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Una hisenda municipal per al millor Granollers 

 

INTRODUCCIÓ 

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han 
posat les hisendes locals en una situació francament precària i, en alguns casos, desesperada. 
Per tant, un cop més, cal reivindicar un nou model de les finances locals que s’hauria de 
materialitzar amb una nova llei d’hisendes locals. Tot i això, en aquest escenari és important 
mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels recursos públics. Uns ajuntaments sanejats 
ens permetran fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per al 
desenvolupament econòmic del nostre país.  

És indubtable que els ens locals, en el proper mandat, han de continuar aplicant, com la resta de 
sectors de l’Administració, mesures de racionalització de la despesa pública. Així mateix, 
l’Esquerra municipal ha de caracteritzar les seves propostes per l’expressió d’una veritable 
vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència en la gestió dels recursos 
públics, amb un impuls decidit envers mecanismes que millorin el control democràtic dels 
comptes locals i, més concretament, promoure els portals web d’informació accessible i els 
processos d’obertura de dades. Amb aquests instruments, s’apropa l’execució del pressupost a 
la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil per randa, de la destinació dels recursos públics. 
També cal fer palès que les TIC són una eina per a la modernització de l’Administració i 
permeten incrementar-ne l’eficiència, de manera que impliquen una millora de la qualitat en la 
prestació dels serveis públics i un apropament a la ciutadania. 

Les retallades pressupostàries dels darrers anys, a més, han anat acompanyades de retallades 
competencials des del govern central. Per això, caldrà repensar un nou paper per als 
ajuntaments. I el procés de construir un nou país és una magnífica oportunitat per tal d’enfocar 
la mirada més enllà, i repensar com els consistoris poden contribuir a fer un país més just i lliure. 

De fet, volem millorar la gestió de la hisenda municipal per tal d’aconseguir una major eficiència 
social. L’eficiència econòmica, combinada amb processos d‘innovació dels serveis i 
l’organització municipal, ha d’aconseguir un major impacte en les polítiques socials que porten a 
terme els municipis. A més, des d’ERC – Acció Granollers ens comprometem també a implantar 
les propostes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb vista a les eleccions municipals.1 

Per això, els objectius bàsics que ens plantegem són els d’una política fiscal socialment 
compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable.  

 

OBJECTIUS 

 Tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la 
introducció de mecanismes que reparteixin la càrrega en funció de la capacitat de pagament 
i econòmica.  

 En el marc dels plans de participació ciutadana, promoure la implantació progressiva dels 
pressupostos participatius, inicialment, pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania 
pugui decidir alguns aspectes del pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la 
coresponsabilització de la població en la gestió pública.  

                                                 
1 Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària. 45 propostes per una fiscalitat justa de cara a les 
eleccions municipals. Abril 2015. http://www.fiscalitatjusta.cat/ 

http://www.fiscalitatjusta.cat/
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 Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la 
promoció de l’activitat econòmica local i a serveis socials bàsics com a mesures per 
fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

 Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a 
destinar els increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local, i a facilitar 
l’activitat econòmica. 

 Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals.  

 

1. REFORMA DEL MARC TRIBUTARI  

Tenint en compte les actuals circumstàncies socioecòmiques, és totalment necessària una 
reforma de l’actual sistema de finançament local que es fonamenti en els principis 
normatius següents, àmpliament reconeguts en la teoria de la hisenda econòmica i en 
l’ordenació jurídica actual de l’estat espanyol, però que han estat conculcats diverses 
vegades en la configuració i aplicació del model vigent: 

 Autonomia: implica que els governs locals han de gaudir de prou sobirania normativa 
per decidir el nivell dels seus ingressos tributaris, les modulacions (exempcions, 
bonificacions, etc.) i gestionar-los. 

 Suficiència: implica que les corporacions locals han de comptar amb un sistema de 
transferències dels altres nivells administratius que complementin de manera eficaç el 
sistema tributari local, que actuïn com a anivellador de la diferent capacitat fiscal dels 
territoris i que reverteixi en els municipis una part de l’esforç fiscal que els seus ciutadans 
realitzen per a altres administracions.  

 Responsabilitat fiscal: voluntat municipal que una part significativa dels recursos 
tinguin l'origen en figures tributàries directament vehiculades pels mateixos consistoris. 

