AJUTS, SUBVENCIONS i BONIFICACIONS
TERMINI PER
SOLICITAR-LO
En el termini
de dos mesos
des de la
signatura del
contracte

Ajut a persones físiques propietàries d’un habitatge
desocupat que vulguin llogar-lo i que contractin una
assegurança per garantir el pagament del lloguer. L’ajut serà d’un
percentatge del cost de l’assegurança i com a màxim de 450€.

ADAPTACIÓ DE LES TERRASSES A
L’ORDENANÇA MUNICIPAL
Fins al 15
de juliol
Fins l'1 de juny

Els titulars d’establiments en funcionament com a mínim des del
2014, que hagin fet una inversió per adaptar les estructures
existents a les exigències de l'ordenança.
Si la inversió s'ha fet l'exercici 2019.
Si la inversió es va fer en exercicis anteriors.

PER A PERSONES EN SITUACIÓ
ECONÒMICA DESAFAVORIDA
Fins al
31 de març

Ajuts de fins a un 85% de l’impost sobre béns immobles,
taxa d’escombraries i rebut de l’aigua, segons el nivell
d’ingressos i els membres de la unitat familiar.

SUPORT A L’ACTIVITAT
EMPRESARIAL
En el moment
de solicitar la
llicència

INFORMACIÓ

LLOGUER SOCIAL

Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat el 2018
podran gaudir d’un ajut de fins al 90% de l’import de la taxa per
obertura d’establiments o règim de comunicació prèvia, i fins al
100% si està situada al PAEC o al viver d’empreses. Estan
excloses les activitats de temporada, canvis de titularitat o
adequacions a normativa.

Més informació:

OAC

Oficina d’Atenció Ciutadana
CALONGE
Plaça de la Concòrdia, 7
SANT ANTONI
Avinguda de Catalunya, 26

FISCAL

2019

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
Pagaments en
voluntària
Impost sobre béns
immobles,
escombraries, sobre
vehicles de tracció
mecànica i guals.

Impost sobre
activitats
econòmiques

Tel. 972 660 375 - oac@calonge.cat
www.calonge.cat - seu.calonge.cat
Mercats

Ajuntament de Calonge
i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni

Pagaments
domiciliats
1ª fracció:
23 d’abril

De l'1 d’abril
al 5 de juliol

2ª fracció:
5 de juny
3ª fracció:
5 de novembre

Del 16 de
setembre al
20 de novembre

5 de novembre

Primer semestre
De l'1 d’abril al
5 de juliol

Primer semestre
23 d’abril

Segon semestre
Del 16 de
setembre al 20
de novembre

Segon semestre
5 de novembre

AJUTS, SUBVENCIONS i BONIFICACIONS
TERMINI PER
SOLICITAR-LO
Fins al
30 d’abril

Fins al
28 de febrer

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Del 20%, 40% o 60% per a famílies nombroses segons
ingressos i en cas que l’immoble sigui la residència habitual.
Subvenció del 20%, 40% o 60% de l’IBI per a famílies
monoparentals en funció de la renda i del número de
membres de la unitat familiar.

Fins al
28 de febrer

95% per a cooperatives agràries.
50% en habitatges de protecció oficial els 3 primers anys.

Abans d'iniciar
les obres

50% per als 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.

Dos mesos des
de la signatura
del contracte

50% en la quota d’aquest impost per a les persones físiques
propietàries d’un habitatge del mercat lliure i desocupat que
el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d’Habitatge de
Lloguer Social.

IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
95% per instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

En el
moment de
sol·licitar la
llicència

TERMINI PER
SOLICITAR-LO

90% per a construccions, instal·lacions i obres declarades
d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de l’ocupació. La bonificació serà del 50% quan la
rehabilitació sigui parcial.

Fins al
30 d’abril

20% per als ciutadans que fan compostatge casolà.

