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Comencen les obres per a
convertir en plataforma única
el carrer Sant Antoni

Garantir el dret a l’habitatge,
una de les prioritats del nou
Govern municipal

Sant Vicenç s’adhereix a una
campanya per a «llençar el
masclisme a la paperera»
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Es congelen els tributs municipals
per a no augmentar la pressió fiscal
a les famílies
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CALENDARI FISCAL 2021
CONCEPTE

PERÍODE PAGAMENT

Impost béns immobles urbans – no domiciliat			

Del 03/05/2021 al 05/07/2021

1a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat		

01/06/2021

2a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat		

01/09/2021

3a fracció impost béns immobles urbans – domiciliat		

02/11/2021

Impost béns immobles rústics i b. i. rústics construïts		

Del 01/09/2021 al 05/11/2021

Impost vehicles					

Del 05/03/2021 al 05/05/2021

Impost activitats econòmiques				

Del 16/09/2021 al 16/11/2021

Taxa residus domèstics i comercials				

Del 03/05/2021 al 05/07/2021

Taxa clavegueram					

Del 03/05/2021 al 05/07/2021

Taxa cementiri					

Del 03/05/2021 al 05/07/2021

Taxa guals						Del 03/05/2021 al 05/07/2021

Canvi d’ubicació del
mercat setmanal
A causa de les obres que s’estan duent
a terme al carrer Sant Antoni, el mercat
setmanal dels dijous s’ha traslladat
temporalment al carrer Major, en el
tram comprès entre els números 32 i 40
(Can Cinto). L’horari del servei segueix
sent de 8 a 14 hores i compta amb
les tres parades habituals. El mercat
compleix totes les mesures de prevenció
per a garantir la seguretat de clients i
paradistes.

Ple municipal extraordinari i telemàtic
29 d’octubre del 2020
ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Delegació parcial de
competències en el Consell
Comarcal del Maresme per
la prestació del projecte «La
COVID, posem-la a ratlla!»

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem (regidor no adscrit),
CUP i M. Àngel Martínez (regidor no
adscrit)

EN CONTRA ABSTENCIÓ

Modificació de les ordenances
fiscals de l’any 2021

Junts, PSC (1), Primàries, ERC, 9SV, CUP i
M. Àngel Martínez (regidor no adscrit)

Modificació de preus públics
de l’any 2021

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem (regidor no adscrit),
CUP i M. Àngel Martínez (regidor no
adscrit)

Modificació de crèdit 3/2020

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem (regidor no adscrit),
CUP i M. Àngel Martínez (regidor no
adscrit)

Creació del Consell de Govern

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP i
M. Àngel Martínez (regidor no adscrit)

Cs

Modificació de la composició
i creació de les comissions
informatives i d’altres òrgans
col·legiats

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP i
M. Àngel Martínez (regidor no adscrit)

Cs

Modificació del règim de
sessions de la Junta de Govern
Local

Junts, PSC, Primàries, ERC, Cs, 9SV,
Francesc Guillem (regidor no adscrit),
CUP i M.Àngel Martínez (regidor no
adscrit)

Modificació de les
indemnitzacions per
assistència a òrgans col·legiats

Junts, PSC, Primàries, ERC, 9SV, Francesc
Guillem (regidor no adscrit), CUP i
M. Àngel Martínez (regidor no adscrit)

PSC (2), Cs
i Francesc
Guillem
(regidor no
adscrit)

Bars i restaurants
serveixen menjar per a
emportar-se

Cs

El tancament del sector de l’hostaleria
decretat per a aturar els brots de
COVID-19 ha obligat molts bars i
restaurants a reinventar-se, oferint
menjar preparat o el servei a domicili.
Amb la voluntat de facilitar-ne la recerca
a la ciutadania i mantenir-ne al màxim
l’activitat, l’Ajuntament ha publicat un
directori dels establiments locals que
estan oferint aquest servei. El llistat
s’actualitza de forma periòdica.
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L’Ajuntament ha decidit no augmentar la
pressió fiscal a la ciutadania per a combatre els
efectes negatius de la COVID-19

Es congelen els impostos
i les taxes municipals per
al 2021

Víctor Llasera Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Al costat de les

economies familiars

El consistori santvicentí ha aprovat
per a l’exercici 2021 una congelació
dels tributs municipals, que es mantindran com en aquest any en curs.
La voluntat és no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania, afavorir
la reactivació econòmica i ajudar a
combatre els efectes negatius de la
COVID-19. Així, doncs, la intenció és
no tocar cap tipus de gravamen i únicament procedir a fer petits canvis en
el redactat, proposats per l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona. Pel que fa als preus públics
han quedat tots congelats excepte
el que regula les activitats esportives
municipals, en el qual s’elimina la distinció de quotes entre persones empadronades i no empadronades.

