BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT DE L’IAE

BONIFICACIONS EN LA TAXA

(FINS AL 95%)

D’ESCOMBRARIES (100%)
Tipus bonificacions

Tipus bonificacions
A partir del 2n any d’inici de qualsevol activitat
empresarial que tributi per quota municipal
(sempre que no s’hagi exercit anteriorment sota una titularitat

50%

diferent i per un período màxim de 5 anys)

Creació d’ocupació amb increment de contractes
indefinits a la plantilla de treballadors
Fins al 50%

Les indústries, tallers i comerços que acreditin la gestió de
residus a través de gestor degudament autoritzat, i acreditin
el pagament corresponent, tindran la bonificació de la taxa
d’escombraries.
Sol·licituds:
Presentació de sol·licituds a l’Ajuntament durant el tercer
trimestre de 2017

- Aprofitament d’energies renovables
- Realització d’actv. Industrials allunyades de
les zones més poblades
Fins al 50%
- Establiment d’un pla de transport per als
treballadors per reduir cost de desplaçaments

CALENDARI DE TRIBUTS
2017

Desenvolupament d’activitats econòmiques
d’especial interés o d’utilitat municipal

G

Fins al 95%

F

M A M J J A S O N

2018
D G F M

Impost de vehicles
IBI Rústica
Guals
Conservació Cementiri

Sol·licituds:
Presentació de sol·licituds a les oficines de BASE durant tot
l’any 2017

AJUTS 2017
EMPRESA I
COMERÇ

IBI Urbana
Escombraries
Aigua

www.lasenia.cat

INFORMACIÓ: www.lasenia.cat

www.lasenia.cat

BONIFICACIONS EN EL PAGAMENT DE L’IBI

AJUTS PER ALS PETITS COMERÇOS, REFORMES

(FINS AL 95%)

I NOVA CREACIÓ

AJUTS A EMPRESES LOCALS PER L’ASSISTÈNCIA I LA
PARTICIPACIÓ EN FIRES

Tipus bonificacions

Tipus ajuts:

Tipus ajuts:

Insta·lació de sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric provinent del sol

30%

(com a màxim 10 anys i sempre i quan les instal·lacions solars
(tèrmiques i/o fotovoltaiques) disposin de les homologacions corresponents dels seus materials )

Foment de l’ocupació
EMPRESES EN FUNCIONAMENT
Segons nombre de treballadors contractats
Nº DE TREBALLADORS (TC2)

% BONIFICACIÓ IBI

1-10

20 %

11-20

25 %

21- 30

30 %

31- 40

35 %

Més de 41

45 %

A més d’un increment d’1% per cada lloc de treball que
s’hagi incrementat respecte el TC2 de l’any anterior

+

PERCENTATGE BONIFICACIÓ IBI
30 %
20 %
10 %

Realització d’activitats agropecuàries

Fins al 25 % cost obra

Desplaçament

Fins al 30 % cost de l’activitat

Adaptació banys i accessibilitat

Fins al 30 % cost obra

Allotjament

Fins al 30 % cost de l’activitat

Altres

Fins al 40% cost obra

Transport de la càrrega

Fins al 30 % cost de l’activitat

Actuacions subvencionables:

Actuacions subvencionables:

Arranjament de la façana del local i/o els revestiments interiors del local, adaptació dels banys per a minusvàlids i/o
millores de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior dels comerços, retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions
contra incendis, actuacions per la millora dels aparadors i el
material inventariable.

Despeses de desplaçament, despeses d’allotjament, entrada
o inscripció per a la corresponent fira, despeses de lloguer
de l’estand, despeses de transport de la càrrega, producció
de l’estand (disseny i fabricació), sempre que ho faci un tercer i no la pròpia empresa.

Qui pot demanar l’ajut:

Qui pot demanar l’ajut:

Establiments que estiguin dins de la zona urbana de la Sénia
que hagin realitzat alguna de les actuacions subvencionables, des de l’1 de novembre de 2016 fins el 31 d’octubre de
2017.

Empreses locals que han participat en fires des de l’1 de
novembre de 2016 fins el 31 d’octubre de 2017

Sol·licituds:

Sol·licituds:

EMPRESES DE NOVA IMPLANTACIÓ
ANY
1r any
2n any
3r any

Façanes i revestiments

Presentació de l’1 de setembre fins el 15 de novembre de
2017

Presentació de l’1 de setembre fins el 15 de novembre de
2017

Import màxim subvencionable (IVA exclòs):

700€

Import màxim subvencionable (IVA exclòs):

Import mínim d’inversió (IVA exclòs):

50 €

Import mínim d’inversió (IVA exclòs)

1.000 €

50%

Sol·licituds:
Presentació de sol·licituds a l’Ajuntament durant el primer

INFORMACIÓ: www.lasenia.cat

trimestre de 2017
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200 €

