GUIA D’AJUTS I BONIFICACIONS ECONÒMIQUES
DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL
L’Ajuntament de Lliçà de Vall amb aquesta guia vol fer difusió dels ajuts, bonificacions i beques que es poden tramitar al
propi Ajuntament o a través dels seus serveis quan es tracta d’ajuts provinents d’altres administracions. Es tracta de
facilitar a la població el coneixement dels recursos econòmics que pot tenir a l’abast segons la seva situació
socioeconòmica.
Presentació dels ajuts o bonificacions:
Ajuts de l’àrea de Benestar Social
 Ajuts d’aliments: s’han de complir uns requisits econòmics i participar en un pla de
treball establert conjuntament amb el professional de referència i l’usuari.
 Ajuts econòmics per a subministraments bàsics (electricitat, gas i aigua): destinats a
persones o famílies que estiguin en situació de risc d’exclusió residencial, d’acord amb
la Llei 24/2015 de pobresa energètica.
 Ajuts puntuals de persones en risc: destinats a situacions extremes que compleixin els
requisits econòmics i socials, amb valoració prèvia de l’equip tècnic de serveis socials.
 Ajuts de menjador escolar: són ajuts que concedeix la Generalitat a l’alumnat
escolaritzat a educació infantil, primària i secundària, tramitats per l’Ajuntament
segons el barem econòmic marcat per la Generalitat.
 Ajuts escolars (material, llibres, sortides, colònies, crèdit de síntesi i material digital):
ajuts de l’ajuntament per a famílies amb alumnat escolaritzat a educació infantil,
primària i secundària, amb dificultats econòmiques.
 Ajuts per ensenyament postobligatoris: Ajuts de l’ajuntament per a famílies amb
estudiants que han superat l’educació obligatòria i cursaran Batxillerat o Formació
Professional de grau mitja o superior, i amb dificultats econòmiques.
 Ajuts esportius: destinades a famílies amb dificultats econòmiques amb fills/es
inscrits/es a entitats esportives municipals.
 Renda garantida de ciutadania: ajut adreçat per garantir que tots els ciutadans de
Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o
de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.
 Preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària: 100%
usuaris/àries amb una capacitat econòmica igual o inferior a l'Indicador de Renda de
Suficiència de Catalunya vigent.
 Persona amb dependència: per tenir dret a serveis o prestacions s’ha de fer la
sol·licitud de reconeixement i un equip de valoració de la Generalitat de Catalunya ha
de valorar, dictaminar i reconèixer que existeix una situació de dependència en algun
dels graus establerts.
 Pensió no contributiva per jubilació: la pensió per jubilació, en la seva modalitat no
contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada de caràcter
periòdic reconeguda a la gent gran, per raó de la seva edat, que no ha cotitzat mai a la
Seguretat Social o bé hi ha cotitzat un temps insuficient per tenir dret a una pensió
contributiva, i que es troben en estat de necessitat.
 Pensió no contributiva per invalidesa: la pensió per invalidesa, en la seva modalitat no
contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter
periòdic, a favor de persones d’entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una
discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial,
sense recursos econòmics i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.
 Ajuts d’habitatge: des de l’Oficina d’habitatge de la Generalitat es fan convocatòries
d’ajudes al lloguer. L’any 2017 es contemplava no superar els 600€ de lloguer mensual i
l’ajut atorgat va ser del 40% del lloguer amb un màxim de 200€.
 Prestació per naixement: es pot sol·licitar ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de
la unitat familiar.

