CIUTADANS I ACTIVITATS ECONOMIQUES

Bonificacions i subvencions ambientals
(Data actualització: 26.07.2018)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (Ord. Fiscal 1, art 3, paràgraf 5)
Tipus de Bonificació:
1. Bonificació de fins al 50 % de la quota íntegra de l’IBI a:
- Sistema per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar que cobreixi un mínim del 60% de la demanda total d'aigua calenta sanitària de l'immoble sempre i quan la instal·lació
no sigui obligatòria en compliment de la normativa urbanística, municipal o sectorial.
- Sistema d'aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum amb una potència nominal mínima d'1 kWp.

ENERGIA

Condicions:
1. La bonificació màxima serà de 300 EUR anuals de la quota íntegra.
2. En cap cas l'import bonificat podrà excedir el 50 per cent del cost total de la instal·lació.
3. On s'instal·lin les dues tecnologies, únicament ser bonificable un màxim del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost.
4. Es concedirà per un període de 4 anys i es mantindrà mentre es doni compliment a les condicions d'atorgament.
Documentació a presentar:
- Projecte o memòria tècnica de disseny conforme als paràmetres definits a l'Ordenança Solar Municipal i/o normativa sectorial aplicable.
- Acreditar que els obres o treballs necessaris per a la instal·lació s'hagin realitzat amb la llicència prèvia exigida per la normativa sectorial.
- Certificat de qualitat i especificacions tècniques en el que consti la data de finalització de la instal·lació objecte de bonificació.
- Factura de la instal·lació.
- Acreditar el correcte funcionament de la instal·lació mitjançant contracte de manteniment i certificat d'empresa mantenedora. Aquest certificat s'haurà de presentar anualment
mentre duri la bonificació.
- En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques, a més dels punts anteriors caldrà complir amb els requisits addicionals establerts a la legislació sectorial.
- Informe favorable dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona, amb caràcter previ a l'atorgament de la bonificació. Aquests podran inspeccionar d'ofici les instal·lacions
sempre que ho considerin necessari.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (Ord. Fiscal 3, art 2, paràgraf 2, 3; art 3, paràgraf 1, 4; art 5, paràgraf 2)
Tipus de Bonificació:
1. Bonificació del 75% de la quota de l’impost a tots turismes i vehicles mixtes adaptats, autobusos, camions i furgonetes :
- 100% elèctrics d’autonomia estesa.
- Híbrids endollables que comptin amb una autonomia mínima de 40 km.
- Que utilitzin com a combustible l’hidrogen.
2. Bonificació del 50% de l’impost a tots turismes i vehicles mixtes adaptats, autobusos, camions i furgonetes:
- De benzina amb homologació Euro 6 o superior i emissions de CO2 inferiors a 120 gr/km.
- Híbrids amb motor tèrmic de benzina amb homologació Euro 6 o superior i emissions inferiors a 120 gr/km.
- Que utilitzin exclusivament com a combustible el GLP, gas natural i biogàs, i justifiquin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant
contaminant.
Condicions a acreditar:
- El subjecte haurà de sol·licitar la bonificació en el moment de presentar la declaració d’alta
- Seran d’aplicació a l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i als 4 exercicis següents. Per a la seva aplicació, els titulars hauran d’aportar la documentació
acreditativa de les característiques tècniques dels vehicles. Així mateix, els vehicles hauran de ser homologats de fàbrica i adequats a la seva classe i model.
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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Ord. Fiscal 5, art 3, paràgraf 2)
Tipus de Bonificació:
1. Bonificació del 50% sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que tinguin per objecte la primera instal·lació dels sistemes següents:
- Producció d’aigua calenta sanitària en captador solar, sempre que l’aportació solar sigui d’un mínim del 60% de la demanda anual de l’energia necessària per a l’escalfament
d’aigua sanitària, incloent si és el cas, l’escalfament d’aigua de les piscines; sempre i quan la instal·lació no sigui obligatòria en compliment per l’ordenança de sistemes de
captació d’energia solar a Badalona.
- Incorporació d’instal·lacions d’aprofitament d’energia fotovoltaica d’una potència mínima de 1 kWp.
Així mateix, l’import resultant de l’aplicació d’aquesta bonificació, sumat a la d’altres bonificacions fiscals municipals atorgades per aquest motiu, no podrà ser superior al del cost total de
la instal·lació dels sistemes col·lectors homologats corresponents.

