
 
PROPOSTES QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE 

L’APROVACIÓ INICIAL DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE 

SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 

En data de 26 de d’octubre de 2020 es va aprovar provisionalment l’expedient d’ordenances 

fiscals de l’exercici 2020. 

L’anunci de l’aprovació inicial de l’expedient d’ordenances fiscals va ser publicat al BOPB en 

data 27 d’octubre de 2020 i ha estat exposat al públic en temps i forma legal perquè qualsevol 

interessat pugui presentar les al·legacions pertinents durant els trenta dies hàbils posteriors a la 

seva publicació, tal com regula l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: 
 

•Articles 15 a 19 del RDL  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 

 

•Article 49.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 

•Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics. 

 

•Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 

 

•Reial decret 1174/1987 de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de 

l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RECLAMACIÓ PRIMERA: Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost de Béns 

Immobles 

 

Argumentació de la proposta de modificació dels articles 5.4 i 8:  
 

L’Impost de Béns Immobles és una figura obligatòria i ocupa gairebé un 25% dels ingressos 

municipals. A més, es tracta d’una mesura destinada a cobrir serveis generals, sense 

contraprestació directa sobre els ciutadans. Així i tot, la normativa actual és excessivament rígida 

i deixa poc marge d’autonomia als ens locals per establir mesures fiscals pròpies i incloure 

elements de progressivitat - pagar els impostos d’acord amb la capacitat econòmica.  

 

L’Administració local ha d’ apostar per una ciutat proveïdora de les TIC i el disseny gràfic. Ha 

d’establir els mecanismes fiscals per ajudar a les empreses a desenvolupar la societat de la 

informació, l’eradicació de la bretxa digital i l’oportunitat d’establir negocis competitius sense 

necessitat de grans espais de treball.  

 

L’IBI també té com a element central de la seva aplicació el valor cadastral, que no varia amb 

el context econòmic, sinó que es marca des del govern de l’Estat. Mitjançant l’aplicació de 

l’article 72.4 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals establiriem una quota de l’IBI més alta al 

10% dels immobles comercials o industrials amb valors cadastrals més alts. Ens referim als grans 

comerços o superfícies com Mercadona o Carrefour. D’aquesta manera, reduïm els tipus generals,  

augmenten els alts i aconseguim introduir mesures de progressivitat a un impost que és regressiu, 

ja que pagaran més aquells que més capacitat econòmica tinguin. És important tenir en compte 

que no s’aplica als immobles d’ús residencials.  

 

 

Article 5.4 

 

Redactat actual de l’article 5.4 

 

Article 5.  

 

4. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota integra d’aquest impost  els immobles 

en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que es  declarin d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies  socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació que justifiquin  l’esmentada declaració. Correspon al plenari municipal aquesta 

declaració, a  sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot favorable de la majoria simple dels 

seus  membres.   

 

Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades  directament a la 

prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas  caldrà que els peticionaris acreditin 

documentalment la concurrència de les  circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les 

quals demanen la  bonificació.  

 

Aquesta bonificació tindrà caràcter anual, i caldrà la seva petició abans del dia  1 de febrer de 

l’exercici econòmic pel qual es demana.   

 

 

 

 



 
Nova proposta de redactat de l’article 5.4  

 

Article 5.  

 

4. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota integra d’aquest impost  els immobles 

en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que es  declarin d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer circumstàncies  socials, culturals, històric artístiques, de foment de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació, del disseny gràfic, o de l’ocupació que 

justifiquin  l’esmentada declaració. Correspon al plenari municipal aquesta declaració, 

a  sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot favorable de la majoria simple dels seus  membres.   

 

Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades  directament a la 

prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas  caldrà que els peticionaris acreditin 

documentalment la concurrència de les  circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les 

quals demanen la  bonificació.  

 

Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia  1 de febrer de 

l’exercici econòmic pel qual es demana.   

 

 

Article 8  
 

Redactat actual article 8 
 

Article 8. 

 

1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles urbans 

serà de 0,6350. 

 

2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles rústics serà 

de 0,9. 

 

3. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles de 

característiques especials serà el mateix que pels béns immobles urbans. 

