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GUIA DE TAXES I IMPOSTOS 2021
Els impostos i les taxes garanteixen que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pu-
gui prestar uns serveis públics adequats i de qualitat.

Aquest 2021, un any marcat per una crisi sanitària i de retruc econòmica sense prece-
dents, em volgut dotar les ordenances fiscals de contingut més social. La congelació 
de taxes i impostos ha vingut acompanyada d’un augment de les bonificacions per 
baixos ingressos, i també de bonificacions a aquells que fomenten polítiques medi-
ambientals destinades a apaivagar l’impacte del canvi climàtic.

En aquesta guia presentem les bonificacions més destacades que estaran vigents 
durant l’any 2021.



Impost sobre activitats 
econòmiques
Les persones jurídiques 
que exerceixen una activitat 
econòmica amb un import 
net del volum de negoci igual 
o superior a 1.000.000 euros 
en l’exercici anterior.

QUI HO HA DE PAGAR?

Impost sobre béns immobles
Les persones propietàries, 
usufructuàries o conces-
sionàries de qualsevol bé 
immoble.

Impost sobre vehicles  
de tracció mecànica 
Les persones propietàries de 
vehicles donats d’alta a Palau-
solità i Plegamans.

Taxa per la tinença, captura, 
manutenció i eliminació 
d’animals domèstics 
Les persones propietàries 
d’animals de companyia 
(gossos, gats i fures)

Preu públic per la prestació  
del servei d’escola bressol
Les persones que sol·licitin 
l’ús de les llars d’infants 
municipals.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Els propietaris o sol·licitants de la construcció, 
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de 
l’immoble sobre el qual es realitzen les obres, o 
instal·lació que requereixi llicència d’obra urbanística.

Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus 
municipals
Les persones propietàries, 
usufructuàries, etc. 
d’habitatges, locals o solars.



BONIFICACIONS

IMPOST SOBRE ELS BENS IMMOBLES (IBI)

• Bonificació del 50% als habitatges de protecció oficial durant un termini de 
tres anys comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació 
definitiva

• Bonificació del 95% de la quota els béns immobles 
rústics de les Cooperatives Agràries i d’explotació 
comunitària de la terra

• Bonificació del 50 % en la quota de l’impost 
els immobles que constitueixin l’objecte de 
l’activitat de les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció immobiliària i no 
figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

• Bonificació del 50% de la quota íntegra de 
l’impost els béns immobles en els quals s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol, sense estar 
obligats a això per la normativa urbanística o les 
ordenances municipals. 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

• Bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels 
titulars de vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del 
Reglament de vehicles històrics, RD 1.2471247/1995, 
de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle 
s’acreditarà aportant certificació de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la 
Generalitat.

• Bonificació de la quota de l’impost a favor 
dels titulars de vehicles que, per la classe de 
carburant utilitzat, o per les característiques 
dels seus motors, es considera que produeixen 
menor impacte ambiental:

 > 50% de bonificació de la quota si les emissions 
de CO2 es situen entre 120 a 130 gr. per Km.



 > 75% de bonificació de la quota si les emissions de CO2 es situen per sota dels 
120 gr. per Km. Aquesta bonificació serà també d’aplicació per els vehicles 
que per construcció i combustible emprat no generin CO2, justificant-se 
prèviament per certificat de emissions oficials de CO2 del vehicle (del fabricant 
o importador, expedit individualment o bé la targeta de Inspecció tècnica del 
vehicle)

 > 75% de bonificació per vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos 
liquats del petroli (autogas), amb unes emissions inferiors a 120g de CO2/km

 > 75% de bonificació de la quota als vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids 
endollables, vehicles de propulsió híbrida electricitat/gasolina o electricitat/
gasoil, vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció 
elèctrica al 100% mitjançant bateries, amb emissions inferiors a 120g de CO2/km

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

• Bonificació del 50% aquells qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial, 
i tributin per quota municipal durant 5 anys, a comptar des de l’inici de l’activitat o, 
si s’escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 
anterior. 

• Bonificació de la quota tributària del període 
impositiu corresponent als subjectes 
passius per quota municipal que 
incrementin la mitjana de la plantilla de 
treballadors amb contracte indefinit 
afectes al conjunt de les activitats 
desenvolupades al municipi, en la 
quantia següent: 

 > Increment igual o superior al 15% 
Bonificació del 30% 

 > Increment igual o superior al 20% 
Bonificació del 40% 

 > Increment igual o superior al 25% 
Bonificació del 50% 

• Bonificació del 50% de la quota tributària corresponent als subjectes passius per 
quota municipal que s’hagin acollit a qualsevol de les modalitats d’autoconsum 
d’energia amb generació d’origen renovable o a partir de sistemes de 
cogeneració. 