Termini per sol·licitar-lo
Tot l’any
Tot l’any

Tot l’any
Durant el mes de maig

Durant el mes de maig

De juny a setembre

Durant el mes de maig
Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

Tot l’any

La Generalitat els
convoca entre el 15 de
març i 15 de juny aprox.
30 dies naturals després
del naixement

Ajuts de l’àrea de Benestar Social
 Ajut econòmic per al transport dels aturats: destinat a persones que facin formació al
Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes - SEOVT.
 Ajut econòmic per al transport per a persones discapacitades a centres ocupacionals:
amb valoració prèvia de l’equip tècnic de serveis socials.
 Servei d’acompanyament a la mobilitat de la gent gran per a la realització de
diferents gestions dins del municipi un cop per setmana (els dimarts): la quota del
servei es de 0 a 3€ segons els ingressos de l’usuari.
Ajuts, bonificacions i exempcions de l’àrea de Gestió Tributària
Beneficis Fiscals de caràcter potestatiu
 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI):
- Bonificacions per famílies nombroses segons valor cadastral i categoria de la família
- Ajuts per rendes baixes segons ingressos i membres unitat familiar: 50% del rebut,
màx. 180 €
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):
100% vehicles històrics
100% vehicles amb antiguitat superior a 25 anys
10% vehicles que emetin menys de 120 gr/km de CO2
25% vehicles que funcionin amb Gas natural, GLP o Bioetanol
75% vehicles híbrids i elèctrics
100% minusvalidesa ≥ 33%
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
90% per obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
95% a favor de construccions, instal·lacions i dels ja existents que incorporin sistemes
d’aprofitament tècnic o elèctric de l’energia solar.
 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU):
75% per transmissions per causa de mort a favor dels descendents de 1r grau, cònjuges
i ascendents de 1r grau. Ha de ser l'habitatge habitual del difunt.
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE):
50% als que iniciïn, per primera vegada, l'exercici de qualsevol activitat empresarial
(durant 5 anys).
 Taxa clavegueram:
Rendes baixes: del 30% al 100 % segons ingressos i membres de la unitat familiar.
 Taxa pel subministrament d'aigua potable:
Rendes baixes: del 30% al 100 % de la quota fixa i conservació comptador
 Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
urbans:
Rendes baixes: del 30% al 100 % segons ingressos i membres de la unitat familiar.
5%: per 10 aportacions anuals (en dies diferents) a la deixalleria.
20%: si, com a mínim, d'aquestes 10 aportacions, 5 són de residus especials.
10%: per utilització de compostadors d'acord amb la verificació dels Serveis tècnics
municipals. Quan sigui per primera vegada, el termini de sol·licitud sera de l’1 al 31/01
 Taxa per llicències urbanístiques:
100% per obres d'adaptació dels habitatges per suprimir barreres arquitectòniques a
causa de les persones disminuïdes que hi habitin.
100% per obres de conservació, manteniment i millora de façanes dels edificis.
100% per obres de rehabilitació del foment d’us d’energies renovables.
 Taxa pel servei de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament de residus
comercials:
100% les activitats que acreditin tenir un gestor autoritzat que faci la recollida dels
residus comercials.

