Ajuntament de Mieres

Ordenances
fiscals
municipals

Benvolguts veïns i veïnes de Mieres,
Us presentem de nou un butlletí informatiu especial sobre les
ordenances fiscals de Mieres, que es van aprovar sense cap
increment, en el ple del 26 d’octubre de 2018.
Com podreu veure seguim apostant per bonificar les energies
renovables, els cotxes no contaminants i les famílies amb menys
recursos econòmics.
Si voleu consultar-les ampliadament podeu fer-ho al Web de
l’ajuntament : www.mieres.cat

QUÈ SÓN LES ORDENANCES FISCALS ?
Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que regulen les
taxes i impostos vigents, per tal d’assegurar els ingressos de
l’Ajuntament i així poder oferir els serveis necessaris als
ciutadans.
Les ordenances fiscals es composen de :impostos, taxes i preus

públics.
Els impostos suposen un 33 % dels ingressos de l’Ajuntament i les taxes
un 15%.

IMPOSTOS :
Com estan distribuïts aquests impostos, és a dir, quin tant per cent
suposen cada un d’ells, en referència a aquest 33 % del total d’ingressos
municipals?
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QUINES BONIFICACIONS S’APLIQUEN SOBRE AQUESTS
IMPOSTOS A MIERES ?

è IBI : Impost de bens immobles
BONIFICACIONS
µ Bonificació del 90% per a les famílies nombroses que no superin el
llindar dels 30.000 euros anuals.
µ Diverses bonificacions en funció dels rendiments pels habitatges
que instal·lin o ja hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic
solar o d’altres energies renovables, amb un màxim del 50% de
l’import de la quota. Aquestes bonificacions s’aplicaran durant un
període de cinc anys.

µ Bonificacions per a sistemes d’aprofitament d’aigües plujanes de
l’edifici fins a un màxim del 20% de la quota.
µ Bonificació del 90% de l’impost pels habitatges que s’acullin al
programa de masoveria urbana, durant el temps que sigui vigent
el contracte de masoveria urbana, i que en tot cas no serà
superior als cinc anys.

è IVTM : Impost de vehicles
de tracció mecànica
Es mantenen les tarifes de l’impost en totes les tipologies de
vehicles. A més, s’aplicaran les següents bonificacions:
µ Exempció total de l’impost als vehicles per a persones amb
mobilitat reduïda.
µ Bonificació del 100% de la quota als vehicles històrics o
amb una antiguitat superior als 25 anys.
µ Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota els vehicles
elèctrics o bimodals.

è ICIO : Impost construccions
instal·lacions i obres
És l’impost que s’aplica sobre les construccions i
instal·lacions que es realitzin dins el terme municipal.
S’aplica a qualsevol construcció, instal·lació o obra per la
qual es necessiti obtenir la llicència d’obres o urbanística i
l’expedició correspongui a l’Ajuntament.

BONIFICACIONS
µ Bonificació del 95% de la quota de l’impost per les obres
que afectin a edificis declarats com a béns d’interès local.
µ Bonificació del 95% per les obres d’arranjament o
embelliment de façanes.
µ Bonificació del 95% per les obres destinades a suprimir
barreres arquitectòniques.
µ Bonificació del 95% per a reparació d’immobles afectats
per patologies estructurals.
µ Bonificació del 95 % per les obres realitzades en el marc
d’un contracte de masoveria urbana o en habitatges
destinats a ús social.
µ Bonificació del 90% per les obres realitzades per afavorir
les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
µ Bonificacions vàries per la realització d’instal·lacions que
incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
d’energia solar per l’autoconsum, en funció dels
rendiments, amb un màxim del 50%.
µ Bonificació del 50% per les obres de construcció
d’habitatges de protecció oficial de nova planta.
µ Bonificació del 50% per les obres que fomentin de forma
significativa l’ús eficaç de l’aigua i/o recollida de l’aigua de
pluja.

è Plusvàlues : Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa
És l’impost que grava l’increment del valor d’un terreny de
naturalesa urbana, és a dir, d’un bé immoble com pisos,
locals, cases... quan se’n fa una transmissió (venda, herència
o donació).
µ Es concedirà una bonificació de la quota de l’impost en les
transmissions per causa de mort a favor dels descendents
sempre que el bé immoble hagi constituït l’habitatge
habitual del causant.
µ Aquesta bonificació serà del 95% quan el bé immoble hagi
constituït l’habitatge habitual del causant i els hereus
hagin conviscut amb el causant durant els dos anys
anteriors a la defunció d’aquell.

TAXES MUNICIPALS
µ Per la prestació del servei de gestió de residus
µ Per la gestió , conservació i manteniment del clavegueram
µ Per l’expedició de documents administratius

QUINES BONIFICACIONS S’APLIQUEN SOBRE AQUESTES
TAXES A MIERES ?

è Per la prestació del servei de
gestió de residus
Aquesta taxa inclou la recollida i el tractament dels residus i va
lligada al volum de deixalles generades per la població. És a dir,
quant més volum generem de rebuig no triat, més augmenta la
quota que s’ha de pagar.
Per això és tan important la tria i selecció de totes les fraccions
de les que disposem a Mieres: PAPER I CARTRÓ, ENVASOS,
VIDRE I ORGÀNICA (compostadors) així com aprofitar la
deixalleria mòbil que tenim cada dos mesos.
Les bonificacions que es poden aplicar seran :
µ Bonificació del 100% quan la persona sigui jubilada o
pensionista i els ingressos totals de la unitat familiar no
superin els 15.453,90 euros anuals (1,5 del salari mínim
interprofessional).

GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ
La gestió, liquidació i recaptació dels impostos correspondran a
Xaloc, organisme autònom de la diputació de Girona.

Anualment, l’Ajuntament o, en el seu cas, Xaloc aprovarà el
calendari fiscal en què s’establirà el període de pagament de la
taxa i la seva possibilitat de fraccionament.
Els rebuts d’IBI seran fraccionats d’ofici sempre que el rebut
estigui domiciliat en alguna entitat bancària i sigui superior als 90
euros.
En els rebuts de l’impost de vehicles o en la taxa d’escombraries
el fraccionament serà a petició de l’interessat i s’aplicarà a tots
aquells rebuts de quota tributària d’import igual o superior a
90€, sempre que el seu pagament estigui domiciliat.
DATES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE BONIFICACIÓ:
(a la secretaria de l’ajuntament)
µ Bonificacions potestatives (aquelles que tenen relació
amb els ingressos de la unitat familiar): FINS AL 31 DE
DESEMBRE DE L’ANY ANTERIOR AL QUE ES FACI LA
SOL·LICITUD (enguany 31-12-2018)
µ Altres tipus de bonificacions: IBI, cotxes,... FINS AL 28 DE
FEBRER DE L’ANY PER LA QUAL ES SOL·LICITA (enguany
28-2- 2019)
µ Bonificacions de l’impost de construccions i obres:
caldrà fer la sol·licitud en el moment de demanar el
permís d’obres.
RECORDAR-VOS DE NOU QUE, PEL PROPER ANY 2019, NO S’HA
INCREMENTAT CAP DELS IMPOSTOS NI TAXES MUNICIPALS.
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