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Aquest és unSubvenció
pdf interactiu!
Fes clic
sobre les pestanyes
Bonificació
On sol·licitar
l’ajut
Quan i enllaços per trobar el teu ajut o descarrega't l'arxiu aquí.
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T'aJudeM?
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L’Ajuntament de Vic ofereix
ajuts econòmics de dos tipus:
les subvencions i les bonificacions.
Les dues modalitats són de naturalesa diferent.

BONIFICACIONS
Són ajuts econòmics en els quals
en el moment del pagament ja
s’aplica una reducció en cas de
complir els requisits.

SUBVENCIONS
Són ajuts econòmics en els quals es paga tot l’import
inicialment i, després, si es compleixen els requisits,
es retorna una part de la quantitat satisfeta.
Cal tenir en compte que quan es rep una subvenció,
independentment del nivell d’ingressos, qui ho sol·licita
pot estar obligat a fer la declaració de la renda.

Bonificació

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan
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Llocs on es trameten els ajuts
En la descripció de cada ajut s’informa d’on s’han de tramitar els ajuts ( ) i en quines dates ( ) .
Per a més informació podeu trucar o escriure a les adreces electròniques de l’oficina corresponent.

OAC

ORGT

Oficina d'Atenció
a la Ciutadania

Organisme de
Gestió Tributària

Plaça Major
C. Ciutat, 1
93 886 21 00
atenciociutadana@vic.cat

Edifici El Sucre
P. 1 d’Octubre
93 472 92 00
orgt.vic@diba.cat

VO
Vic Ocupació
Edifici El Sucre
Pl. 1 d'Octubre (2a planta)
93 883 31 00
660 710 119
ocupacio@vic.cat

Serveis Socials
Benestar i serveis
socials
Casa Bojons
Pl. Don Miquel de Clariana, 3
93 885 25 52
646 821 721
benestar@vic.cat

Remei
C. Virrei Avilés, 34
atenciociutadana@vic.cat

PER GAUDIR DELS AJUTS ECONÒMICS DE L'AJUNTAMENT DE VIC
CAL FER ELS TRÀMITS EN ELS LLOCS I EN EL CALENDARI FIXAT!

Bonificació

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan
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OAC

OAC

Al sol·licitar la llicència
o comunicar l’obra

Bonificació del 95% de
l’impost de construccions
per a aquells comerços amb
local de superfície igual
o inferior a 150m2 i que
iniciïn l’activitat. Ha de ser
una marca pròpia i no una
franquícia.

OAC
Abans de sol·licitar la
llicència o comunicació

Bonificació del 95% de la
taxa per inici d’activitats
comercials o professionals
amb un local de superfície
igual o inferior 150 m2,
amb marca pròpia, que
fomentin la diversificació
de l’oferta comercial, sigui
un establiment singular o
amb activitats artístiques,
artesanes i de disseny.

Bonificació

Subvenció

Col•lEctiUs eSpecífIcs

ORGT

A l’iniciar l’expedient
de canvi de nom

Aplicació d’ofici

Bonificació del 80% en la
taxa d’activitats per canvi de
nom o de denominació de
l’activitat. Cal estar al corrent
de pagament dels impostos i
taxes municipals referents a
l’activitat.

Bonificació del 50% en la
taxa de recollida de residus
en activitats comercials i
professionals quan les obres
a la via pública durin més
de 6 mesos.

Tota lA cIutaDaniA

SectOrs eSpecífIcs

ORGT

ORGT

ORGT
Al presentar la declaració
d’alta (IAE)

Quan s’hagi fet efectiu
el pagament de l’IAE

Reducció del 50% de la quota
a l’inici d’una nova activitat i
durant 5 anys consecutius.

Reducció de fins al 80% de
la quota per obres a la via
pública superiors a 3 mesos
que afectin al local on hi ha
una activitat.
Reducció de la quota d’IAE
en funció dels dies que hagi
estat tancada l’activitat
econòmica per obres majors
dins el local i en què es
requereixi llicència.

Bonificació del 50% en la
taxa d’activitats per trasllats
d’activitat sense canvi de
titularitat.

T'aJudeM?

Remetre a l’ordenança

Reducció de fins al 50% de la
quota de l’IAE per incrementar
la plantilla de personal.
Reducció del 50% de la quota
de l’IAE per la instal·lació
d’energies renovables per
l’autoconsum.

Bonificació del 25% en la taxa
d’activitats en l’ampliació
de local o activitat amb
local contigu. Hi ha d’haver
comunicació interior.

