
1. BONIFICACIONS 

 

1.1. IBI – Impost Béns Immobles 

 

Gaudiran d´una bonificació de la quota íntegra de l´impost amb els percentatges que s´indiquen 

a continuació, les empreses de nova creació, les empreses de nova implanatació en el municipi, 

les empreses que es translladin del nucli urbà a un polígon industrial i les empreses que amplïin 

una empresa existent:  

1r. any, 50% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

2n. any, 40% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

3r. any, 30% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

4rt. any, 20% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

5è any, 10% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:  

Augment plantilla fixa en un 10%: +5% .  

Augment plantilla fixa en un 20%: +10% .  

Augment plantilla fixa en un 30%: +15% Per gaudir de la present bonificació serà necessari 

complir amb els següents requisits: 

a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el cas 

d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un projecte 

inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball de l’emprenedor. 

b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. 

c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà necessari el 

requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de l’empresa sigui almenys de 4 

treballadors.  

d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors 

 

 

1.2. ICIO – Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

 

Per a fomentar la promoció d’activitats econòmiques i el foment de l’ocupació en el terme 

municipal de Sant Joan de les Abadesses (s’exclouen les activitats comercials que es regulen en 

l’ordenança específica):  

-50% per creació empresa nova  

-50% per implantació empresa en el municipi  



-50% per ampliacions empreses existents  

-75% per trasllat empresa del nucli urbà a polígon industrial  

Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:  

Augment plantilla fixa en un 10%: +5% .  

Augment plantilla fixa en un 20%: +10% .  

Augment plantilla fixa en un 30%: +15%  

Per gaudir de la present bonificació serà necessari complir amb els següents requisits:  

a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el cas 

d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un projecte 

inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball de l’emprenedor. 

b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. 

c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà necessari el 

requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de l’empresa sigui almenys de 4 

treballadors.  

d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors 

 

 

1.3. IAE – Impost sobre Activitats Econòmiques 

 

 

Gaudiran d´una bonificació de la quota íntegra de l´impost amb els percentatges que s´indiquen 

a continuació, les empreses de nova creació, les empreses de nova implanatació en el municipi, 

les empreses que es translladin del nucli urbà a un polígon industrial i les empreses que amplïin 

una empresa existent:  

1r. any, 50% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

2n. any, 40% de bonificació de la quota íntegra de l´impost 

3r. any, 30% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

4rt. any, 20% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

5è any, 10% de bonificació de la quota íntegra de l´impost  

Es sumaran, per foment de l’ocupació, als % anteriorment descrits quan:  

Augment plantilla fixa en un 10%: +5% .  

Augment plantilla fixa en un 20%: +10% .  

Augment plantilla fixa en un 30%: +15%  

Per gaudir de la present bonificació serà necessari complir amb els següents requisits:  



a) Empreses de nova creació han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. En el cas 

d’empreses creades a partir de les capitalitzacions de l’atur o per formar part d’un projecte 

inclòs en programes ocupacionals, només caldrà la creació del lloc de treball de l’emprenedor. 

b) En l’implantació d’una empresa al municipi han de donar ocupació almenys a 4 treballadors. 

c) En el cas de trasllat d’empreses des del nucli urbà al polígon industrial no serà necessari el 

requisit de crear nous llocs de treball, sempre i quan la plantilla de l’empresa sigui almenys de 4 

treballadors.  

d) En el cas d’ampliació han d’augmentar la plantilla almenys en 2 treballadors 

 

 

 

 

 

 