ENERGIA

Aquesta bonificació serà aplicada a la liquidació definitiva de l’impost, prèvia justificació mitjançant factura, de les despeses efectivament realitzades i presentació de la homologació dels
sistemes col·lectors d’energia solar atorgada per l’administració competent.
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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Ord. Fiscal 5, art 3, paràgraf 3)
1. Podran gaudir d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost, les instal·lacions, obres o construccions que tinguin per objecte la primera instal·lació en tots els serveis
i/o elements de l’immoble de què es tracti, d’un o diversos sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials en tot tipus d’usos, en què concorrin qualsevol de les següents
circumstàncies:
a) quan d’acord amb els índexs de pluviometria del terme municipal, la captació previsible sigui suficient per cobrir completament la demanda d’aigua, a excepció de la d’ús de
boca.
b) quan la instal·lació de captació aprofiti el 100% de la superfície susceptible d’aprofitament.
En qualsevol cas, per gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà adjuntar a la sol·licitud que es formuli a l’efecte, memòria justificativa on quedin detallats els següents extrems:
superfície de captació, capacitat i característiques del dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua de l’activitat, amb detall dels diferents usos i periodificació al llarg de l’any.
Condicions a acreditar:

AIGUA

Caldrà adjuntar a la sol·licitud que es formuli a l’efecte, memòria justificativa on quedin detallats els següents extrems: superfície de captació, capacitat i característiques de
dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua de l’activitat, amb detall dels diferents usos i periodificació al llarg de l’any
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TAXA PER SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT (Ord. Fiscal 16, art 5, paràgraf E )
Tipus de Bonificació:
Els preus públics sobre els serveis prestats pel laboratori municipal estan bonificats en funció del número de mostres:
- 10 % de bonificació per encàrrecs entre 11-50 mostres
- 20 % de bonificació per encàrrecs entre 51-100 mostres
- 30 % de bonificació per encàrrecs entre +100 mostres

LABORATORI

Serveis que s’ofereixen:

MESURES FÍSIQUES
DIRECTES

pH
Conductivitat
Terbolesa
Salinitat
Sòlids que sedimenten
Fums negres
Índex de refracció

VALORACIONS
DIRECTES

Clorurs
Alcalinitat
Sòlids solubles
Acidesa
Duresa EUR
Duresa càlcica

VALORACIONS AMB
TRACTAMENT PREVI

Nitrogen amoniacal
Oxidabilitat al
permanganat

VALORACIONS AMB
TRACTAMENT PREVI

DQO decantada
DQO no decantada
Nitrogen orgànic i amònic
Bases volàtils EURs
Sucres EURs
Metabisulfit per valoració
iodomètrica

ANÀLISIS FISICOQUÍMIQUES
Amoni (Nessler)
Amoni (Blau d'indofenol)
MESURES
Fosfats
ESPECTROFOTOMÈTRIQUES
Nitrats
DIRECTES
Nitrits
Clor EUR i lliure
Sulfurs
Clorofil·les
Fòsfor EUR
Fenols
Ferro
Manganès
ESPECTROFOTOMETRIES
Crom hexavalent
AMB TRACTAMENT PREVI
Crom EUR
Alumini
Bor
Detergents aniònics
Trimetil amina
Residu sec
Cendres
GRAVIMETRIES DIRECTES
Partícules que sedimenten
Humitat
Matèria en suspensió

