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Per al foment de l’activitat econòmica i l’ocupació
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Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres (ICIO)

Bonificacions del 50% al 80% de l’impost quan:
· Es contracti, de forma indefinida persones
aturades, majors de 55 anys i menors de 30
anys, inscrites a la borsa de treball d’EMFO
per un mínim de 3 mesos.
· Obres d’una nova activitat en un local buit (més de dos anys
sense activitat) que es trobi ubicat a un eix comercial.
· Les obres que s’executin amb motiu del trasllat d’una activitat en
el termini màxim de 5 anys des de la seva apertura
· En el supòsit d’obres que s’executin amb motiu de la modernització i millora del petit comerç, amb una superfície construïda
inferior a 100m2, sempre i quan hi hagi continuïtat en els
propietaris del negoci i no sigui producte d’un traspàs.

Impost sobre Béns Immobles (IBI):

· Bonificacions del 90% per obres de rehabilitació
o obra nova dedicada a fer habitatges.
· Bonificacions del 50% quan s’iniciï una activitat
per part d’emprenedors en un local que ha estat
buit durant un mínim de 5 anys, sempre que
els propietaris de locals buits els ofereixin en condicions
avantatjoses per als emprenedors en el marc del conveni
signat l’any 2013 entre l’Ajuntament i agents immobiliaris.
· Bonificacions del 20% quan s’hagin instal·lat sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol,
sense estar obligats per llei.

En aquest tríptic trobareu informació de
les principals bonificacions, ajuts i incentius
fiscals que s’han establert per aquest any
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Aquestes bonificacions ajuts i incentius
fiscals són concedides a petició de la
persona interessada i sempre que es
compleixin els requisits i es presenti
la documentació necessària.
Podeu consultar les subvencions,
bonificacions i ajuts a l’apartat d’economia
del web www.molletvalles.cat

Taxa per llicències urbanístiques

Ajut del 50% quan:
· Es contracti, de forma indefinida, persones aturades, majors
de 55anys i menors de 30 anys, inscrites a borsa de treball
d’EMFO per un mínim de 3 mesos.
· Obres d’una nova activitat en un local buit (més de dos anys
sense activitat) que es trobi ubicat a un eix comercial.
Bonificació del 75% de la taxa per persones que presentin
certificat de viabilitat de projecte empresarial emès per EMFO o
que acreditin estar en situació d’atur.

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

· Bonificacions fins al 50% els 5 primers anys a
empreses que s’instal·lin per primera vegada a
Mollet.
· Bonificacions fins al 50% quan es contractin
treballadors amb discapacitat per sobre del que
obliga la LISMI.
· Bonificacions fins al 50% quan s’incrementi la mitjana de la
plantilla, sempre que s’incorpori un mínim de 3 treballadors amb
contracte indefinit durant el període impositiu anterior.

sabateria

Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1
Tel. 93.571.95.00
ajuntament@molletvalles.cat
www.molletvalles.cat
Horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
De dilluns a dijous de 8 a 18 hores
Divendres de 8 a 15 hores
Setmana Santa, Nadal i els mesos
de juliol i agost, de 8 a 15 h.

Incentius fiscals,
ajuts i bonificacions

Per donar suport a les persones
Impost sobre Béns Immobles (IBI)

· Famílies nombroses:
- bonificació fins al 50% en funció de la renda i
el patrimoni per a l’habitatge habitual. La
primera vegada, s’ha de sol·licitar abans del
28 de febrer de l’any en curs.
- un ajut del 50% en el cas d’habitatge de lloguer en el que
el pagament de l’IBI correspongui al llogater durant el període
del calendari fiscal.
· Famílies monoparentals: ajut fins al 50% en funció de la renda
familiar i previ informe de Serveis Socials.
· Famílies a l’atur amb escassa capacitat econòmica, un ajut
en funció de la renda familiar fins a un màxim del 95% de
la quota de l’impost.
· Ajuts en casos d’execució hipotecaria de l’habitatge habitual
per fer front al pagament de l’IBI.
· Famílies que tinguin al seu càrrec persones amb una
discapacitat igual o superior al 75%: ajuts d’un màxim del
50% de l’impost en funció de la renda. Ho poden demanar
fins al 30 de novembre de l’any en curs.
· Incentiu al lloguer social: ajut del 50% de l’Impost per a
propietaris particulars d’habitatges desocupats que ofereixen el
seu pis a la Borsa d’Habitatges de lloguer de l’Ajuntament per
facilitar l’accés a un lloguer social.

Tarifa reduïda d’aigua i residus

Bonificacions en funció de la renda de fins al
95%. Els terminis de validesa de caràcter
general són pensionistes i jubilats, 4 anys, i
resta de sol·licitants, anual. Les persones que
compleixin els requisits podran presentar les
sol·licituds al llarg de l’exercici en curs.

Servei Menjador per a la gent gran a “El Moll Petit” del
Centre de Serveis per a la Gent Gran del Lledoner
Preus reduïts per a persones que disposin de carnet de jubilat,
jubilada i pensionista de Mollet del Vallès.