ETS UNA EMPRESA QUE HA CONTRACTAT NOUS TREBALLADORS
MENORS DE 30 ANYS O MAJORS DE 45 ANYS?
Vic Ocupació

1/08/2022

Subvenció d’entre 4.646,25 euros fins a 9.292,50 euros per contractar, a mitja jornada o completa,
durant un any a persones a l’atur que siguin de Vic. Cal complir requisits.

On sol·licitar l’ajut

Quan
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PERSONES JUBILADES

PERSONES A L'ATUR

Col•lEctiUs eSpecífIcs

FAMÍLIES NOMBROSES

Tota lA cIutaDaniA
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FAMÍLIES MONOPARENTALS

FAMÍLIES VULNERABLES

OAC

OAC

OAC

OAC

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

30/03/2023

Subvenció d’entre el 25% i
el 40% de l’IBI en immobles
amb un valor igual o inferior
a 200.000 euros.
Condicionat a ingressos.

Bonificació

Subvenció

Subvenció d’entre el 25% i el
40% en la taxa d’entrada de
vehicles-gual.
Condicionat a ingressos.

On sol·licitar l’ajut

Quan

Subvenció d’entre el 25% i el
40% de l’impost de circulació
per ser propietari d’un vehicle
que no excedeixi els 16 CV
fiscals. Condicionat a ingressos.

T'aJudeM?

Tarifa reduïda de 67,90
euros per la taxa de recollida
de residus domèstics de
l’exercici 2023. Condicionat als
ingressos de la unitat familiar.
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PERSONES JUBILADES

Bonificació

Subvenció

PERSONES A L'ATUR

On sol·licitar l’ajut

Quan

Col•lEctiUs eSpecífIcs

FAMÍLIES NOMBROSES

Tota lA cIutaDaniA

SectOrs eSpecífIcs

FAMÍLIES MONOPARENTALS

FAMÍLIES VULNERABLES

OAC

OAC

OAC

30/09/2022

30/09/2022

30/03/2023

Subvenció del 90% de l’IBI,
l'impost de circulació i taxa
d’entrada vehicles-gual
a persones sense subsidi i
ingressos de la unitat familiar
iguals o inferiors a 5.000 euros.

Subvenció d’entre el 25%
i el 40% de l’impost de
circulació per ser propietari
d’un vehicle que no excedeixi
els 16 CV fiscals.
Condicionat a ingressos.

Subvenció d’entre el 25%
i el 40% de l’IBI en immobles
amb un valor igual o inferior
a 200.000 euros.
Condicionat a ingressos.

Subvenció d’entre el 25%
i el 40% en la taxa d’entrada
de vehicles-gual.
Condicionat a ingressos.

T'aJudeM?

Tarifa reduïda de 67,90 euros
per la taxa de recollida
de residus domèstics de
l’exercici 2023. Condicionat als
ingressos de la unitat familiar.
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PERSONES JUBILADES

PERSONES A L'ATUR

OAC

OAC

30/09/2022

30/09/2022

Subvenció d’entre el 25% i el
40% en la taxa d’entrada de
vehicles-gual.
Condicionat a ingressos.

Bonificació

Subvenció

FAMÍLIES NOMBROSES

ORGT
30/05/2023 per aplicar-se
a partir del 2023

Subvenció d’entre el 25% i el
40% de l’impost de circulació
per ser propietari d’un
vehicle que no excedeixi els
16 CV fiscals. Condicionat a
ingressos.

On sol·licitar l’ajut

Col•lEctiUs eSpecífIcs

Quan

50% de l’IBI en immobles
amb un valor inferior a
200.000 euros.

Tota lA cIutaDaniA
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FAMÍLIES MONOPARENTALS

T'aJudeM?

FAMÍLIES VULNERABLES
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PERSONES A L'ATUR
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FAMÍLIES NOMBROSES
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FAMÍLIES MONOPARENTALS

OAC

OAC

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan

Subvenció d’entre el 25% i el
40% de l’impost de circulació
per ser propietari d’un vehicle
que no excedeixi els 16 CV
fiscals. Condicionat a ingressos.

T'aJudeM?

FAMÍLIES VULNERABLES

OAC

Subvenció d’entre el 25% i el
40% en la taxa d’entrada de
vehicles-gual.
Condicionat a ingressos.

Bonificació

SectOrs eSpecífIcs

50% de l’IBI en l’immoble,
habitatge habitual, amb
un valor igual o inferior a
200.000 euros.
Condicionat a ingressos.