 Equitat: el sistema de finançament ha de garantir que, amb el mateix esforç fiscal i la 
mateixa població, els governs locals han de ser capaços de subministrar el mateix nivell 
de serveis públics, amb independència de la capacitat fiscal dels territoris i de la 
necessitat de despesa que, en cada un, comporti la prestació dels serveis. 

 Correspondència entre els principis impositius i la naturalesa dels serveis públics 
locals: els principis del benefici i de la capacitat de pagament, que fonamenten la major 
part dels sistemes tributaris, han de trobar, en l'àmbit local, la formulació més adient en 
relació amb els serveis que presta l’administració.  

Així, doncs, proposem una reforma en profunditat del marc tributari municipal, definida pels 
punts principals següents: 

 Reformar en profunditat l’IAE proposant una compensació de la seva capacitat 
recaptatòria per una fórmula que permeti mantenir la participació dels municipis en la 
fiscalitat generada per l’activitat econòmica en el seu territori.  

 L’IBI continuarà essent l’impost central de la hisenda municipal; els avantatges que 
representa en termes d’estabilitat han de ser complementats per una millora en l'eficàcia 
recaptatòria, fonamentalment mitjançant la simplificació i l'agilització dels processos de 
revisió cadastral. 
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 Incorporar una participació del 10 % sobre l’Impost Especial d’Hidrocarburs liquidat a la 
ciutat, per als municipis de més de cinquanta mil habitants (aquells que tenen com a 
obligatori el servei de transport públic). 

 Incrementar l’autonomia municipal en la determinació i gestió de la tributació 
municipal: atorgar més capacitat de decisió en la fixació de bonificacions i exempcions 
fiscals, transferir als municipis la gestió cadastral. 

 Introduir l’impost sobre pernoctacions en establiments turístics, com a taxa municipal 
de caràcter voluntària per als consistoris, com a fórmula per garantir un finançament 
específic per als municipis turístics. 

 Habilitar figures tributàries del tipus taxes ecològiques, orientades al finançament de les 
externalitats ambientals de l’activitat personal (residus domiciliaris, sanejament, etc.) i de 
l’activitat empresarial. El nombre d’aquestes figures tributàries hauria de ser el més reduït 
possible a efectes de simplificar el conjunt actual de taxes locals. 

 Revisar i adaptar –inclosa la creació d’alguna figura nova– al nou marc tecnològic i 
regulador els tributs aplicables a les empreses subministradores d’energia i de serveis de 
telecomunicacions. 

En relació amb la PIE - Participació en els Ingressos de l’Estat, es proposen les reformes 
següents: 

 Ampliar la base del sistema de la PIE, fins a un 50 % més dels recursos actuals (que 
suposarien al voltant de 750 milions d’euros per als municipis catalans).  

 Realitzar les reformes legislatives necessàries per tal que la Generalitat pugui realitzar la 
gestió de la PIE. 

 Substituir l’actual sistema d’indicador dual d’increment anual de la PIE (PIB nominal o IPC) 
per un del sol (PIB nominal). Les raons són diverses: l’IPC no està connectat amb la 
naturalesa dels  tributs locals i, d’altra banda, es coneix més tard. 

 Simplificar les variables de distribució a dues: 

 La població (com a indicador de la necessitat de despesa), ponderada per estrats (com 
es fa ara), però reduint el salt dels municipis de més de 500.000  habitants (es passa de 
l’1,47 al 2,80). 

 La inversa de la capacitat fiscal: la mesura de la capacitat fiscal s’hauria de fer sobre les 
bases imposables amb quotes bàsiques de l’IBI i l’IAE. Utilitzar liquidacions d’ingressos 
distorsiona el càlcul perquè fa intervenir les decisions fiscals del municipi (tipus) a més 
de la capacitat fiscal “bruta”. La inclusió d’altres impostos (IIVTNU i ICIO) introdueix 
factors de distorsió conjunturals dels impostos (són menys estables en el temps). 

 Revisar els criteris de participació de les províncies en els ingressos de l’estat de manera 
que s’incorpori l’especificitat de Catalunya pel que fa als instruments propis de cooperació 
local i la convenient unificació dels recursos d’inversió destinats pel conjunt de les 
administracions supramunicipals. 

 Fer possible la participació de la Generalitat en la determinació dels criteris de repartiment 
dels fons de la participació en els ingressos de l’estat dels ens locals; si més no, en un cert 
tram d'aquests, el qual quedaria configurat, juntament amb el Fons Català de Cooperació 
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Local, com un instrument d’anivellament interterritorial (com el que existeix a Alemanya, 
entre altres), per tal de garantir nivells mínims de cobertura dels serveis públics locals. 