Es mantenen les bonificacions
fiscals
Les ordenances per al 2021 contemplen un paquet de beneficis fiscals en
forma de bonificacions i exempcions
de pagament. Algunes van destinades a les famílies nombroses o amb
fills que tinguin necessitats educatives especials (NEE) i altres, a fomentar

Les noves
ordenances fiscals
només contemplen
alguns canvis en el
redactat que han
estat proposats
per l’ORGT

el reciclatge i les energies renovables,
com les que s’ofereixen per als vehicles híbrids i elèctrics, per fer compostatge casolà o per instal·lar sistemes
per a l’aprofitament de l’energia solar
(podeu consultar les bonificacions a la
contraportada).
La modificació de les ordenances
fiscals es va aprovar de manera provisional amb els vots favorables de JxSVM, Primàries, ERC, 9SV, la CUP, el regidor no adscrit Miquel Àngel Martínez i
el regidor del PSC-CP Cristian Garralaga. El regidor de Cs es va abstenir en la
votació. La resta, dos regidors del PSCCP i el regidor no adscrit Francesc Guillem, van optar també per l’abstenció
després del compromís de l’alcalde,
Víctor Llasera, d’estudiar la manera de
repercutir positivament en la ciutadania l’apujada del 3 % de l’IBI aprovada
l’any passat.

En un moment tan complex
com el que vivim, des de les
administracions hem de fer tot el
possible per a donar suport a les
economies familiars. Així ho hem
entès també amb l’aprovació
de les ordenances fiscals per a
l’any vinent, que estableixen una
congelació en els impostos i les
taxes municipals per al 2021.
Tot i les despeses extraordinàries
a què ens obliga a fer front la
pandèmia, i que aquesta també
ha d’afectar els ingressos de
l’Ajuntament, tenim molt clar
que no podem carregar aquesta
situació sobre els qui més l’estan
patint: els treballadors i les
treballadores, el petit comerç, les
pimes...
En tot cas, aquesta mesura no
suposa renunciar a projectes
fonamentals per al municipi.
Sense anar més lluny, hem
desenvolupat recentment
actuacions de calat com les
obres del carrer Sant Antoni
per a la millora de la mobilitat
o la creació d’una regidoria
d’habitatge que ens permeti
donar suport a aquells veïns i
veïnes que més dificultats tenen
per a accedir-hi.
No vull deixar passar
l’ocasió sense desitjar-vos les
millors Festes possibles en un
moment incert com és aquest.
Tinc tota la confiança que
l’any vinent arribarà carregat
d’esperança i bones notícies.
Des de l’Ajuntament farem tot el
possible perquè així sigui.
Bon Nadal i feliç any nou!
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Es dona continuïtat a un projecte que
vol convertir el nucli històric en un espai
preferent per als vianants

l Es crea una borsa d’agents

S’inicien les obres per a
millorar la mobilitat al
carrer Sant Antoni
Aquest passat mes de novembre van començar les obres
per a convertir el carrer Sant Antoni en un vial de plataforma única. Els treballs permetran eliminar-ne les barreres arquitectòniques i pacificar-hi el trànsit, limitant-hi la velocitat
de circulació a 20 km/h. El projecte també preveu la renovació de la xarxa d’abastiment d’aigua en aquest mateix carrer
i al de l’Església. Les obres tindran un cost de 169.158 euros
i una durada aproximada de quatre mesos.
L’empresa adjudicatària, Asfaltos Barcino, SL, es farà càrrec
de diverses millores com la instal·lació de dos rètols amb el
nom dels carrers, la pavimentació de la zona lateral de l’església i la instal·lació de bancs de formigó.
Aquesta actuació forma part d’un projecte que es va iniciar el 2019 amb les obres realitzades al carrer Major amb
l’objectiu de transformar el nucli històric en un espai de convivència on els vianants tinguin preferència de pas.

l Augmenten els

empadronaments a Sant Vicenç
De març a novembre hi ha hagut 365 nous
empadronaments al municipi, 78 més que en el
mateix període de l’any passat. La pandèmia ha
fet que moltes famílies hi hagin traslladat la seva
residència, fet que suposa també un increment
dels serveis en àmbits com el consum d’aigua o la
generació de residus.