GRAVIMETRIES AMB
TRACTAMENT PREVI

Matèries que es pot extreure
amb tricloretilè

ANIONS O CATIONS PER
HPLC

MATÈRIES INHIBIDORES
PER MICROTOX

MATÈRIES INHIBIDORES
PER MICROTOX

Obtenció de lixiviats de
terres, fangs o sorres
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ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES
PREPARACIÓ DE
MOSTRES
D'ALIMENTS

ENUMERACIÓ PER
CULTIU EN MASSA

Enumeració EUR
d'aerobis
Fongs i llevats
Enterobacteris
Clostridis sulfit
reductors

LABORATORI

ENUMERACIÓ PER
FILTRACIÓ PER
MEMBRANA

POTABILITAT D'AIGÜES
DE POU

PARÀMETRES DE CÀNON
EN AIGÜES RESIDUALS

CONFIRMACIÓ EN
GRUP

Coliformes totals
Coliformes fecals
Estreptococs fecals

AÏLLAMENT I
IDENTIFICACIÓ DE
MICROORGANISMES

CONTROL DE
SUPERFÍCIES

Enumeració EUR
d'aerobis
Fongs i llevats
Enterobacteris

AÏLLAMENT
IDENTIFICACIÓ DE
MICROORGANISMES

INVESTIGACIÓ PER
NOMBRE MÉS
PROBABLE

INVESTIGACIÓ DE
PARÀSITS EN SORRES

ANALÍTIQUES GLOBALS
PH
Amoni
Nitrats
Bacteris coliformes
totals
Escherichia coli

pH
Sòlids solubles
Matèries en suspensió
Clorurs
DQO decantada i no
decantada
Matèries inhibidores

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

ANÀLISI COMPLETA
D'UNA AIGUA

Conductivitat
PH
Color
Terbolesa
Nitrits
Nitrats
Clorurs
Sulfats
Alcalinitat
Amoni
Sodi
Potassi
Duresa total, càlcica i
magnèsica
Enumeració de bacteris
aerobis EURs a 22ºC i
37ºC
Bacteris coliformes totals
Escherichia coli
Estreptococs fecals
Clostridis sulfit reductors
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IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Ord. Fiscal 5, art 3, paràgraf 1.9, 1.10, 2)
Tipus de Bonificació:
1. Noves instal·lacions industrials que disposin de la certificació ISO-14001 o sistema EMAS a un mínim del 75% dels seus centres de treball a l’Estat Espanyol. En aquest cas
la bonificació serà en tots els casos del 25% llevat que de forma motivada el plenari municipal n’estableixi un altre, dintre dels límits fixats en aquest apartat.

AUDITORIA AMBIENTAL

TAXA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS (Ord. Fiscal 12, art 10)
Tipus de Bonificació:
1. S’estableix una bonificació del 10% a les tarifes resultants en els articles precedents, per aquelles empreses que acreditin que disposen del certificat del sistema d’ecogestió
i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb les previsions de la Disposició Addicional Sisena de la Llei 20/2009, en relació amb el seu article 89.

CENTRES EDUCATIUS

EDUCACIÓ AMBIENTAL

TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (Ord. Fiscal 11, annex; II. Tallers i cursos d'Educació Ambiental)

Tallers i cursos d'Educació Ambiental:
1.Tallers d’educació ambiental per a escola bressol, cicle infantil i cicle inicial de primària (1r i 2n) 5,42 EUR/ grup
2.Tallers d’educació ambiental per a cicle mitjà i superior de primària (3r a 6è)0,54 EUR /alumne
3.Tallers d’educació ambiental per a ESO i Batxillerat 1,08 EUR /alumne
4. Curs de Biologia Marina 119,27 EUR/alumne
5.Activitats que inclouen una sortida al mar en embarcació 13,01 EUR/alumne
6.Altres tallers, cursos o activitats docents 5,42 EUR/ grup
7. Taller mòbil “la reproducció de l’eriço de mar” 33 EUR/grup
El nombre màxim de participants per grup és de 20 alumnes. En aquestes tarifes s’entén sempre inclosa la documentació.

