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IVTM  
Tots els vehicles que tinguin un motor híbrid que permeti que les emissions de CO2 no superin 
els 100gr/km i tots els vehicles elèctrics tindran una bonificació del 75% de la quota de 
l’impost.  
 

ICIO  
Bonificació del 95% de la quota de l’impost en favor de les obres de nova construcció de locals 
industrials a zones qualificades expressament com industrials, sempre que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal.  
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels 
seus membres.  
 
Bonificació del 95% en favor de les construccions, instal·lacions i obres a les qual s’incorporin 
sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o elèctric provinents d’energies 
renovables.  És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor 
incloguin els equips que disposin de la corresponent homologació de l’Administració 
competent. Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació, i amb la sol·licitud prèvia del 
subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.  

 
IAE  
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària del període impositiu corresponent 
els subjectes passius per quota municipal que incrementin al menys 5 treballadors la mitjana 
de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats 
desenvolupades en el municipi.  
 
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu 
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta 
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit 
existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el 
resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents 
especialitats:  
 
 a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les 
 plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
 afectades abans i després de l’operació.  
 b) No es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven 
 part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.  
 c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
 d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral  
 completa.  