 

Nova proposta de redactat de l’article 8  
 

Article 8. 

 

1. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles urbans 

serà de 0,6350. 

 

2. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles rústics serà 

de 0,9. 

 

3. El tipus de gravamen de l’Impost sobre béns Immobles aplicable als béns immobles de 

característiques especials serà el mateix que pels béns immobles urbans. 

 

4. Determinació de tipus diferenciats atenent als usos establerts a la normativa cadastral 

per la valoració de les construccions. Ens referim a l’aplicació d’una quota de l’IBI més alta 

als immobles amb valors cadastrals més alts, en base a l’article 72.4 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales.   



 
RECLAMACIÓ SEGONA: Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre 

Activitats Econòmiques 

 

Argumentació de la proposta de modificació dels articles 7.6  :  

 

Les bonificacions en aquest import han d’anar vinculades al foment de l’activitat econòmica, la 

reducció d’atur, generant un entorn favorable per a l’emprenedoria i el desenvolupament de 

projectes empresarials, evitant gravar situacions d’inexistència de beneficis econòmics. 

L’Administració local ha de treballar per deixar de ser una ciutat dependent de les subvenciones 

d’altres administració a esdevenir una ciutat generadora de recursos propis.  

 

L’Administració local també  ha d’apostar per una ciutat proveïdora de les TIC i el disseny 

gràfic. Ha d’establir els mecanismes fiscals per ajudar a les empreses a desenvolupar la societat 

de la informació, l’eradicació de la bretxa digital i l’oportunitat d’establir negocis competitius 

sense necessitat de grans espais de treball.  

 

Redactat actual de l’article 7.6 

6. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent pels  subjectes passius que 

tributin per quota municipal i desenvolupin activitats  econòmiques que es declarin d’especial 

interès o utilitat municipal per  concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o 

de foment de  l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari  municipal 

aquesta declaració, a sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot  favorable de la majoria simple dels 

seus membres.   

Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades  directament a la 

prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas  caldrà que els peticionaris acreditin 

documentalment la concurrència de les  circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les 

quals demanen la  bonificació.   

Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia  1 de febrer de 

l’exercici econòmic per qual es demana, menys pel que fa a  l’exercici 2013, on es podrà demanar 

fins el dia 15 de maig.   

 

Nova proposta de redactat de l’article 7.6  

6. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent pels  subjectes passius que 

tributin per quota municipal i desenvolupin activitats  econòmiques que es declarin d’especial 

interès o utilitat municipal per  concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques , 

de foment de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, del disseny gràfic, o de 

l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari  municipal aquesta 

declaració, a sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot  favorable de la majoria simple dels seus 

membres.   

Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades  directament a la 

prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas  caldrà que els peticionaris acreditin 

documentalment la concurrència de les  circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les 

quals demanen la  bonificació.   

Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia  1 de febrer de 

l’exercici econòmic per qual es demana, menys pel que fa a  l’exercici 2013, on es podrà demanar 

fins el dia 15 de maig    



 
RECLAMACIÓ TERCERA: Ordenança número 2 reguladora dels preus públics per la 

prestació de serveis i activitats d’esport 

 

Argumentació per afegir una disposició addicional  

 

Hem cregut convenient centrar-nos en la realització d’una proposta encarada a combatre les 

desigualtats de gènere en el nostre municipi per avançar cap a una societat més justa i igualitària. 

En l’àmbit de l’esport, aquest fenomen s’accentua, ja que per no ser considerat un servei de 

primera necessitat acostuma a ser un servei amb un elevat percentatge de finançament per part 

dels usuaris i això de vegades esdevé una barrera d’accés per a determinats col·lectius i, 

especialment, per les dones. De fet, l’Observatori Català de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya afirma que un 63,3% de les dones declaren que no practiquen esport davant el 49,3% 

dels homes. La disposició addicional que proposem també s’ha implantat a altres ajuntaments 

com Sabadell, mitjançant la ordenança número 5.5 preu públic per la prestació dels serveis relatius 

a l’ús d’instal·lacions esportives municipals i la participació en programes esportius. 