 Fer avançaments a compte de la PIE fins al 98 % (com tenen en l’actualitat les comunitats 
autònomes), en lloc del 95 % actual. 

 

En relació amb els instruments catalans de cooperació local 

 Dotació del “marc financer estable” que garanteixi als municipis una evolució dels recursos 
destinats a la cooperació lligada a l’evolució dels ingressos de la Generalitat de Catalunya, 
tant propis com de participació en els ingressos de l’estat, o millor, a la variable del PIB 
nominal. Aquesta participació hauria d’estar reconeguda en la llei d’hisendes locals. 

 Incrementar les subvencions no condicionades, en comptes de les condicionades, en la línia 
de respectar més l’autonomia local. 

 Garantir la participació de les entitats municipalistes de Catalunya en la determinació dels 
criteris de repartiment i d’evolució dels fons, els quals s’hauran de formular a partir dels 
principis de simplicitat, equitat, equilibri territorial i de renda. 

 Aprofundir en el tractament dels règims municipals especials (turístic, alta muntanya, nuclis 
agregats, etc.) en els instruments de cooperació local. 

 

En referència a la reducció de les tuteles financeres 

Els ens locals han vist encotillada la seva capacitat de recurs a l’endeutament, com a forma 
de finançament, molt més que cap altre nivell administratiu. A les successives retallades i 
garanties, establertes per les lleis d’acompanyament pressupostari com a reforma de la llei 
d’hisendes locals, s’ha afegit, en els darrers anys, la llei d’estabilitat pressupostària que, en 
l’objectiu genèric d’un desitjable sanejament de les finances públiques, introdueix limitacions 
arbitràries a la sobirania local que perjudiquen el nivell de prestacions als ciutadans que 
proporcionen aquests ens. 

 Aquestes limitacions i tuteles financeres no tenen en compte, però, l’elevada contribució a la 
compensació de la inversió pública estatal que han fet els ajuntaments de Catalunya ni el 
notable esforç de consolidació pressupostària practicat pel nivell local que, en els darrers 
quinze anys, ha reduït la seva necessitat de finançament del 33,1 % al 2,4 % dels seus 
ingressos no financers. És, per tant, necessària la redefinició dels compromisos locals 
amb la consolidació pressupostària i, en especial, la reformulació de la llei d’estabilitat 
pressupostària. 

 

2. GESTIÓ DE LA HISENDA MUNICIPAL 

 La Comissió Especial de Comptes ha de ser una veritable comissió de control dels 
comptes de l’equip de govern, amb transparència en les dades i informacions necessàries 
per analitzar els resultats i propostes pressupostàries, així com per proposar, contractar i fer 
un seguiment de les auditories municipals. 

 Proposem la creació del consell tributari municipal com a òrgan per a la participació 
ciutadana en l’establiment de les ordenances fiscals i la gestió econòmica general. 
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 En el marc dels plans de participació ciutadana, promoure la implantació progressiva dels 
pressupostos participatius, inicialment, pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania 
pugui decidir alguns aspectes del pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la 
coresponsabilització de la població en la gestió pública.  

 

Participació ciutadana en la gestió econòmica municipal 

 Informar anualment tots els ciutadans de la situació econòmica municipal. 

 Crear plafons i espais amb tots els informes i documents municipals (pressupostos, 
auditories, comptes, etc.) en els edificis públics municipals (biblioteques, centres cívics, 
etc.). 

 Crear l’oficina del contribuent, com a òrgan encarregat de garantir i desplegar en l’àmbit 
municipal els drets del contribuent. Des de l’oficina, s’haurà d’elaborar l’estatut del 
contribuent, que reculli els seus drets i deures. 

 Augmentar la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació econòmica 
subministrada als càrrecs electes municipals. 

Per tal d’anar-se apropant a experiències com la dels pressupostos participatius, proposem 
la generació de pràctiques municipals que ens apropin progressivament a aquesta fita. És 
molt important treballar-los amb processos formatius, especialment tractant-se de propostes 
en què es mouen recursos públics.  

