
 

 

 
PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ACCIÓ 
GRANOLLERS A LES ORDENANCES FISCALS 2016 
 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ  DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS  
 
Estudiar la possibilitat d’implantar una tarifa plana amb tots els impostos 
 
 
Article 44. Ajornaments i fraccionaments  
8. Sens perjudici del que disposen la normativa vigent o els acords de l’Ajuntament en 
casos especials, els ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes tributaris 
s’han de subjectar als terminis següents: 
 
a) Deutes tributaris de fins a 500 euros, un màxim de fins a tres mesos. 
b) Deutes tributaris entre 501 euros i 1.500 euros, un màxim de fins a sis mesos. 
c) Deutes tributaris entre 1.501 euros i 3.000 euros, un màxim de fins a un any. 
d) Deutes tributaris de més de 3.000 euros, un màxim de fins a divuit mesos. 
 
Aquelles persones que estiguin en situació d’atur de llarga durada i que tinguin 
càrregues familiars podran ajornar i fraccionar tant els impostos municipals com els 
deutes que tinguin pendents i pagar-los en un termini de fins a quatre anys, sense 
interessos. 
 
 
IBI 
 
a) Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost les famílies 
monoparentals amb una renda  inferior als 18.000 euros bruts anuals,  amb el límit de 
150€ per immoble  
 
b) Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost  els pensionistes amb 
un renta inferior als 9.000 euros bruts anuals,  amb el límit de 150€ per immoble. 
 
c) Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost aquells contribuents 
que acreditin uns ingressos inferiors a 1,3 vegades el salari mínim interprofessional. 
Aquesta bonificació podà ser d’un màxim de 150 euros.  



 

 

 
d) Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost aquelles persones 
físiques propietàries de pisos desocupats que els cedeixin a la borsa d’habitatge social 
per tal de ser llogats. Aquesta bonificació serà aplicable el primer any i serà prorrogable 
fins que el lloguer de l'habitatge no els doni rendiments. 
 
 
PLUSVÀLUA  
 
Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual i el local on hi hagi ubicat el negoci 
familiar del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus 
descendents i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 
d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de 
salut del causant suficientment acreditades. 
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici 
o complex urbanístic. 
 
Per obtenir la bonificació del local de negoci, s’haurà de demostrar que els descendents 
i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, donen 
continuïtat al negoci i que aquest no s’ha tancat ni traspassat.  
 
 
ICIO 
 

a) Bonificació del 90% de la quota de l'impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres referents a rehabilitació de locals que fa més d’un any que estan 
buits i que no superin els 100m2   
 
b) Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres referents a obres de renovació i rehabilitació de locals comercials 
en tot el terme municipal, excepte franquícies, quan es tracti d’establiments de comerç 
al detall i continuïn realitzant la mateixa activitat.   
 
c) Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres referents a canvis de rètols motivats per la catalanització del seu 
missatge, sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques característiques que el substituït. 



 

 

  
d) La realització d’obres destinades a la rehabilitació de façanes podran gaudir d’una 
bonificació del 50% de la quota de l’impost. 

 

 

IAE 
 
a) Incrementar % bonificacions per increment de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit en un 5% per cada tram: 
 
Més del 75%: del 20 al 25% 
Del 31 al 75%: del 15 al 20% 
Del 5 al 30%: del 10 al 15% 
 
 
OF 2.6 TAXA DE CLAVEGUERAM  

a) S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% a aquells contribuents que acreditin uns 
ingressos inferiors a 1,3 vegades el salari mínim interprofessional.  
 
b) S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% a  famílies nombroses de categoria 
general i del 25% a famílies nombroses de categoria especial, sempre que els 
ingressos anuals bruts de la unitat familiar no superin els 45.000€. 
 
c) S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% a  famílies monoparentals amb un 
ingressos inferiors a 18.000€  bruts anuals. 
 
 
 
TAXA 2.7 PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’E SCOMBRARIES 
DOMICILIÀRIES I ALTRES RESIDUS MUNICIPALS  
 
a) Fer un escalat de la bonificació per a aquells contribuents -persones físiques- que 
acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi, de forma que s’incrementi el 
percentatge de bonificació en funció de les ocasions en que es fa ús d’aquestes. 
 

- Fins a  5: 10% 
- De      5 a 12: 12% 
- Més de        12: 15% 

 
Ara mateix: La tarifa d'aquesta Ordenança quedarà reduïda en un percentatge del 10%, 
en el cas d'habitatges particulars, per a aquells contribuents -persones físiques- que 



 

 

acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi en 5 o més ocasions durant 
l'exercici. 
 

 

b) S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% per la prestació del servei en habitatges a  
famílies nombroses de categoria general i del 25% a famílies nombroses de categoria 
especial, sempre que els ingressos anuals bruts de la unitat familiar no superin els 
45.000€. 
 
 
c) S’aplicarà una reducció de la taxa del 20% per la prestació del servei en habitatges a  
famílies monoparentals amb un ingressos inferiors a 18.000€  bruts anuals. 
 
d) Incrementar en 5.000€ tots els límits d'ingressos anuals, segons residents, tant pel  
50% com pel 100% de la bonificació: 
 
50% bonificació 
1 14.878,00 € 
2  15.583,00 € 
3 16,289,00 € 
4  16.994,00 € 
 
i pel 100% 
1  10.257,00 € 
2  11.678,00 € 
3  13.089,00 € 
4  14.500,00 € 
 
 
 
2.18 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS  MUNICIPALS I 
SERVEIS ESCOLARS 
 
Proposem que les taxes siguin les mateixes tant pels usuaris i les usuàries de 
Granollers que pels que vénen de la comarca, amb l’establiment d’un barem que doni 
prioritat als usuaris i les usuràries de Granollers. 
 


