
 
 
 
 

SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 2017 
 
Impost / Taxa / Preu públic Objecte subvencionat Requisits Quantia 
Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) 

Contractació indefinida de persones aturades, 
inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 25% per lloc de treball que 
es creï, i fins un màxim del 

75%, import màxim 1.000 € 

Taxa per les llicències urbanístiques Contractació indefinida de persones aturades, 
inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 100% 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM) 

Adquisició d’un vehicle destinat a una activitat 
empresarial o comercial, quan l’ús del mateix sigui 
imprescindible per al seu desenvolupament 

Inscripció en el règim d’autònoms en 
els últims 3 mesos, provinent de 
l’atur o de la capitalització 

100% de l’import del rebut 
corresponent a la categoria 

del vehicle 

Taxa per les llicències ambientals i 
comunicacions prèvies, i pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat 

Activitats que s’estableixin a Mataró, per persones 
menors de 30 anys. 

El subjecte passiu haurà de ser 
empresari/a individual, societat civil 
privada o comunitat de béns   

50%, import màxim 500 € 

Activitats del sector TIC que s’estableixin a Mataró 
i generin dos llocs de treball, com a mínim 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 50%, import màxim 500 € 

Activitats establertes a Mataró que obrin un altre 
establiment a la ciutat. 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 50%, import màxim 500 € 

Activitats industrials legalment establertes a 
Mataró en sòl residencial que es traslladin a un 
polígon industrial. 

 50%, import màxim 500 € 

Activitats industrials de nova creació o que 
procedeixin d’altres municipis i que s’instal·lin en 
un polígon industrial. 

 50%, import màxim 500 € 

Empreses de nova creació que es dediquin a la 
fabricació i/o instal·lació d’energies renovables 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 50%, import màxim 500 € 

Activitats comercials, incloses en el règim de 
comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) quin 
període d’obertura no excedeixi d’un mes de 
durada. 

 50%, import màxim 500 € 

Activitats innòcues que siguin traslladades per la 
mateixa persona titular d’un local a un altre. 

Microempresa (màxim 5 treballadors 50%, import màxim 500 € 

Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol 
de la via pública, i per la utilització 
privativa i aprofitament especial del domini 
públic municipal 

Quan amb motiu de l’autorització d’una nova 
terrassa, es contracti, de forma indefinida o fix 
discontinua: 
- Aturats de llarga durada (inscripció a l’OTG per 

un mínim de 18 mesos). 
- Persones aturades menors de 30 anys. 

Microempresa (màxim 5 treballadors) 25% per cada lloc de treball 
que es creï, i fins un màxim 
del 75%, import màxim de 

500 € 

Preu públic pels serveis de recollida i 
tractament de residus comercials i 
industrials assimilables als municipals i 
gestió d’altres residus especials, 

Quan amb motiu de l’activitat es contracti: 
- Persones participants de programes executats 

pel Servei d’Ocupació municipals que incloguin 
entre els seus objectius la contractació de 
persones en situació d’atur 

- Persones en situació d’atur pertanyents a 
col·lectius amb especials dificultats d’inserció 
laboral, per un període mínim d’un any 

 25% per cada lloc de treball 
que es creï, i fins un màxim 
del 75%, import màxim de 

500 € 

 



 

BONIFICACIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 2017 
 
Impost / Taxa / Preu públic Objecte subvencionat Requisits Quantia 
Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) 

Les construccions, instal·lacions i obres dutes a terme pel 
trasllat de les activitats econòmiques que s’hagin vist 
obligades a ser traslladades amb motiu del 
desenvolupament urbanístic d’un sector. 

Aquesta bonificació s’haurà d’haver 
contemplat en la valoració de la 
indemnització corresponent segons el 
projecte de reparcel·lació o instrument 
equivalent. 

80% 

Impost sobre activitats 
econòmiques (IAE) 

Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva 
activitat  

 Exempció durant el 2  
primers períodes impositius 

d’aquest impost 
Contractar treballadors, amb un mínim de 1 persona, 
creant més llocs de treball 

L'increment mitjà es pren per 
diferència entre el promig d'ambdós 
exercicis. 
En cap cas s'ha de tenir en 
consideració un increment de plantilla 
produït fora del terme municipal de 
Mataró. 
Aquesta bonificació s’aplica només en 
l’exercici següent al que s’ha produït 
l’increment.  

Increment promig 
Del 1 al 19%          25 % 
Del 20% al 39%     30 % 
Del 40% al 80%     40 % 
Superior al 80%     50 % 

 
 

Els subjectes passius que es donin d’alta en la matrícula de 
l’impost i que hagin gaudit durant els dos exercicis 
anteriors de l’exempció per inici d’activitat en territori 
espanyol 

 20% de la quota tributària 
durant el 1r any següent a la 

fi d’aquesta exempció 

Taxa per les llicències ambientals 
i comunicacions prèvies, i pels 
controls posteriors a l’inici de 
l’activitat 

Activitats que incorporin en els seus projectes mesures 
d’estalvi i eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, la 
utilització d’energies renovables i la implantació de 
sistemes de minimització de residus 

 60% 

Activitats que s’instal·lin a la incubadora del TCM   50% 
Activitats que estiguin instal·lades a la incubadora del TCM 
i es traslladin al terme municipal de Mataró  

 50% 

Empreses instal·lades en el Parc TCM, torres TCM2-TCM3 
que traslladin la seva activitat a una altre torre/planta i/o 
oficina del mateix Parc TCM 

 Exempció 

Les cooperatives i les societats anònimes laborals   100% 
Entitats sense ànim de lucre  90% 
Les activitats que s’iniciïn al nostre municipi durant l’any 
vigent per persones en situació d’atur. 

La forma jurídica de l’empresa haurà 
de ser empresari/a individual, societat 
civil privada o comunitat de béns   

60% 

Les activitats que s’iniciïn al nostre municipi durant l’any 
vigent per persones menors de 30 anys en situació d’atur 
durant una antiguitat mínima de 3 mesos 

La forma jurídica de l’empresa haurà 
de ser empresari/a individual, societat 
civil privada o comunitat de béns   

75% 

 


