Taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa
· Bonificació del 5% de la
taxa de terrasses a aquells
negocis de la restauració
que s’adhereixin a la campanya “Aquí lavabo públic”
que dona lliure accés dels
ciutadans als seus lavabos.

Aquí,
lavabo
públic

Suport a l’emprenedoria
Punt d’Atenció a l’Emprenedor: el trobaràs a
l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL (EMFO) on pots informar-te
i assessorar-te per definir la teva idea de
negoci, donar-te d'alta com autònom o donar
d'alta la teva SL, formar-te, informar-te sobre el
finançament bancari i rebre suport com a empresa en la presentació
d'impostos. C. Riera, 7 1ª planta. Tel. 935705160 o info@emfo.cat
Ofer.Cat: plataforma de promoció del comerç on-line. Tots els
comerços i serveis que s’inscriguin a la plataforma disposaran d’una
web, podran crear ofertes i promocions en tan sols tres minuts i
compartir-les a través de les xarxes socials i de les aplicacions de
missatgeria. I els clients poden veure els productes, reservar-los o
comprar-los en línia, amb la garantia de la passarel·la de pagament
de CaixaBank. Més informació www.ofer.cat i a Mollet Impulsa.
Tel. 935708751 Plaça Major, 12, 2n (Oficines Mercat Municipal)
o molletimpulsa@molletvalles.cat
Posa al dia el teu negoci: formació per posar al dia el teu
negoci en xarxes socials, facturació, organització... pots
registrar-te i inscriure’t a l’apartat Posa al dia el teu negoci del
web municipal www.molletvalles.cat

per viure-la

En aquest tríptic trobareu informació de les
principals bonificacions, ajuts i incentius
fiscals que ha establert l’Ajuntament de
Mollet del Vallès per al foment de l’activitat
econòmica, la creació d’ocupació i la
reactivació del comerç de la ciutat.
Aquestes bonificacions, ajuts i incentius
fiscals són concedides a petició de la persona
interessada i sempre que es compleixin
els requisits i es presenti la documentació
necessària dins el termini establert.
Podeu consultar les subvencions,
bonificacions i ajuts a l’apartat d’economia
del web www.molletvalles.cat

FERRETERIA

Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1
Tel. 93.571.95.00
ajuntament@molletvalles.cat
www.molletvalles.cat
Horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
De dilluns a dijous de 8 a 18 h
Divendres de 8 a 15 h
Setmana Santa, Nadal i els mesos
de juliol i agost, de 8 a 15 h

14-2018-946

· Si el trasllat del negoci es produeix en el termini màxim
de 5 anys des de la seva obertura, s’aplicarà una bonificació
del 50% de la tarifa.

sabateria

Incentius fiscals, ajuts
i bonificacions per al comerç
i la promoció econòmica.
Suport a l’emprenedoria.

Per al foment de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i la reactivació del comerç de la ciutat

Creació d’ocupació
Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Taxa per a llicències urbanístiques

Vehicles sostenibles

· Subvenció del 50% quan s’iniciï una activitat per part d’emprenedors en un local
que ha estat buit durant un mínim de 5
anys, sempre que els propietaris de locals
buits els ofereixin en condicions avantatjoses
per als emprenedors en el marc del conveni signat l’any 2013
entre l’Ajuntament i agents immobiliaris.

· Subvenció del 50% quan es contracti,
de forma indefinida, persones aturades,
majors de 55 anys i menors de 30 anys,
inscrites a la borsa de treball d’EMFO per
un mínim de 3 mesos.

· Impost sobre vehicles de tracció mecànica:
bonificació del 75% per als vehicles
elèctrics i híbrids.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
· Contractació, de forma indefinida, de
persones aturades, majors de 55 anys i
menors de 30 anys, inscrites a la borsa de
treball d’EMFO per un mínim de 3 mesos.
Subvenció del 50% de l’impost.
· Obres d’una nova activitat en un local buit (més de dos
anys sense activitat) que es trobi ubicat en un eix comercial.
Subvenció del 50% de l’impost.

· Bonificació del 95% de la taxa a les persones que presentin
certificat de viabilitat de projecte empresarial emès per
EMFO o que acreditin estar en situació d’atur i empreses que
disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de
la Unió Europea EMAS.

Foment de la sostenibilitat i el medi
ambient i supressió de barreres
arquitectòniques

· Obres que s’executin amb motiu del trasllat d’una activitat
en el termini màxim de 5 anys des de la seva apertura.
Subvenció del 80% de l’impost.
· Obres amb motiu de trasllat, dins del mateix terme municipal, d’indústria a zones qualificades d’industrials, sempre
que es mantinguin la plantilla prèviament al trasllat.
Subvenció del 95% de l’impost.
· Obres que s’executin amb motiu de la modernització i millora
del petit comerç, amb una superfície construïda inferior a 150 m2,
sempre i quan hi hagi continuïtat en els propietaris del negoci
i no sigui producte d’un traspàs. Subvenció del 75% de l’impost.
· Bonificació de fins el 95% de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal (perquè hi concorren circumstàncies socials,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació).

Supressió de barreres arquitectòniques
· Subvenció per suprimir les barreres arquitectòniques
dels accessos i/o interior dels establiments comercials o
serveis. Un màxim del 50% de pressupost d’execució i fins
un màxim de 1.000 € per local.

Foment de l’activitat econòmica
comercial i empresarial
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
· Les noves activitats empresarials podran
gaudir d’una bonificació del 50% de l’impost
el primer any, el 40% el segon, el 30% el
tercer, el 20% el quart i el 10% el cinquè.
· Les cooperatives gaudiran d’una bonificació del 95% de la
quota prevista.

Energies renovables

Taxes per a llicències urbanístiques

· Bonificació de fins al 50% de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE) als
negocis que produeixin i facin servir, per al
desenvolupament de les activitats pròpies,
energies renovables produïdes a Mollet.
Durada màxima de 5 anys i cal sol·licitar-la
durant el primer trimestre de l’any.

· S’aplicarà una taxa reduïda del 75% de les tarifes contingudes
a la taxa de llicències urbanístiques si es justifica la contractació
de més de 3 treballadors.

· Bonificació, en funció de la millora aconseguida, de fins al
95 % de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) a favor de construccions, instal·lacions i obres de
nova construcció que fomentin l’eficiència energètica i/o
la utilització d’energies renovables.

· Tindran una bonificació del 95% de la taxa d’obertura les noves
activitats que presentin certificat de viabilitat de projecte
empresarial emès per EMFO o que acreditin estar en situació
d’atur, i empreses que disposin del certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea EMAS.

· Obres d’una nova activitat en un local
buit (més de dos anys sense activitat)
que es trobi ubicat en un eix comercial.
Subvenció del 50% de la taxa.

