplicació de la quota mínima de la taxa de gestió de residus

O.F. NÚMERO 3.37 - TAXA SOBRE LA
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

- Tributació per quota mínima a activitats que estiguin en el grup C i tinguin una superfície igual o inferior als 70 m2 que acreditin mitjançant declaració responsable que tenen una
generació irrellevant de residus.
- Bonificació, de fins a un 13% de la quota, adreçada als establiments i activitats que realitzin accions per a la reducció del volum de residus generats.
Bonificació de la taxa de gestió de residus comercials per la minimització de residus generats
- 50% sobre la taxa de residus municipals per a les entitats sense finalitat lucrativa incrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes i que estiguin actives, sempre
que compleixin determinats requisits.
Bonificació de la taxa de gestió de residus per a entitats de Terrassa sense ànim de lucre
- Reducció de quota d'aquesta taxa per efectuar la gestió d'una o més fraccions de residus, trobant-se l'activitat dintre de l'àmbit de prestació del servei de recollida municipal de
residus.
Reducció de la quota de la taxa de gestió de residus per gestió pròpia
Campus Professional Vallparadís

Fins al 75% per a institucions / entitats sense ànim de lucre que hi desenvolupin activitats de manera continuada.

O.F. NÚMERO 1.3 - ORDENANÇA
GENERAL REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS.
ANNEX 5

BONIFICACIÓ

Detall

Ordenança Fiscal

Llicències d'autotaxi

50% per als vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

O.F. NÚMERO 3.3 TAXA PER
L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I
AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES
D'AUTOTAXI I D'ALTRES VEHICLES DE
LLOGUER