Fins al
30 de juny

20% per a les persones aturades i amb prestació de subsidi d’atur.
Quan es
formalitza la
matrícula

100% per a casos de pobresa i per a la gent gran amb una situació
socioeconòmica desfavorida.

LLIBRES DE TEXT
Cal demanar
cita prèvia a
l’Àrea de
Cultura

2% per a establiments adherits al servei municipal de separació
de residus.

Quan es
formalitza la
matrícula

10% per a cadascun dels germans que utilitzin aquest servei.
20% per a les famílies nombroses o monoparentals.

10% per a les persones amb el Carnet Municipal de la Gent Gran.

Quan es
formalitza la
matrícula

Quan es
formalitza la
matrícula

10% per a les persones amb el Carnet Municipal de la Gent Gran.

Quan es
presenta la
declaració

95% en les transmissions per causa de mort d’habitatges que
són residència habitual i finques destinades a negoci familiar.

100% durant els 2 primers anys d’activitat, bonificació que
l’Ajuntament amplia durant els 3 següents anys amb un 50% a
les activitats empresarials que tributin per quota
municipal.
95% a les activitats en règim fiscal de cooperativa.

100% dels vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de
25 anys.
Fins al
5 de juliol

20% per a les famílies nombroses o monoparentals segons les
seves rendes anuals.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

20% per a les famílies nombroses o monoparentals segons les
rendes anuals.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA

20% per a les persones que estiguin aturades i que tinguin
prestació de subsidi d’atur.

40% per a les persones aturades sense prestació de subsidi
d’atur i perceptores de PNC o PIRMI.

10% en el cas de ser 2 germans. Aquest descompte també s’aplicarà
si el germà assisteix a d’altres casals organitzats per l’Ajuntament.

PREUS PÚBLICS CULTURA

En la data
d’alta de
l’activitat a
l’AEAT

75% pels vehicles elèctrics o bimodals (híbrids) i pels
que utilitzin com a combustible biogas, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis
vegetals i acreditin d’acord amb les característiques del
motor que no poden utilitzar un carburant contaminant.

ZONA BLAVA - Taxa per a utilització

25% per als alumnes del curs de Graduat Escolar de Secundària
que tinguin algun dels tres blocs aprovats.

CASAL D’ESTIU
Quan es
formalitza la
matrícula

TERMINI PER
SOLICITAR-LO

Ajut adreçat a l’alumnat escolaritzat al municipi en qualsevol
dels cursos d’escolarització obligatòria (de 1er de primària a 4rt
d’ESO) que estigui empadronat amb una antiguitat mínima de 6
mesos, que s’aculli als programes de socialització de llibres de text i
que no superi el llindar de renda establert en les bases.

TAXA PER ESCOLA D’ADULTS

80% o 100% per a activitats comercials o industrials que acreditin la
gestió privada dels residus.

TAXA DE LA LLAR D’INFANTS

20% per a les famílies nombroses o monoparentals segons les
rendes anuals.
40% per a les persones aturades sense prestació de subsidi
d’atur i perceptores de PNC o PIRMI.

50% pels masos situats en sòl no urbanitzable, formin part d’una
explotació agrícola dedicada a l’agricultura tradicional, siguin
l’habitatge habitual dels seus propietaris i acreditin que fan
compostatge casolà.

5% per a les empreses industrials que disposin de certificació de
gestió ambiental o distintiu de garantia de qualitat ambiental.

50% per a les obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial.
Del 70% fins al 100% de l’import de l’impost per la
rehabilitació de façanes, amb un import màxim de 2.500€

TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

privativa del domini públic.
No requereix
sol·licitud
L’abonament
es pot obtenir a
la màquina de
la zona blava

100% per als vehicles inclosos al padró municipal, els titulars
dels quals estiguin al corrent de pagament de tots els deutes
tributaris i no tributaris amb l’Ajuntament.
Abonaments que permeten l’aparcament de llarga durada a les
zones blaves. N’hi ha de tres tipus: Abonament setmanal (25 €),
quinzenal (40 €) i mensual (60 €)

