
PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM A LES ORDENANCES FISCALS 2020
DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.

Les Ordenances Fiscals són una eina de recaptació, però també haurien d’actuar com a
eina per incentivar bones pràctiques mediambientals i socials a les empreses i sobre tot
com  a  eina  generadora  de  justícia  social  mitjançant  la  redistribució  i  la  tarificació
progressiva.  Perquè  les  línies  estratègiques  de  l’acció  municipal  no  només  s’han  de
desenvolupar amb polítiques de despesa, sinó també amb la política d’ingressos, buscant
sempre l’equilibri entre la despesa pública i la solvència.

Creiem  que  no  es  pot  assolir  una  veritable  justícia  social  que  garanteixi  la  igualtat
d’oportunitats i l’equitat mitjançant exclusivament ajuts i subvencions. 

Per  això des d’ERC-AM apostem per  una fiscalitat  municipal  més justa,  progressiva i
redistributiva,  i  que alhora fomenti  la  igualtat  d’accés als  serveis  públics i  atengui  els
col·lectius i àmbits més necessitats de protecció i defensa, que han de ser els àmbits
d’acció prioritària del govern municipal.

Cal doncs fonamentar les ordenances en el principi de contribució segons la capacitat
econòmica dels ciutadans i ciutadanes i una major sensibilitat social pel que fa a les taxes
i els preus públics, sobretot als serveis educatius com ara les EEBB i l’Escola de Música.
Es tracta de fixar el preu dels serveis en funció de renda i nombre de membres de cada
família.

En aquest sentit, seguim reclamant la tarificació social a les taxes i preus públics, molt
especialment en aquells aspectes més sensibles com ara les taxes referent a educació,
activitats esportives i de lleure, etc. Cal desenvolupar eines que ens permetin avançar cap
a un model de fiscalitat progressiva, amb l’objectiu últim de donar compliment als principis
de justícia social i igualtat d’oportunitats.

Finalment, creiem que cal un treball de revisió profunda de les ordenances fiscals en el
seu conjunt, més enllà de fer-hi modificacions, en la línia de fer unes ordenances més
clares i amb un text més reduït, que facilitin a la ciutadania el seu accés i comprensió.
Amb un estudi exhaustiu sobre la possibilitat i viabilitat d’aplicar la tarificació social. També
cal  una  millor  difusió  de  les  mateixes,  en  especial  de  les  bonificacions  i  reduccions
existents.



OF 1.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

1. Augmentar  la  bonificació a  les  famílies nombroses (Article  6.5)  fins al  65%
(actualment  50%)  a  la  categoria  general  i  fins  al  80%  (actualment  70%)  a  la
categoria especial.

2. Crear una bonificació de fins al 95% per als habitatges llogats amb renda
limitada, és a dir, aquells que es lloguin per sota d’un preu de referència establert
per  l’Ajuntament,  que  es  podria  vincular  a  l’Índex  de  Referència  de  Preus  de
Lloguer que ja treballa l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

3. Desplegar efectivament el recàrrec del 50% en aquest impost als pisos buits .
Tal  i  com  permet  el  RDL 7/2019,  aplicar  el  recàrrec  en  base  als  criteris  de
desocupació  definits  a  la  Llei  14/2015,  de  21  de  juliol,  de  l’impost  sobre  els
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. Incloure
a l’ordenança les causes justificades de desocupació. Aquesta ordenança hauria de
fer referència a la constitució d’un registre municipal d’habitatges desocupats amb
caràcter permanent, i definir el procediment d’altra, rectificació i baixa en aquest
registre a efectes de poder aplicar el recàrrec a 31 de desembre de cada exercici. 

OF 1.2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

1. Incrementar  la  bonificació  als  vehicles  en  funció  de  la  seva  etiqueta
ambiental, en el segon tram dels últims 3 anys, passant del 50% al 60%. Estudiar
la possibilitat de limitar aquesta bonificació fins a un topall de renta.

OF 1.3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

1. Mantenir la bonificació del 95% sobre el pressupost de les obres de instal·lació de
punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció  i fer-ho
extensiu, també, a edificis antics.

2. Crear una bonificació de fins al 80% per aquelles construccions, instal·lacions o
obres consistents en actuacions de rehabilitació d’habitatges  amb el compromís
de posar-lo a disposició de la borsa de lloguer social durant un mínim de 5
anys.

OF 1.5. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1. Incloure criteris socials a la bonificació d’aquells subjectes passius que incrementin
la plantilla.

2. Crear  una bonificació,  de  fins al  20%, per  aquelles activitats  econòmiques que
utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables o sistemes de cogeneració.



OF 2.10. TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

1. Introduir un recàrrec a edificis antics desocupats o en construcció aturada
amb risc  de  despreniments a  través  de  la  utilització  de  tanques  i  cobrar-ne
l’ocupació de via pública.

2. Introduir  una  taxa  per  a  l’aprofitament  especial  de  domini  públic  que
comporta la instal·lació per a les entitats financeres de caixers automàtics a
les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública. Es podrien
establir diferents tarifes en funció de la categoria dels carrers.

OF. 2.18. TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS MUNICIPALS I
SERVEIS ESCOLARS

Afegir noves bonificacions (Escoles Bressol)*:
1. Sistema de bonificacions, de fins al  75%, sobre la quota mensual vinculades al

nivell de renda.
2. Bonificació addicional, de fins al 25%, per a famílies nombroses, monoparentals,

per germans escolaritzats, per sota d’un determinat nivell de renda.
3. Bonificacions  vinculades  al  nivell  de  renda  per  als  serveis  complementaris

(menjador, ampliació d’horaris, etc.).

Afegir noves bonificacions (Escoles de musica)*:
1. Sistema de bonificacions, de fins al  50%, sobre la quota mensual vinculades al

nivell de renda.
2. Bonificació addicional, de fins al 25%, per a famílies nombroses, monoparentals,

per germans escolaritzats, per sota d’un determinat nivell de renda.

*Conscients de que algunes d’aquestes bonificacions són contemplades via subvenció,
considerem que és necessari implementar-ho en forma de bonificació.

PREUS PÚBLICS. EPÍGRAF 15. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS

1. Introduir un sistema de bonificacions per aquelles activitats econòmiques de nova
creació, durant els tres primers exercicis, que acreditin recollida selectiva d’alguna
o vàries de les diferents fraccions, o bé que disposin d’una certificació ambiental
homologada.

2. Aplicar una reducció de l’import a aquelles activitats empresarials que generin molt
poc volum d’escombraries (veure exemple Ajuntament de Mollet, OF 2.8, Art. 8.1,
b) o bé assimilar-lis la taxa corresponent aplicada a les activitats professionals.