Termini per sol·licitar-lo
Tot l’any
Tot l’any
Tot l’any

Termini per sol·licitar-lo

De l’1/01 al 04/07
De l’1/01 al 31/03
De l’1/01 al 03/05

De l’1 al 30/06
De l’1 al 31/03
De l’1 al 30/06

De l’1 al 31/01

Ajuts de l’àrea d’Educació

Exempció i bonificació en la quota d’escolaritat i menjador de l’Escola Bressol
Municipal Els Ninots:
Gaudiran de bonificació de la quota i, si s’escau, de la despesa de menjador, aquelles
famílies que, segons els ingressos de la unitat familiar, la seva situació quedi recollida
en els criteris que consten a les Ordenances Fiscals.
També gaudiran d’un percentatge de bonificació de la quota:
Les famílies nombroses o monoparentals (20%).
Les que tinguin bessons, trigèmins o més d’un fill, simultàniament, a l’escola (50%
per a cada infant).
Sempre que, segons el criteri i barem econòmic que consta a les Ordenances Fiscals
exclusivament per a aquests casos, la seva situació hi estigui contemplada.
Ajuts de l’àrea de Serveis (subministraments)
 Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més
membres i a les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de
discapacitat superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que
afegides als altres membres sumin 4 o més persones:
El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams,
depenent del volum d’aigua consumida.
Amb aquesta ampliació s’afegiran 3m³/persona/mes als límits de consum d’aigua
establerts pel 1r. tram, 2m³/persona/mes pel 2n. Tram i 1m³/persona/mes pel tercer
tram.
 En la taxa del subministrament d’aigua potable hi ha exempcions i bonificacions
atenent al nivell de renda personal, els següents beneficiaris que acompleixin tots els
requisits recollits en l’ordenança municipals núm. 3.10:
- Tenir la condició d’abonat del servei municipal d’aigües.
Ajuts de l’àrea d’Esports
 Bonificacions participants CEAM (Programa esportiu per adults) i CEIM (Programa
esportiu per infants):
- Per discapacitat igual o superior al 33%: (aportar certificat discapacitat)
- Per ingressos: Segons ingressos familiars (aportar renda)
Reducció de tarifes:
- Familiars empadronats en el mateix domicili
- Germans en el programa CEIM
- Pensionistes menors de 65 anys
Ajuts de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
 Ajuts per a les activitats econòmiques locals, que contractin persones del municipi en
situació d’atur, inscrites al SEOVT.
Aquelles persones físiques o jurídiques, que contractin laboralment una o més
persones participants desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al SEOVT de
Lliçà de Vall i al Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb els requeriments i
condicions previstes en les Bases.
Consultar les bases al web municipal, apartat regidories, Promoció Econòmica i
Ocupació.

Termini per sol·licitar-lo
Durant curs escolar i
segons situació

Termini per sol·licitar-lo
Tot l’any

Tot l’any

Termini per sol·licitar-lo
Tot l’any

Termini per sol·licitar-lo
Tot l’any

Requisits per presentar les sol·licituds:
Per



sol·licitar

l’aplicació

de

la

reducció

de

taxes,

bonificacions

i

ajuts

econòmics

és

indispensable:

Estar empadronats al municipi
Presentar tota la documentació específica requerida en la tramitació de cada tipus d’ajut.

En el cas de no presentar aquesta documentació o presentar-la fora de termini, voldrà dir que l’interessat renuncia a la
tramitació del referit ajut.
La reducció de taxes, les bonificacions i els ajuts econòmics tindran vigència durant l’any natural o curs escolar vigent
(en el cas d’ajuts escolars), per la qual cosa l’interessat haurà de renovar la sol·licitud corresponent cada any.
Per qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

CALENDARI FISCAL 2018
TRIBUTS
Taxa pel subministrament d’aigua 4t trimestre de 2017
Taxa pel subministrament d’aigua 1r trimestre de 2018
Taxa pel subministrament d’aigua 2n trimestre de 2018
Taxa pel subministrament d’aigua 3r trimestre de 2018

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa d’escombraries i clavegueram / Taxa residus
comercials
Taxa pels serveis del cementiri municipal
Import sobre activitats econòmiques

DATES
Període voluntari: del 22 de febrer al 24 d’abril
Rebuts domiciliats: 1 de març
Període voluntari: del 22 de maig al 23 de juliol
Rebuts domiciliats: 1 de juny
Període voluntari: del 22 d’agost al 23 d’octubre
Rebuts domiciliats: 3 de setembre
Període voluntari: del 19 d’octubre al 20 de desembre
Rebuts domiciliats: 3 de desembre
Període voluntari: 1r pagament - del 2 de maig al 5 de
juliol. 2n pagament - del 3 de setembre al 5 de novembre.
Rebuts domiciliats: (34%) 2 de maig (33%) 2 de juliol
(33%) 1 d’octubre
Període voluntari: del 3 de setembre al 5 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 de novembre
Període voluntari: de l’1 de març al 4 de maig
Rebuts domiciliats: 2 de maig
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol
Rebuts domiciliats: 2 de juliol
Període voluntari: del 3 de setembre al 5 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 de novembre
Període voluntari: del 17 de setembre al 19 de novembre
Rebuts domiciliats: 2 de novembre

Ajuntament de Lliçà de Vall
llissadevall@llissadevall.cat
www.llissadevall.cat
Tel. 938439000

