PAGAMENT A LA CARTA

ENERGIES RENOVABLES

L'IBI , la taxa de fems i l'impost de vehicles es podran pagar
anualment, trimestralment o en 9 quotes mensuals. El
sistema de pagament elegit es prorrogarà anualment fins
a nou avís. Sol∙licitud a l'Agència Tributària de les Illes
Balears (ATIB) abans del darrer dia hàbil de febrer.

 Un 50 % en l'IBI durant 3 exercicis per a habitatges que
incloguin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric solar i
no estiguin afectats per RD 314/2006. Sol.licitud abans del
31 de març.

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS D'IMPOSTOS, TAXES I PREUS
PÚBLICS
PAGAMENT ANTICIPAT
Un 5 % en l'IBI pel pagament als mesos de gener, febrer o
març. Sol.licitud abans del 30 de gener.
FAMÍLIES NOMBROSES
Un 90 % en l'IBI si es cumpleixen els requisits establerts a l'art.
15 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost. Sol.licitud
abans del 31 de març.
USUARIS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI
TORRANDELL
Un 25 %.
USUARIS D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PISCINES MUNICIPALS
Del 25 al 50 %.
ACTIVITATS ESPORTIVES Del 25 al 50 %.
SERVEI D'ASSISTÈNCIA I ESTADA A L'ESCOLETA INFANTIL
TONINAINA Un 25 %.

 Un 95 % en l'impost de construccions i obres a les que
incorporin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric solar.
 Un 75 % en l'impost de circulació per als vehicles elèctrics,
híbrids.
 Un 50 % en l'impost d'activitats econòmiques a les
empreses situades a polígons industrials que instal.lin
aparells d'energia renovable per a l'estalvi d'electricitat.
EDIFICIS CATALOGATS
Un 50 % en l'impost de construccions i obres per a les obres
de reforma.
ALTRES BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
IMPOST DE CIRCULACIO DE VEHICLES
Exempció de l'impost per a vehicles de més de 25 anys i els
tractors i maquinària agrícola.
TAXA DELS SERVEIS QUE ES REALITZEN AL CEMENTERI
MUNICIPAL
Preus especials per inhumacions i enterraments per a
persones físiques titulars o cootitulars d'un dret funerari al
cementeri municipal.
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
 Un 50 % en els habitatges de protecció oficial durant els
tres primers anys, desde el final d'obra (prèvia sol∙licitud).

PERSONES AMB BAIXA CAPACITAT ECONÒMICA

 Un 95 % en les obres amb interès o utilitat municipal.

Bonificació en la taxa de fems, aigua i cannon per a
famílies que perceben ingressos inferiors al salari mínim
interprofessional, segons la taula adjunta. Sol.licitud abans
del 30 d'abril.

 Del 5 al 25 % en les obres de rehabilitació (segons el
pressupost de l'obra a realitzar).

Unitats familiars de 1 membre, sense superar una vegada el SMI (10.302,60
segons SMI 2018).
Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI (12.878,25
segons SMI 2018).
Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI (15.453,90
segons SMI 2018).
Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI (20.605,20
segons SMI 2018).
Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI (25.756,50
segons SMI 2018).
Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI (90.907,80
segons SMI 2018).

PERSONES AMB DISCAPACITAT D'UN MÍNIM DEL 33 %
 Exempció de l'impost de circulació. Sol.licitud abans del
30 de novembre.
 Un 50 % als alumnes de l'Escola Municipal de Música
Antoni Torrandell que tenguin la discapacitat esmentada,
sempre que la unitat familiar no superi el barem del salari
mínim interprofessional establert anteriorment.
 Un 50 % a les activitats esportives i utilització de les
piscines municipals, sempre que la unitat familiar no superi
el barem del salari mínim interprofessional establert
anteriorment.
 Un 90 % en l'impost de construccions a les obres
destinades a la millora d'accessos per discapacitats.

 Un 50 % en les construccions contemplades en un Pla de
Rehabilitació Urbana i a les actuacions derivades de la
Inspecció Tècnica d'Edificis.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 Un 95 % a les cooperatives agràries i d’explotació
comunitària de la terra (prèvia sol.licitud).
 Un 90 % als immobles que constitueixin l’objecte de
l’activitat de les empreses, urbanitzacions, construcció i
promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els
béns del seu immobilitzat.
IMPOST DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL
 Exempció per als titular d'immobles objecte d'un
desnonament hipotecari (prèvia sol.licitud).
 Un 95 % per l'adquisició en certs supòsits d'una herència o
donació per causa de mort.
PREU PÚBLIC DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI
TORRANDELL
Un 10 % per pertànyer a una altra entitat musical d'Inca.
TAXA DE FEMS
 Exempció de la taxa de fems en habitatges fora condició
d'habitabilitat (prèvia sol∙licitud).
 Bonificació per reciclatge de residus. El programa de
reciclatge beneficia als contribuents amb targeta de
serveis ciutadans que realitzen un mínim de 52 aportacions
en contenidors de reciclatge. Sol∙licitud al programa de
reciclatge a l'Àrea de Gestió Tributària.