• Bonificació del 95% de la quota tributària als subjectes passius per quota 
municipal que duguin a terme activitats que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que justifiqui tal declaració. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

• Bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost 
a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació 
que ho justifiquin.

• Bonificació del 95% de la quota de 
l’Impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres ja existents en 
les que s’incorporin sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar.

• Bonificació del 90% de la quota de 
l’Impost a favor de les construccions, 
instal·lacions i obres que afavoreixin les 
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

• Bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges de protecció oficial.

TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS

• Bonificació del 50% de la quota de la taxa a 
favor de les noves construccions, instal·lacions 
i obres de primera vivenda en habitatges de 
valor inferior a 200.000,00 € i sempre que es 
tracti d’autopromoció per gaudir-ne.



TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  
DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

• Bonificació del 100% aquells contribuents 
empadronats al municipi de Palau-solità 
i Plegamans que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import 
del salari mínim interprofessional.

• Bonificació del 50% als jubilats i 
pensionistes empadronats al municipi 
de Palau-solità i Plegamans amb 
ingressos familiars que no superin el 
doble del salari mínim interprofessional.

• Bonificació del 20% a les famílies nombroses 
i les monoparentals mentre acreditin aquesta 
condició.

• Gaudiran d’una reducció els contribuents que realitzin un mínim d’aportacions de 
residus a la deixalleria municipal d’acord amb el següent quadre:

 > De 5 a 7 viatges un 10%

 > De 8 a 13 viatges un 15%

 > Més de 13 viatges un 20%

• Bonificació del 30% els contribuents que acreditin que han autogestionat la 
fracció orgànica de residus, en condicions que no causin molèsties als als veïns i 
veïnes, ni problemes higiènics de cap mena.

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI  
PÚBLIC LOCAL, HORTS URBANS, BARRAQUES,  
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES I ATRACCIONS  

• Bonificació del 100% de l’import de la taxa a les entitats 
esportives, culturals i socials sense ànim de lucre.



TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS I SOCIALS
Ens els apartats A) i B) es consideraran les següents bonificacions

• Bonificació del 30% aquells que acreditin uns ingressos inferiors al 1,5 del salari 
mínim interprofessional.

• Bonificació de 30% per alumne matriculat en els subjectes passius que d’acord 
a la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família monoparental. Per 
justificar aquesta bonificació caldrà presentar el títol de família monoparental del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

• Bonificació del 30% pel primer membre de la família nombrosa, 20% pel segon 
membre de la família nombrosa i 10% pel tercer membre de la família nombrosa i 
a cada membre per sobre del tercer.

En l’apartat B) i referent a l’Escola d’Adults, s’aplicaran les següents bonificacions:

• Bonificació del 30% els jubilats i pensionistes amb ingressos familiars que no 
superin el doble del salari mínim interprofessional.

TAXA PER LA TINENÇA, CAPTURA, MANUTENCIÓ  
I ELIMINACIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

• Bonificació del 100% de la taxa durant els períodes en que resolgui l’Alcaldia, 
durant campanyes de promoció destinades a incrementar el nombre d’animals 
que s’ajustin a la normativa vigent.

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL

• Bonificació en cas de portar germans a l’escola bressol en els següents termes:

 > 20 % de la quota en cas de portar 2 germans

 > 30 % de la quota en cas de portar-hi 3 germans

 > 40 % de la quota en cas de portar-hi 4 o més 
germans

• Bonificació per alumne matriculat en funció dels 
ingressos de la unitat familiar en relació amb el salari 
mínim interprofessional en els següents termes:

 > 51 % si els ingressos de la unitat familiar són 
fins a 1,5 vegades el SMI. 

 > 40 % si els ingressos de la unitat familiar són fins 
a 2 vegades el SMI 

 > 22 % si els ingressos de la unitat familiar són fins a 
2,5 vegades el SMI. 



Mitjançant domiciliació bancària: La domiciliació bancària dels rebuts  
s’ha de sol·licitar a l’Oficina de Recaptació a Palau-solità i Plegamans.

A l’Oficina de Recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària: Carrer 
Josep Brunés, 5, local 2; orgt.palau@diba.cat ; Tel. 934 72 91 79 ; 

https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Home/tramits?CDCLIE=155 

COM S’HA DE PAGAR?




