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NÚM. ORDENANÇA 

FISCAL
IMPOST / TAXA CATEGORIA EXEMPCIÓ/BONIFICACIÓ EXPLICACIÓ

1 IMPOST- Béns Immobles (IBI) Medi Ambiental Exempció 4.1.1.b) Béns comunals i forests veïnals en mà comuna: A Sant Cugat no tenim béns comunals (béns de titularitat de l’Ajuntament que aprofiten o exploten els veïns)

1 IMPOST- Béns Immobles (IBI) Medi Ambiental Exempció
4.1.1.f) Superfícies de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades: Espècies creixement lent (Avet, Pi roig, pinassa, pinastre,pi pinyer,pi blanc, pi insigne, faig, rouresm alzina,surera 

i castanyer.

1 IMPOST- Béns Immobles (IBI) Medi Ambiental 50 % de bonificació

4.2.4 Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra els sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum, així com els béns immobles en els que es realitzin per part del 

subjecte passiu instal·lacions d'adaptació o millora d'aquests sistemes, durant el període impositiu immediatament anterior a aquell en que hagi de tenir efectes la bonificació. La bonificació s'aplicarà durant els 5 exercicis 

fiscals següents a la data de sol·licitud de la bonificació i no pot tenir efecte retroactiu. Aquesta bonificació no serà d'aplicació a aquells béns immobles que preceptivament hagin d'instal·lar un sistema de captació solar 

tèrmica en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d'edificació.

2 IMPOST - Vehicles Medi Ambiental 75% de bonificació
4.5  Els vehicles de propulsió elèctrica pura i de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries i amb emissions inferiors a 110g de CO2/km i una autonomia mínima en mode 

elèctric de 20km tindran una bonificació del 75%.

2 IMPOST - Vehicles Medi Ambiental 50% de bonificació
4.5 Els vehicles de propulsió híbrida que tinguin capacitat de tracció elèctrica mitjançant bateries, i que tinguin unes emissions inferiors a 110g de CO2/km, així com els tots els vehicles que utilitzin com a combustible el gas 

natural, GLP, (gasos liquats del petroli) i unes emissions inferiors a 160g de CO2/km, tindran una bonificació del 50%.

2 IMPOST - Vehicles Medi Ambiental 25% de bonificació 4.5 Vehicles de gasoil amb emissions inferiors a 108 g de CO2/km i vehicles de benzina amb unes emissions inferiors a 120 g de CO2/km. 25% de bonificació.

3 IMPOST- Activitats Econòmiques (IAE) Medi Ambiental
40%  de bonificacióels 2 primers anys

20% de bonificació  el 3r. i 4t. any

4.2.5 Els subjectes passius que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, gaudiran d’una bonificació de la 

quota municipal del 40 % durant els dos primers anys, i del 20% durant el tercer i quart any. No procedirà bonificació quan la instal·lació del sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin 

obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.

3 IMPOST- Activitats Econòmiques (IAE) Medi Ambiental Entre el 20 i el 50 % de bonificació
4.2.7 Els subjectes passius que estableixin un Pla de Transport pels Treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i emissions, gaudiran d’una bonificació. Aquesta bonificació no podrà ser superior al 20% de 

la quota de l’impost sobre activitats econòmiques. En cas superi el percentatge del 20%, la bonificació quedarà limitada al 20% de la quota.

5 IMPOST - Construccions i obres (ICIO) Medi Ambiental 95% de bonificació

4.2.1.B) 1 La quota de l’impost aplicada a la part corresponent al sobrecost dels elements constructius en construccions, instal·lacions o obres que incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible, es 

reduirà per aplicació del coeficient següent, en funció del seu especial interès en concórrer a una circumstància d’interès general com és la protecció del medi ambient:

4.2.1.B) 2.1 Obres d’ampliació o instal·lació en edificacions existents destinades a incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament de l’energia solar, biomassa, geotèrmic, i/o sistemes 

per a l’estalvi d’aigua 95 % (prenent com a base imposable el cost de la instal·lació addicional)

5 IMPOST - Construccions i obres (ICIO) Medi Ambiental Fins el 60% de bonificació

4.2.1.B) 2.2 La incorporació potestativa en edificis existents i nova edificació d’altres elements de construcció sostenible no inclosos en l’anterior apartat (disseny bioclimàtic dels edificis, mesures addicionals d’estalvi 

energètic, selecció de materials constructius ecològics, entre d’altres), podran obtenir una bonificació de la quota de l’impost de fins el 90%.Construcció sostenible: altres elements com disseny bioclimàtic, mesures d'estalvi 

energètic, etc, quan, a més de complir aquests requisits, es justifiqui, en el cas de l'aïllament tèrmic, la inscripció al registre de la certificació d'eficiència energètica de valor A i, en el cas de les instal·lacions, que es disposi d'un 

espai específic de connexió de vehicles elèctrics als aparcaments.

12 TAXA - llicències d'obres Medi Ambiental Exempció

4.2.2 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà atorgar a aquells subjectes passius que sol·licitin llicències per aquelles obres relacionades en l’article 4 de l’ordenança  fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, una bonificació per un import que potestativament fixarà la Junta de Govern Local d’acord als criteris que preveu el propi article 4 de l’ordenança fiscal 5 i que no podrà ser superior a la 

quota de la taxa que resulti de l’aplicació dels percentatges que es fixen en l’esmentat article 4 pel tipus d’obra que es tracti.

12 TAXA - llicències d'obres Medi Ambiental No subjecte
3.3. No estaran subjectes a la taxa per tala d’arbres aquells subjectes passius que estiguin obligats a reduir la densitat d’arbres en compliment de la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en 

les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

12 TAXA - llicències d'obres Medi Ambiental Exempció 4.1.2) Estaran exempts del pagament de la taxa els immobles que executin rehabilitacions integrals d’edificis d’antiguitat superior a 50 anys amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de l’edifici

12 TAXA - llicències d'obres Medi Ambiental Exempció
4.1.3) Llicències d’obra destinades exclusivament a la instal·lació en edificacions existents d’elements de construcció sostenible basats en sistemes actius  l’aprofitament d’energies renovables i/o sistemes per a l’estalvi 

d’aigua, i que siguin de caràcter potestatiu.

12 TAXA - llicències d'obres Medi Ambiental  50% de bonificació
4.2 Es bonificarà en un 50% de la taxa de llicències d’obra major aquells immobles que disposin de certificació energètica registrada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de valor A. Cal presentar la sol·licitud d’inscripció al 

registre de certificació d’eficiència energètica d’edifici acabat.

13 TAXA -  obertura d'establiments Medi Ambiental 50% de bonificació
4.7. Les empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) i/o del programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic gaudiran d’una bonificació del 50%, 

atesa la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

18 TAXA - Ocupació via pública Medi Ambiental Exempció 4.1 Estaran exempts del pagament de la zona blava d’aparcament de vehicles i futures zones verdes tots els vehicles 100% elèctric i híbrids endollables.

15 TAXA - Recollida de residus Medi Ambiental 50% bonificació 4.3 Locals en els quals es gestiona la totalitat de la recollida de residus contaminants mitjançant un gestor.

15 TAXA - Recollida de residus Medi Ambiental 50% reducció 4.4 Reducció del 50% de la quota els establiments que generin un volum determinat de rebuig.

15 TAXA - Recollida de residus Medi Ambiental 30% bonificació 4.5 Els establiments comercials que lliurin els productes en bosses de paper o reutilitzables o que comercialitzin productes en envasos de vidre retornables.
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