Sant Vicenç
té ara 6.763
habitants,
un 4,82 %
més que
al mes de
gener.

de la Policia Local

L’Ajuntament ha iniciat un procés de selecció per
a crear una borsa d’agents de policia que permeti
cobrir de manera àgil possibles vacants o baixes. El
termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el
18 de desembre. Es poden consultar les bases de la
convocatòria al web municipal.

Una agent cívica informa la ciutadania
de la necessitat de complir les
recomanacions sanitàries

Fomentant actituds cíviques
i de prevenció davant la
COVID-19
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya per a garantir el compliment de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19: ús de mascareta, higiene de mans i
distància social. Una agent cívica recorre els carrers de Sant
Vicenç oferint informació sobre la pandèmia i realitzant
tasques per a promoure la bona convivència i el respecte
entre la ciutadania en àmbits com la neteja viària, la gestió
de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles.
En cas de detectar qualsevol incidència els agents cívics
ho comuniquen a la policia local, que és la que pot iniciar
l’obertura de diligències.
La contractació de la nova agent cívica es gestiona a través d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.
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L’objectiu és garantir el dret a
l’habitatge als col·lectius amb
rendes més baixes, com és el
cas dels joves

El nou Govern
municipal crea
la Regidoria
d’Habitatge
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt posa en marxa la Regidoria d’Habitatge per tal d’explorar totes les possibilitats per a crear al nostre municipi
habitatges socials que garanteixin el
dret a l’habitatge als sectors de població que tinguin rendes més baixes,
sobretot al jovent.
Després de constatar que l’accés a
l’habitatge és una de les deficiències
més importants del nostre municipi

i que aquesta circumstància obliga
molts joves de Sant Vicenç a marxar
a viure a altres poblacions, el Govern
municipal ha marcat les polítiques
d’habitatge com un dels eixos principals de la seva acció.

Les escoles i l’Institut participen en activitats de sensibilització

Mobilitat segura
entre nens i joves
Més de 200 alumnes de primària de les
escoles Sant Jordi i Sot del Camp van
participar al parc mòbil de bicicletes
que es va instal·lar el passat novembre
a la pista annexa al pavelló municipal.
Es tracta d’un espai d’educació viària
on es simulen zones urbanes en els

L’Escola Bressol
promou
l’alimentació
saludable
L’Escola Bressol Municipal Els Garrofers
s’ha adherit al programa de consum
de fruita i llet a les escoles promogut
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquesta
iniciativa, l’objectiu de la qual és promoure hàbits alimentaris saludables,
l’Escola rebrà cada mes fruita, hortalisses i llet per al consum diari dels
infants del centre.

En aquest sentit, la nova Regidoria d’Habitatge impulsarà mesures
comptant amb la ciutadania, mirant
de ser flexible i adaptant-se a les necessitats reals de les persones i del
municipi.

quals els participants actuen com a
vianants i com a conductors de bicicleta. L’activitat va estar organitzada per
la Policia Local en col·laboració amb el
Servei Català de Trànsit. D’altra banda,
els alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut
Esteve Albert van participar en quatre
xerrades telemàtiques amb persones
que tenen lesions medul·lars provocades per accidents de trànsit. Aquestes
sessions s’inclouen en el programa de
sensibilització «Game Over» promogut per l’Institut Guttmann.

6

InfoMontalt Desembre 2020

La tribuna
política de
Sant Vicenç
de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es
fa responsable de les informacions i opinions
que siguin emeses per les diferents forces amb
representació municipal a l’espai «La tribuna
política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN
AQUESTA SECCIÓ.