 Tots fem barri és una proposta per tal que els veïns decideixin el pressupost d’inversions 
i manteniment del seu barri. Amb aquesta iniciativa, es vol que els granollerins tinguin per 
primer cop l’oportunitat de decidir com gastar-hi el pressupost d’inversions i manteniment. 
Plantegem aquesta proposta amb el convenciment que són els veïns els que coneixen millor 
les necessitats del seu entorn més immediat. Per això, la seva veu ha de ser decisiva en 
qüestions com l’enllumenat, el mobiliari urbà, els jocs infantils, les voreres, la jardineria, etc. 

 Al mateix temps, es pretén enfortir el teixit associatiu de Granollers. De fet, la decisió 
sobre el pressupost anirà a càrrec d’una comissió veïnal, escollida i dinamitzada per les 
associacions de veïns, que tindrà a la seva disposició l’assessorament d’un equip de 
tècnics. L’aplicació d’aquesta mesura es farà de manera progressiva: els veïns decidirien el 
primer any un 25 % del pressupost i cada any n'assumirien un 25 % més fins a arribar al 
total del pressupost el quart any de legislatura.  

 

3. POLÍTICA D’INGRESSOS 

 Reclamar al govern central que els Pressupostos Generals de l'Estat provisionin les 
partides del fons d'anivellació, tal com estableix l'article 116 de LRHL, perquè els municipis 
puguin demanar la utilització d'aquest fons per atendre les despeses extraordinàries. 

 Contenir la pressió fiscal en límits raonables, a la banda mitjana del conjunt de les 
ciutats mitjanes de Catalunya i de les poblacions més properes de la comarca, amb una 
clara vocació dirigida a destinar els increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit 
local.  

 Simplificar el sistema de taxes i preus públics eliminant taxes innecessàries (principalment 
les vinculades a tràmits burocràtics d’abast general). 
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 Acostar els preus públics dels serveis que dóna l’Ajuntament al cost real. 

 Establir un sistema de tarificació social per a les taxes i preus públics municipals que 
tinguin en compte de manera prioritària els col·lectius més desafavorits, per accedir als 
serveis públics municipals o en concessió.  

 Utilització de mecanismes, com ara les subvencions i exempcions, per a determinades 
situacions personals o familiars del subjecte passiu (desnonaments o situacions de 
pobresa extrema).  

 Estendre el sistema d’autoliquidació. Aprofitar la millora de l’organització de l’Ajuntament 
per incorporar les noves tecnologies a fi de realitzar els diferents períodes de liquidació. 

 Realitzar un esforç de revisió padronal dels impostos per ajustar-lo a la realitat. 

 Revisar i reduir, si escau, la càrrega fiscal de les explotacions agrícoles i/o ramaderes (en 
funció del territori i de la situació econòmica del sector). 

 Revisar i reduir, si escau, la càrrega fiscal del petit i mitjà comerç (en funció de la 
configuració urbana i de la situació econòmica del sector). 

 Revisar i reduir, si escau, la càrrega fiscal de la indústria sostenible (en funció de la creació 
de llocs de treball i de la vitalitat urbana). 

 Participar el màxim possible en els sistemes de subvencions externes (PUOSC, fons 
europeus, Xarxa de Municipis DIBA), i optimitzar al màxim les que es puguin rebre. 

 Realitzar un pla per a l’obtenció de recursos per a subvencions externes, per tal 
d’aconseguir-ne les màximes possibles. 

 Estimular el principi de progressivitat; és a dir, aquell que més té ha de pagar més, 
proporcionalment, que el que té menys. És per això que proposem la introducció de 
mesures d’exempció fiscal i de bonificació lligades a la renda disponible de la 
ciutadania en el pagament de l’IBI i de la taxa d’escombraries. 

 

Gestió de cobraments 

És bàsic per al correcte funcionament de l’Ajuntament el fet que es porti a terme una bona 
gestió de cobraments, per tal de no entorpir-ne la limitada capacitat financera. Proposem les 
mesures de millora de la informació següents: 

 Perfeccionar la Fitxa del Contribuent –la informació continguda sobre cada contribuent– 
amb una actualització constant del cens. 

 Informatitzar l’accés dels ciutadans a la informació sobre pagaments i facilitar el 
pagament dels tributs municipals, introduint-hi noves tecnologies. 