 

 

Nova proposta disposició addicional  

 

Tots els preus establerts en els capítols A o G no s’aplicaran per activitats d’esports de les entitats 

i associacions esportives de Santa Coloma sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal 

d’Entitats per aquells col·lectius que participin en competicions oficials de categoria femenina, 

per a l’ús ordinari durant la temporada, en el cas de cobrar un preu per la realització de l’activitat 

aquest sigui per cobrir en exclusiva el seu cost segons declaració responsable.  

 

  

http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances/5.5.pdf
http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances/5.5.pdf


 
RECLAMACIÓ QUARTA: Ordenança municipal de terrasses  

 

Argumentació per afegir un article  

 

Aplicaríem una tarificació per zones i carrers tenint en compte el valor de l’espai públic i la 

rendibilitat econòmica que genera. No pot pagar la mateixa taxa un propietari del bar de la plaça 

de la vila o la rambla Sant Sebastià que tenen al seu negoci en espais públics de gran valor 

envoltats de comerços, escoles, transports públics d’alta capacitat que un propietari d’un bar al 

barri de Can Calvet.   

 

Nova proposta nou article  

 

Establir una tarificació diferent de la taxa municipal de terrasses en funció de la categoria de les 

vies públiques. A Barcelona s’ha fet d’aquesta manera a l’ordenança núm. 3.10 sobre la taxa per 

la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació d’altres 

serveis. 

 

  
  

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf


 
RECLAMACIÓ CINQUENA: ordenança fiscal núm 13 reguladora de la taxa per ocupació 

i aprofitament de la via pública 

 

Argumentació de la proposta de modificació de l’article 6.d 

 

Aquesta vegada les entitats financeres han d’ajudar a les administracions públiques i a la 

ciutadania a pal·liar les conseqüències econòmiques que es deriven de la crisi de la COVID-19.  

 

 

Redactat actual de l’article 6.d 

 

Article 6.  
Les taxes pels aprofitaments d’ ús comú regulats en aquesta Ordenança seran les següents:  

 

 
 

Nova proposta de redactat article 6.d 

 

Establiriem una taxa per la ocupació i aprofitament de domini públic per la instal·lació per part 

de les entitats financeres de caixers automàtics en les façanes dels immobles, amb accés directe 

des de la via pública. Les tarifes serien diferents en funció de la categoria de carrers. Aquesta 

mesura s’ha dut a terme en altres ajuntaments com Barcelona mitjançant la ordenança núm. 3.10 

sobre la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i la 

prestació d’altres serveis. 

 

 
 

 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/OF20.3.10.pdf


 
RECLAMACIÓ SISENA: Ordenança circulació 

 

 Argumentació de la proposta de modificació de 57 

 

Per la implantació de l’ordenança de circulació és important que les sancions derivades de les 

infraccions es trobin estipulades a la mateixa ordenança per garantir la seguretat jurídica i que la 

gent sàpiga quines de les seves accions es troben prohibides o no per la llei. En aquest cas, per 

conèixer les sancions ens hem de remetre a l’ordenança general de circulació, cosa que dificulta 

la localització de les mateixes. Pot ser estaria bé afegir a l’ordenança municipal un apartat 

concret.  

 

 

Redactat actual de l’article 57 

 

Article 57 

Les accions i omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança en matèria de bicicletes, 

VMP i cicles de més de dues rodes se sancionen d’acord amb la legislació vigent en matèria de 

trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.  

Les sancions seran graduades, en atenció als següents criteris:  

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.  

b) La naturalesa dels perjudicis causats.  

 

c) La reincidència per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa, quan hagi estat declarada per resolució ferma en via administrativa.” 

 

Nova proposta de redactat article 57 

 

Nova proposta tenint en compte el capítol II de la Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 

i seguretat viària. 

 

 
 

  



 
Per tot el que s’ha exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes reclamacions i que 

siguin elevades al Ple de la Corporació per tal de sotmetre-les a votació en el Ple d’aprovació 

definitiva de les ordenances fiscals. 

 

Grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

 

27 de novembre del 2020 

 

 

Signatura: 

 

 

 

 

Sam Núñez i Amela, portaveu del Grup 
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