A les regidories que portem des d’ERC els volem donar el nostre aire, i prioritzar els valors
republicans d’igualtat d’oportunitats posant al
capdavant les persones; en aquest cas, les empreses i comerços que tants problemes tenen
per a tirar endavant amb les restriccions d’activitat causades per la COVID-19. La partida de
50.000 € que l’anterior govern va dotar per a
ajudar el teixit comercial i industrial no es va
esgotar, i només 10 sol·licituds es van poder
atorgar. Estem preparant un nou pla d’ajuts
per al 2021 que esperem que s’ajusti més a la
realitat de Sant Vicenç i que hi puguin accedir
molts més petits empresaris. Per donar més
oportunitats al comerç local i fer front a les
grans plataformes de venda en línia, hem decidit sumar-nos a la creació d’una plataforma
pròpia de les 3 Viles.
Per evitar aglomeracions i desplaçaments
innecessaris, aquestes festes de Nadal tornarem a repartir els calendaris a les llars directament, i possiblement també els Reis de
l’Orient faran arribar els caramels directament
a les cases de tots els nens del poble. Però no
us preocupeu, que els Reis vindran a Sant Vicenç; encara que no us hi podreu apropar fins
a tocar-los com altres anys, els podreu veure.

S’apropen les festes de Nadal i, finalment,
deixem enrere aquest any atípic iniciat amb
el temporal Glòria i que s’ha vist eclipsat pels
efectes negatius sanitaris, econòmics i socials
de la pandèmia.
Portem poc més d’un mes al Govern i hem
agafat aquesta responsabilitat amb moltes ganes, motivació i voluntat de millora, per tal que
el nostre municipi recuperi el clima de serenor
que tant es mereix, després d’uns mesos convulsos també a nivell local.
Creiem que no tot el que succeeix és susceptible de ser polititzat; tanmateix, som
conscients que al nostre poble es viu la política d’una manera intensa i ho agraïm, perquè
demostra que està viu; on hi ha debat, hi ha
diàleg i reflexió. I aquí ens hi trobareu, sempre
que el discurs es mantingui dins un entorn sa
i de respecte i on es protegeixi la intimitat i la
dignitat personal de cadascú.
Estarem sempre disposats a escoltar i a dialogar amb tothom perquè, al cap i a la fi, el que
ens interessa a tots i totes és tenir un poble
que ofereixi uns bons serveis i una bona qualitat de vida. Aquest és el nostre objectiu.
Per acabar, volem desitjar-vos que passeu
un bon Nadal i confiem que l’entrada del 2021
vingui acompanyada de bones notícies!

L’agrupació socialista de Sant Vicenç volem
denunciar el procés interessat i malintencionat que s’ha produït per a treure de l’Alcaldia
el Javier Sandoval. Vint-i-tres dies es va trigar
a obrir un protocol que havia de ser immediat,
intern i confidencial però que, interessadament, es va retardar i filtrar als partits polítics
i a la premsa per a acusar sense pudor l’alcalde
i fer el mal més gran possible a la seva persona i família, amb l’única intenció de provocar
la seva dimissió, sobrevinguda també pels
comunicats del regidor de la CUP i de la regidora del 9SV i per l’actitud d’alguns partits
polítics, que van decidir ser jutges sense tenir
en compte la presumpció d’innocència; però,
un cop resolt el procés, les conclusions del
protocol han apuntat que el ja exalcalde no va
cometre assetjament. Tanmateix, la Regidoria
d’Igualtat hauria d’haver assumit la responsabilitat de garantir la confidencialitat i evitar les
reunions que es van dur a terme amb la resta
de partits. Nosaltres continuarem treballant
pel nostre poble, veïnes i veïns, per davant
d’interessos partidistes.
Us desitgem un bon Nadal, una millor entrada d’any i molta responsabilitat en aquests
moments difícils.

Com ja sabeu, hi ha hagut un canvi en l’Alcaldia i ja no hi tindré delegades les funcions que
fins ara mantenia. Vull aprofitar aquest escrit
per a donar públicament les gràcies als tècnics
de l’Ajuntament pel seu ajut en els projectes i
gestions que s’han tancat i en aquells que estan en tràmit i teníem previst endegar a curt
i mitjà termini. Són temes molt importants i,
malauradament, no són ponderats adientment
des del punt de vista polític ni de la ciutadania.
Ens ha faltat més temps per a portar-los a terme; però segur que, tard o d’hora, s’acabaran
implantant.
Per la meva part, m’he esforçat i donat part
del meu temps i coneixements professionals
per a la millora d’aspectes tecnològics i mediambientals, per a fer un Sant Vicenç, d’una
banda, més modern i eficient però, de l’altra,
mantenint l’encant de poble antic, una idea
que, penso, compartim tots.
Desde Cs lo hemos intentado con una gestión aséptica al margen de otras consideraciones políticas ajenas a las competencias e
intereses del ámbito municipal, pero los tiempos que corren no son los más adecuados al
consenso, la transversalidad, la racionalidad ni
la profesionalidad; antes priman la confrontación, el «mal rollo» y la intransigencia política.