EmprEses i cOmerçoS

PERSONES JUBILADES

Serveis Socials
Anualment

Serveis Socials
30/09/2022

Exempció de la taxa de
clavegueram per a famílies
en situació de pobresa
energètica.
Amb informe previ de Serveis
Socials que s’ha de tramitar
anualment.

Bonificació

PERSONES A L'ATUR

Subvenció

Tarifa súper reduïda de 53,90
euros per la taxa de recollida
de residus domèstics per
a famílies amb dificultats
econòmiques.
Amb informe previ de Serveis
Socials.

On sol·licitar l’ajut

Quan
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FAMÍLIES MONOPARENTALS

T'aJudeM?

FAMÍLIES VULNERABLES
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RECICLES O CONTAMINES POC?

ORGT

Bonificació del 100% de
l’impost de circulació de
vehicles per a vehicles
històrics amb una antiguitat
mínima de 34 anys.

Bonificació

ETS PROPIETARI D'UN IMMOBLE?

ORGT

S'accepta el tràmit per
aplicar-se l'any vinent.

Subvenció

Col•lEctiUs eSpecífIcs

ORGT

S'accepta el tràmit per
aplicar-se l'any vinent.

Bonificació del 75% de
l’impost de circulació per
a vehicles elèctrics purs
(no híbrids) o vehicles
amb emissions inferiors
a 92 gr CO2/km.

On sol·licitar l’ajut

Quan

S'accepta el tràmit per
aplicar-se l'any vinent.

Bonificació del 25% de
l’impost de circulació per a
vehicles amb emissions entre
92 gr CO2/km i 100 gr CO2/km.

Tota lA cIutaDaniA

SectOrs eSpecífIcs

HAS FET OBRES A CASA?

OAC
31/01/2023

Reducció de fins al 20% en la
taxa de recollida de residus
domèstics del 2023.
La bonificació variarà
en funció del nombre
d’aportacions de residus
voluminosos i de residu verd.
Un tipus de residus que no es
pot dipositar als contenidors
de la ciutat.

OAC
31/01/2023

Reducció del 20% en la
taxa de recollida de residus
domèstics del 2022 per fer
compostatge casolà.

T'aJudeM?

HAS REBUT UNA HERÈNCIA?

EmprEses i cOmerçoS

RECICLES O CONTAMINES POC?

SI ETS PROPIETARI
DEL TEU HABITATGE
HABITUAL,
D'UNA PLAÇA
D'APARCAMENT I/O
D'UN TRASTER...

SI HAS INCORPORAT
EL TEU HABITATGE A
LA BORSA DE LLOGUER
ASSEQUIBLE...

ETS PROPIETARI D'UN IMMOBLE?

OAC

OAC

30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

Subvenció del 10% de l’IBI
en immobles amb un valor
cadastral igual o inferior a
200.000 euros.
Els ingressos de la unitat
familiar han de ser iguals
o inferiors a 30.000 euros.

Subvenció

Subvenció del 25% de l’IBI
en immobles amb un valor
cadastral de 40.000 euros
a 60.000 euros.
Els ingressos de la unitat
familiar han de ser iguals
o inferiors a 30.000 euros.

OAC

OAC

30/10/2022

30/10/2022

On sol·licitar l’ajut

Quan

Subvenció en funció de l’IBI
si has rehabilitat el teu
habitatge i l’has incorporat a
la borsa de lloguer assequible.

Tota lA cIutaDaniA

HAS FET OBRES A CASA?

OAC

Subvenció en funció de l’IBI
si has incorporat el teu
habitatge a la borsa de lloguer
assequible de la Generalitat.

Bonificació

Col•lEctiUs eSpecífIcs

Subvenció del 50% de l’IBI
en immobles amb un valor
igual o inferior a 40.000 euros.
Els ingressos de la unitat
familiar han de ser iguals
o inferiors a 30.000 euros.

SectOrs eSpecífIcs

T'aJudeM?

HAS REBUT UNA HERÈNCIA?
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RECICLES O CONTAMINES POC?

ORGT

Col•lEctiUs eSpecífIcs

ETS PROPIETARI D'UN IMMOBLE?

OAC

OAC

Tota lA cIutaDaniA

HAS FET OBRES A CASA?