Plusvàlua

Ajuts econòmics adreçats a titulars d’immobles subjectes a
plusvàlua com a conseqüència d’execucions hipotecàries del
seu habitatge habitual.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

· Vehicle matriculat a nom de persones amb
discapacitat reconeguda per al seu ús exclusiu.
Un vehicle per persona. Bonificació del 100%.
· Propietaris vehicles històrics: bonificació del
100% tots els vehicles amb la catalogació
oficial d’històric.

Per al foment de la sostenibilitat i el Medi Ambient
Ajuts escolars a favor de persones de famílies amb una
situació econòmica i social amb dificultats

Aquelles persones que requereixin algun tipus d’ajut: educatiu,
de lleure, esportiu,... es poden adreçar al seu Equip Bàsic de
Referència (Centre Cívic de l’Era i CIRD Joana Barcala) que
valorarà la seva situació.
· Escoles bressol: per a la matriculació i les
mensualitats de escoles bressol fins a un màxim
de 1.969 € per curs i bonificació del 25% de les
quotes a partir del segon fill matriculat.
· Adquisició de llibres de text: import màxim
de 50 €.
· Menjador escolar: l´import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció del nombre total de dies lectius del curs
escolar amb servei de menjador.
· Escola Municipal de Música i Dansa: bonificació del 50%
dels imports. Els interessats hauran de sol·licitar-lo prèviament abans de l’últim dia del mes de juny.

Serveis culturals, esportius i oci

· Programa Mou-te!: les bonificacions van adreçades a persones majors de 55 anys, als pensionistes menors de 55 anys i a les persones amb
discapacitat reconeguda igual o superior a 33%.
El preu amb bonificació es determina en funció
de la renda familiar.
· Cursos i Tallers per a la Gent Gran: el 30% de les activitats
són gratuïtes. I de les activitats de pagament, el preu amb
bonificació es determina en funció de la renda familiar.
· Activitats, cursos i tallers: la majoria de les activitats són
gratuïtes i de les activitats de pagament, es podran determinar
preus específics en funció dels ingressos, amb informe
de Serveis Socials.
· Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon: existeixen
diferents tipus de quotes i beneficis socials, en funció de la
renda i l’edat. Es poden consultar tarifes a l’equipament.

Museu Municipal Joan Abelló i Casa del
Pintor Abelló

Entrada gratuïta a menors d’edat, estudiants
acreditats, posseïdors del carnet d’amic del Museu
Municipal Joan Abelló, visita guiada a la Casa i al
Museu per grups d’estudiants de Mollet del Vallès.
I al públic en general el primer diumenge de mes pel Museu i la
Casa, durant la celebració del Dia internacional dels museus que
se celebra el 18 de maig, la jornada europea del Patrimoni, les
Festes locals i el cap de setmana de la Mostra de Titelles.

Usuaris de la Deixalleria

Bonificació del 15% de la taxa de recollida de
residus municipals a les persones que hagin
utilitzat el servei de deixalleria, deixalleria mòbil
o s’hagin posat en contacte amb l’Ajuntament
per a la recollida de mobles vells, un mínim de
5 vegades, en total, durant l’any en curs. El termini màxim per a
lliurar la targeta segellada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana és el
darrer dia de l’any.

Propietaris d’habitatges

Subvencions per a la rehabilitació i per a la supressió de barreres
arquitectòniques d’habitatges de primera residència, comerços o
serveis. Imports: fins a 1.000 € per habitatge i fins a 3.000 € per
edificis. Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de 2 mesos
des de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província.

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Bonificació de fins el 90% a favor de les construccions, instal·lacions, obres de rehabilitació. S’ha de
sol·licitar en l’exercici de la llicència urbanística.
Bonificació del 20% a les obres que fomentin
l’eficiència energètica i/o la utilització d’energies
renovables. És per 5 anys i cal sol·licitar-la abans que les liquidacions siguin fermes.

Energies renovables i vehicles sostenibles

· Bonificació de fins al 50% de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques que produeixin i facin
servir, per al desenvolupament de les activitats
pròpies, energies renovables produïda a Mollet.
Durada màxima de 5 anys i cal sol·licitar-la
durant el primer trimestre de l’any.
· Impost sobre vehicles de tracció mecànica: bonificació del
75% per als vehicles elèctrics i híbrids.

Bonificació d’aparcament gratuït a la zona blava

La bonificació és general de 15 minuts gratuïts a la
zona blava per totes les persones que paguin
l’impost de vehicles al municipi i de 30 minuts a
les que, a més, no se’ls hagin posat cap multa l’any
anterior. L’adhesiu es pot recollir a l’Ajuntament,
CC Can Borrell o CC La Marineta. Cal col·locar-lo a un lloc visible del
cotxe i treure un tiquet de zona blava al que se li sumaran 15 o 30
minuts més.