Ja tenim filtres HEPA a les escoles! Serveixen
per a netejar l’aire i poder tenir les aules en
millors condicions sense necessitat de tenir-ne
obertes les finestres. És una mesura útil per
a evitar que el virus s’encomani i que infants
i mestres hagin de fer les classes amb l’abric
posat. D’altra banda —«calendari mana»—,
estem a pocs dies de les festes de Nadal. És
oportú celebrar-les? Pensem que sí, però amb
prudència i contenció, perquè ningú vol començar el 2021 amb un rebrot. No és moment
de grans despeses festives des de l’Ajuntament; caldrà, en canvi, incrementar els ajuts
públics per als sectors que més ho necessiten
i pensar, per què no, en termes de solidaritat
personal. Hi ha moltes propostes: des del repte
de Sant Vicenç per a La Marató de TV3 fins a
la col·laboració econòmica amb el Banc d’Aliments o les compres de proximitat. Tots coneixem alguna ONG o alguna iniciativa amb la
qual sempre hem pensat que estaria bé col·laborar. Ara és el moment!
Acabem amb una notícia de darrera hora:
sabem de bona tinta que els Reis d’Orient passaran per Sant Vicenç malgrat la COVID. Estan
preparant una arribada sorpresa! Nenes i nens,
pareu molta atenció!
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I sense adornar-nos-en, un cop més, arriba
el Nadal, una època que ens connecta amb
la nostra infantesa i amb els més menuts del
nostre voltant. Quin goig veure’ls gaudir a la
fireta, preparant el pessebre, guarnint l’arbre o
mirant d’encabir un munt de somnis a la carta dels Reis. Aquesta joia, però, no és només
patrimoni dels menuts: en fer-nos grans, any
rere any, ens aferrem a aquestes dates perquè volem mantenir viu l’esperit nadalenc. És
un temps en què la bondat, la compassió i la
generositat han de regnar, i és potser per això
que ens agrada veure com tothom s’esforça
per ser millor persona.
Però enguany tot serà diferent. Ens ha tocat
viure un trosset d’història patètic i esfereïdor.
Un virus ha aconseguit emportar-se la vida
de molts humans i posar contra les cordes la
seva economia. I mentre no aconseguim conviure-hi, mantenim distàncies. Les mascaretes
no ens deixen veure els somriures de la gent.
No podem fer petons ni abraçades als nostres
companys. Les nostres reunions són limitades.
Malgrat la por, cal seguir perseverant i lluitant. Només unint esforços i il·lusions ens en
sortirem.
Bones Festes a tothom i els nostres millors
desitjos per al proper any.
Salut i República!

El passat 25 de novembre, Dia Internacional
contra les Violències Masclistes, la gran majoria
de mitjans, persones públiques, institucions i
entitats mostraven rebuig a quelcom que no
hauria d’existir. I és que aquest 2020 ens deixa
una situació agreujada per la crisi econòmica
i sanitària.
A causa de l’aïllament social que ha suposat
el confinament, les víctimes s’han vist forçades
a conviure amb els seus agressors, fet que ha
suposat un augment de feminicidis i denúncies
en el conjunt dels Països Catalans.
Cal recordar que la violència masclista és estructural en aquest sistema capitalista i patriarcal: seguim cobrant menys, tenim més temporalitat laboral, una taxa d’atur més alta i seguim
assumint la majoria de tasques domèstiques i
de cures.
No desistim a seguir treballant per a la construcció d’una societat plenament igualitària,
i tenim clar que per a erradicar les violències
masclistes s’ha d’incidir amb força en l’educació i formació amb perspectiva de gènere
a les noves generacions i en la sensibilització
i reeducació dels adults. Exigim a les administracions més recursos, una societat justa i lliure
per a totes.
Hi ha una altra manera de viure!
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Sant Vicenç de
Montalt revalida
dues Flors
d’Honor Viles
Florides
El passat octubre es van lliurar les
Flors d’Honor 2020, el guardó atorgat
en el moviment Viles Florides. El nostre municipi, que el 2018 va rebre les
seves dues primeres Flors d’Honor,
enguany les ha revalidat.
Aquesta iniciativa és un reconeixement als municipis que treballen per
la transformació dels espais públics a

través de l’enjardinament i la millora
de les zones verdes. Actualment, són
142 els municipis que formen part
del moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya.

