
Bonificacions en les Ordenances Fiscals del 2022. Quan, com i on es 

poden sol·licitar? 

En funció de la bonificació de què es tracti, es pot sol·licitar a través de l’ORGT o l’OAC de 

l’ajuntament 

El Ple municipal va aprovar dijous 21 d’octubre, de forma provisional les ordenances fiscals per al 2022. 

En aquest sentit des del consistori es van presentar també el conjunt de bonificacions disponibles per 

la ciutadania del municipi.  

Detall de les bonificacions i els seus terminis corresponents: 

Ordenança fiscal nº 1:  “Impost sobre béns immobles” 

 

A través de l'OAC: 

- IBI Famílies Monoparentals: Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent 

tinguin la condició de titulars de família monoparental en la data de meritament de l’impost, 

tindran dret a les següents bonificacions sobre la quota íntegra, en funció del valor cadastral 

de l’immoble i que constitueixi l’habitatge habitual de la família: 

- Immobles amb valor cadastral inferior a 59.999,99 euros: 80% 

- Immobles amb valor cadastral 60.000,00- 79.999,99 euros: 60% 

- Immobles amb valor cadastral 80.000,00 -99.999,99 euros: 40% 

- Immobles amb valor cadastral 100.000,00 – 119.999,99 euros: 20% 

- Immobles amb valor cadastral superior a 120.000,00 euros: 0 % 

Documentació a aportar: 

• Títol vigent de família nombrosa o monoparentals, expedit per l’Administració competent. 

• Còpia del rebut anual del IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable 

la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

- IBI aprofitament tèrmic o elèctric: gaudiran d’una bonificació fins al 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. 

Documentació a aportar: 

https://www.palafolls.cat/pl70/actualitat/noticies/id1308/el-ple-de-palafolls-aprova-de-forma-provisional-les-ordenances-fiscals-ooff-per-al-2021.htm


• Cèdula d’habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible. 
 

• Certificat d’homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic. 
 

• Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ 
d’obres presentat davant l’Ajuntament. 

 

• Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l’empresa instal·ladora o pel 

facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solars 

tèrmics la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas 

dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada. 

• Certificat de l’empresa instal·ladora o pel facultatiu, on consti que la instal·lació genera 
una productivitat elèctrica del 30% del consum necessari del bé immoble. Aquest certificat 
requerirà d’un informe favorable del tècnic municipal competent. 
 

• Còpia del rebut anual de l’IBI, o el document que permeti identificar de manera indubtable 
la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

 

A través de l'ORGT: 

 

- IBI Famílies Nombroses: Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin 

condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 

les següents bonificacions sobre la quota íntegra, en funció del valor cadastral de l’immoble i 

que constitueixi l’habitatge habitual de la família: 

 

- Immobles amb valor cadastral inferior a 59.999,99 euros: 80 % 

- Immobles amb valor cadastral 60.000,00- 79.999,99 euros: 60% 

- Immobles amb valor cadastral 80.000,00 -99.999,99 euros: 40% 

- Immobles amb valor cadastral 100.000,00 – 119.999,99 euros: 20% 

- Immobles amb valor cadastral superior a 120.000,00 euros: 0 % 

Documentació a aportar: 

• Títol vigent de família nombrosa o monoparentals, expedit per l’Administració competent. 

• Còpia del rebut anual del IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable 

la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

 



- IBI immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatges amb la renda limitada: 

Gaudiran d’una bonificació del 80% de la quota íntegra d'acord amb la normativa 

autonòmica d'aplicació en matèria d'habitatge. Podran gaudir de dita bonificació: 

 

-  Els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social 

-  Els habitatges d'inserció 

-  Els  habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, sotmesos a una renda per sota 

del preu de mercat. 

Documentació a aportar: 

• Contracte de lloguer. 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

 

Ordenança fiscal nº 3:  “Impost sobre vehicles de tracció mecànica” 

 

A través de l'ORGT: 

- IVTM vehicles històrics: gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost. 

Documentació a aportar: 

• Fitxa tècnica del vehicle 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

- IVTM vehicles amb antiguitat superior a 25 anys: gaudiran d’una bonificació del 

100% de la quota de l’impost. 

Documentació a aportar: 

• Fitxa tècnica del vehicle 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

 

- IVTM vehicles híbrids: gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost. 

Documentació a aportar: 

• Permís de circulació 

• Fitxa tècnica del vehicle 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 



 

 

- IVTM vehicles elèctrics: gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost. 

Documentació a aportar: 

• Permís de circulació 

• Fitxa tècnica del vehicle 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 

 

 

Ordenança fiscal nº 12:  “Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals” 

 

A través de l'ORGT: 

S’aplicarà reducció de la taxa a: 

- Subjectes passius contribuents que, per  la seva situació personal, puguin estar 

sotmesos a una situació de pobresa temporal i amb el conseqüent risc d'exclusió 

social: reducció del 90%. 
 

- Subjectes passius contribuents que siguin pensionistes de jubilació o invalidesa (a nivell 

contributiu o no contributiu) o viudetat, que no disposin de cap altre bé moble o immoble que 

l'habitatge en el que resideixin, sota els criteris següents: 

 

- Habitatge amb un sol resident, els ingressos del qual siguin iguals o inferiors al salari 

mínim interprofessional aprovat anualment: reducció en la taxa equivalent al 80%. 

- Habitatge amb un sol resident que acrediti la condició de disminuït amb un grau igual 
o superior al 65% i els seus ingressos siguin iguals o inferiors al salari mínim 

interprofessional aprovat anualment: reducció en la taxa equivalent al 80%. 

- Habitatge amb un sol matrimoni, els ingressos conjunts deis quals siguin iguals o 

inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional: reducció en la taxa equivalent 

al 50%. 

 

- Habitatge amb unitat familiar que percebi una renda mínima d'inserció: reducció en la taxa 

equivalent al 90%. 
 

 

 

 

 



 

- Subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de 

família nombrosa en la data de meritament de la taxa: reducció del 25% en la quota 

íntegra de la mateixa, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi l'habitatge 
habitual de la família. 

- Subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de 

família monoparental en la data de meritament de la taxa: reducció del 25% en la quota 

íntegra de la mateixa. 

 

-       Subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició persones grans 

dependents  en  la data de meritament de la taxa:  reducció del 25% en la quota íntegra de 

la mateixa.  

 

- Activitats econòmiques que disposin d'una certificació ambiental que inclou els residus 
generats tals com ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Reducció 

d'un 90 % de la quota corresponent.  

 

- Activitats econòmiques que acreditin haver iniciat un procés per obtenir una certificació 
ambiental que inclou els residus generats tals com ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia 

de Qualitat Ambiental. Reducció d'un 30 % de la quota corresponent.  

 

- Contribuents que acreditin la selecció i el tractament propi de les restes vegetals. Reducció 

del 50 %  de la quota corresponent.  

 
 

Documentació a aportar: 

• DNI del subjecte passiu. 

• Certificat de convivència. 

• Fotocopia compulsada de la última declaració de renda o certificació negativa emesa per 

l’Agència Tributària. 

• Títol família nombrosa i monoparental, en el seu cas. 

• Certificat de disminució, en el cas necessari. 

• Contracte i rebut de lloguer, si és el cas. 

• Certificació de béns emès per l’oficina local de l’ORGT. 

 

Termini presentació sol·licituds: 31 de desembre de 2021 


