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Sant Fruitós de Bages, 21 d’octubre de 2015 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2016  

 

El grup municipal ERC-AM Sant Fruitós de Bages elabora aquest document per incorporar 

modificacions a les ordenances actuals, per elaborar una modificació de les Ordenances Fiscals 

per l’any 2016, que s’elevi al Ple de la Corporació per la seva aprovació. 

Les Ordenances Fiscals proposades a modificar respecte de les ordenances vigents són les 

següents: 

1. OF 4 - REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

2. OF 14 - REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC. 

3. OF 29 - REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
RESDUS MUNICIPALS 

4. OF 31 - REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
 

1. F4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

 
Incloure un article, apartat o epígraf que permeti aplicar bonificacions tals que: 
 
Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost les transmissions i les constitucions de drets 
reals de gaudi limitatiu de domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de 
cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau, 
sempre que es reuneixin les condicions següents:  
 

1. Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del subjecte 
passiu, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la data de transmissió. 

 
2. Que el conjunt dels ingressos de l’adquirent no superi la quantitat que cada any es fixa 

com a salari mínim interprofessional, incrementada en un 25%.  
 

3. Que el subjecte passiu presenti la declaració o autoliquidació de l’impost dins del 
termini legalment establert.  

 
Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la persona 
causant una unió estable de parella i ho acreditin, tal com es regula a la Llei 25/2010, del 29 de 
juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. 
 
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, que es 
presentarà dins del termini fixat legalment per a la presentació de l’autoliquidació.  
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A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar l’autorització a l'Ajuntament per tal que pugui fer la 
consulta de les dades d'IRPF davant l'agència Estatal d'Administració tributària.  
 
En els casos de declaració conjunta en què no s’acreditin per separat els ingressos de tots els 
declarants, es presumirà que els ingressos s’han obtingut per parts iguals per cada un dels 
declarants.  
 
En el supòsit de valoracions cadastrals conjuntes d’un mateix edifici, la bonificació només 
s’aplicarà al valor del sòl proporcional a l’habitatge habitual.  
 
La quantia de la bonificació serà la següent:  
 

Ingressos del subjecte passiu, calculats 
conforme als apartats anteriors: 
 

Percentatge de 
bonificació 

Inferiors al SMI     95,00%  
 

Inferiors al SMI incrementat un 25%     70,00% 
 

Inferiors al SMI incrementat un 50%     50,00% 
 

Inferiors al SMI incrementat un 75%     30,00% 
 

 
2. OF 14 REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 

ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC. 

 
Incloure un epígraf o tarifa que permeti les ocupacions a la via pública i d'espai lliure que siguin 
promogudes per entitats locals sense ànim de lucre i partits polítics, serà aplicada una tarifa 
zero €.  
 

3. OF 29 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
RESDUS MUNICIPALS. 

 
Incloure  un epígraf o bonificació de fins el 90% en la taxa d'escombraries en el primer any 
d'obertura de comerços en el nucli urbà. 

 
4. OF 31 REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 

 
Incloure un epígraf o bonificació sobre el consum de l'aigua en les famílies monoparentals, que 
comporti un estalvi del 50% en la quota de servei, i redueixi la tarifa del primer tram un 50% o 
be que el tram més baix (de 0 a 18) es pagui pel consum real. 

 
 

La Portaveu del Grup ERC-Acord Municipal 

 