Llencem el
masclisme a la
paperera
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt s’ha adherit a la campanya «Diposita aquí el teu masclisme», organitzada per l’Institut Català de les Dones i
que pretén reconèixer i desmuntar
el masclisme per a llençar-lo directament a la paperera. En aquest sentit,
la brigada municipal ha enganxat uns
adhesius amb el nom de la campanya
a les papereres de l’espai públic i equi-

paments municipals. Amb aquesta
acció es vol visibilitzar la realitat per
a aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials,
polítiques, econòmiques i jurídiques
que pateixen les dones.

El calendari SVM 2021 es repartirà
per totes les bústies del municipi
Aquest mes de desembre es farà
arribar a totes les llars el calendari
SVM 2021, que incorpora les fotografies finalistes del 13è concurs «Un
tastet de Sant Vicenç». Juntament
amb el calendari, també es lliurarà la
nadala per a felicitar les Festes a tots
els santvicentins i santvicentines en
nom del consistori.
Cal tenir present que enguany no
es repartirà el tradicional programa
de Nadal, ja que les diverses mesures contra la pandèmia poden generar-hi molts canvis i modificacions.
És per això que es demana a la ciu-

tadania que se n’informi a través del
web i les xarxes socials municipals
perquè serà a través d’aquests mitjans que es comunicaran els detalls
dels actes que s’organitzin.

Bonificacions

en taxes i impostos municipals
Impost sobre béns
immobles (IBI)

Impost sobre
vehicles de tracció
mecànica

Impost sobre
instal·lacions,
construccions i obres
Impost sobre
l’increment de valor
de terrenys urbans
Taxa de residus
domèstics

90 %
50 %
100 %
100 %
75 %
25 %
100 %
95 %
90 %
50 %
100 %
100 %
100 %
10 25€
25 %
15 %
100 %
15 %
30 %
15 %

De

Fins al

Servei d’escola
bressol
Servei d’escola
municipal de música
Activitats esportives i casals

Com sol·licitar

aquestes bonificacions?

a

Per a famílies nombroses per a l’habitatge
habitual sempre que tingui un valor
cadastral inferior a 73.864 €
Per la instal·lació de sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar en immobles destinats a habitatge
Per a vehicles històrics
Per a vehicles amb una antiguitat superior
a 25 anys
Per a vehicles elèctrics
Per a vehicles amb motor híbrid
Per a vehicles matriculats a nom de
persones amb discapacitat en grau igual
o superior al 33 %
Per incorporar-hi sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar
Per afavorir-hi les condicions d’accés
i habitabilitat de les persones amb
discapacitat
Per a construccions, instal·lacions i obres
en habitatges de protecció oficial
En casos d’execució hipotecària
En casos de constitució i transmissió de
qualsevol dret de servatge
Per a famílies amb uns ingressos inferiors
al salari mínim interprofessional
Per a famílies que facin compostatge casolà
Per fer ús de les deixalleries mòbil i fixa
Per a famílies nombroses, monoparentals
o amb un/a fill/a amb NEE
Per al tercer membre d’un mateix nucli
familiar matriculat al centre
Per a famílies nombroses, monoparentals
o amb un/a fill/a amb NEE
Per a persones jubilades
Per a famílies nombroses, monoparentals
o amb un/a fill/a amb NEE

l Els ajuts s’han de demanar a l’Organisme de Gestió

Tributària (ORGT), excepte els de la taxa d’escombraries
relatius a l’ús de la deixalleria, que s’apliquen d’ofici.
l Les bonificacions de l’escola bressol i l’escola de música,

així com de les activitats esportives i casals, s’han de
sol·licitar a l’OAC.