OAC

Finalització de l’obra

Al sol·licitar la llicència
o comunicar l’obra

Al sol·licitar la llicència
o comunicar l’obra

Al sol·licitar la llicència
o comunicar l’obra

Reducció del 50% en l’IBI
per la instal·lació d’energia
fotovoltaica en funció de la
potència instal·lada.
La bonificació s’allargarà
5 anys consecutius i té un
caràcter retroactiu per a
instal·lacions des de 2017.

Reducció del 90% de l’ICIO
per a construccions i obres
que afavoreixin la superació
de barreres arquitectòniques
i que per normativa no siguin
obligatòries.

Bonificació del 90% de l’ICIO
en obres per fomentar l’estalvi
energètic i l’ús d’energies
renovables.

Bonificació del 30, 60 o 90%
de l’ICIO per fer obres de
restauració, renovació, estucat
o pintat a la façana per tal de
millorar l’immoble del qual
ets propietari.

Reducció d’entre el 30 i
el 60% de l’ICIO per a la
rehabilitació d’habitatges.

Bonificació

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan

Bonificació del 50% de l’ICIO
per a obres en habitatges
de protecció oficial en règim
de propietat i de lloguer o
en habitatges inclosos en la
borsa de lloguer social.

SectOrs eSpecífIcs

T'aJudeM?

HAS REBUT UNA HERÈNCIA?

OAC
Finalització de l’obra

Subvenció de fins al 90% de
l’IBI durant un període màxim
de tres anys si has fet obres de
restauració, renovació, estucat
o pintat a la façana per tal de
millorar l’immoble del qual
ets propietari.

EmprEses i cOmerçoS

RECICLES O CONTAMINES POC?

ORGT

Reducció del 95% en
l’impost de plusvàlua en les
transmissions que afectin a
l’habitatge habitual o local
on hi hagi ubicat el negoci
familiar.

Bonificació

ETS PROPIETARI D'UN IMMOBLE?

ORGT

6 mesos a comptar des
de la data de defunció

Subvenció

Col•lEctiUs eSpecífIcs

ORGT

6 mesos a comptar des
de la data de defunció

6 mesos a comptar des
de la data de defunció

Reducció entre el 50 i el 70%
en l’impost de plusvàlua
en finques que no siguin
considerades habitatge
habitual i que el valor cadastral
no superi els 300.000 euros.

Reducció entre el 50 i el 95%
en l’impost de plusvàlua sense
tenir en compte l’habitatge
habitual del causant a l’hereu
amb diversitat funcional
reconeguda.

On sol·licitar l’ajut

Quan

Tota lA cIutaDaniA

HAS FET OBRES A CASA?
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HAS REBUT UNA HERÈNCIA?
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Convocatòries anuals

HABITATGE

SERVEIS SOCIALS

ESPORTS

EDUCACIÓ

Bonificacions de l’IBI pel
foment del lloguer social:
rehabilitació, adequació o
reforma d’habitatge buit.

Beques de menjador i
ajuts d’urgència social.

Beques per a la pràctica
esportiva als clubs i
entitats de la ciutat.

Beques de llibres i material
escolar, beques d’activitats
educatives, bonificacions per
a escoles bressol municipals,
beques per a l’escola de música
i beques per a casals d’estiu.

Més informació a
93 702 72 52
habitatge@vic.cat

Bonificació

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan

Més informació a
93 885 25 52
646 821 721
benestar@vic.cat

Més informació a
93 883 30 30
esports@vic.cat

Més informació a
93 886 21 00
educacio@vic.cat
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Col•lEctiUs eSpecífIcs

Tota lA cIutaDaniA

T'AJUDEM A FER ELS TRÀMITS
Si tens dubtes a l’hora de sol·licitar els ajuts
econòmics que t’ofereix l’Ajuntament de Vic pots
contactar amb el servei gratuït OAC 360º que
t’ajuda a fer les gestions sense haver de venir
presencialment a l’Ajuntament.
El servei d’OAC 360º s’ofereix de dilluns a divendres,
de 8 del matí a 8 del vespre, trucant o escrivint a:

93 595 48 04
oac360@vic.cat

,
SI PREFEREIXES VENIR PRESENCIALMENT A L AJUNTAMENT, RECORDA QUE
ES POT MINIMITZAR EL TEMPS D’ESPERA CONCERTANT DIA I HORA DE VISITA
AL WEB DEMANEUHORA.VIC.CAT PER CONCERTAR DIA I HORA.

Bonificació

Subvenció

On sol·licitar l’ajut

Quan

SectOrs eSpecífIcs

T'aJudeM?