 Impulsar mesures per tal de facilitar a la ciutadania el pagament dels tributs municipals, i 
permetre la possibilitat de fraccionar el pagament dels tributs de cobrament anual en 
quatre pagaments parcials sempre que l’import que cal pagar no sigui inferior a 60 €: 

 Impost sobre béns immobles (IBI)  

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 

 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)  

 Taxa per a la recollida d’escombraries als locals de negoci  
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 Taxa per a la recollida d’escombraries domiciliàries  

 Taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres (guals)  

 Taxa del cementiri  

 Campanya de sensibilització ciutadana sobre la responsabilitat a l'hora de pagar els 
tributs i el destí final que tenen els impostos que paguen els ciutadans. 

 Estudiar la possibilitat de traspassar la gestió tributària a un organisme superior –com 
ara el Consell Comarcal o la Diputació de Barcelona. O bé estudiar, també, la possibilitat 
d’assumir la gestió tributària corresponent a altres municipis petits de la comarca. 

 Estudiar fórmules de finançament de serveis compartits de manera comuna amb d’altres 
administracions. 

 

4. POLÍTICA DE DESPESES 

 La gestió de l’Ajuntament s’ha de caracteritzar per l’austeritat i pel rebuig de totes aquelles 
despeses innecessàries o sense una finalitat clara. S’ha de fer una contenció de la 
despesa corrent i s’han de prioritzar les inversions en serveis bàsics i socials. 

El plantejament general ha de ser prioritzar la política d’inversions i despesa en la creació i 
el manteniment de serveis imprescindibles per transformar la realitat local. S’ha de donar 
preferència a la dotació de serveis mínims a tot el municipi, tendint a la cobertura total dels 
serveis d’enllumenat públic, asfaltatge de carrers, clavegueram i aigües. També s’han de 
dedicar tots els esforços a cobrir serveis bàsics com els de sanitat, benestar social, cultura, 
educació i promoció econòmica.. 

Evidentment, l’interès públic justifica, en algunes ocasions, que la prestació d’alguns serveis 
sigui deficitària. Existeixen algunes prestacions municipals que, per la seva condició 
d’estratègiques, s’han d’exercir malgrat no cobrir costos. 

 Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció 
de l’activitat econòmica local i als serveis socials bàsics com a mesures per fomentar 
l’ocupació i la cohesió social. 

 Dissenyar i fer públic un pla d’inversions per a tota la legislatura, que prevegi les 
actuacions que cal realitzar (cost íntegre inclòs manteniment) i el seu finançament, quant a 
les infraestructures més importants de la ciutat. 

 Afavorir el sistema de l’estalvi corrent (diferència entre despesa corrent ‒capítols d'1 a 4 
de les despeses‒ i ingressos corrents ‒capítols d'1 a 5 dels ingressos‒) com a fórmula de 
finançament de les inversions. 

 Coordinar el pla amb els plans de subvencions de capital de la Generalitat, l’Estat, la 
Diputació i els fons europeus. 

 Elaborar els pressupostos municipals en base zero, evitar les partides d’ingressos 
inflades en el projecte de pressupostos. 

 Estricte respecte dels principis de contractació (tant pel que fa a la lletra com a l’esperit) 
per a l’adjudicació de les obres, subministraments i consultories. 

 Respectar el calendari d'aprovació dels pressupostos i de les liquidacions municipals. 
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Adequar l’endeutament a les necessitats del municipi 

 Proposar una taxa de càrrega financera màxima assumible pels municipis, en funció de 
la situació preexistent i dels projectes previstos. 

 Garantir que l’endeutament anual no serà superior al 60 % de la inversió anual. 

 Millorar la gestió del deute municipal: adequar les condicions (tipus d’interès, carències, 
amortitzacions) de tot el deute al mercat financer. 

 Estudiar la gestió conjunta de grans paquets d’endeutament entre diversos municipis 
(per a la millora de les condicions). 

 

Gestió acurada de la tresoreria 

 Elaborar un programa de tresoreria anual amb revisió i actualització mensuals, que 
concreti pagaments cada quinze dies. 

 

Gestió eficient i racional dels serveis municipals 

 Reestructurar i agrupar de manera homogènia els serveis, eliminant duplicitats. 

 Destinar els possibles excedents de personal a activitats que millorin la qualitat del conjunt 
de serveis. 

 Potenciar l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania com a eina principal per a la millora de la 
qualitat de la gestió dels serveis d’atenció al públic. 

 Identificar els elements generadors de dèficit estructural. Redreçar els serveis 
econòmics ineficients, estudiar-ne la possible privatització o concessió. 

 Fer un seguiment curós de les concessions administratives existents i futures amb la 
finalitat de fer complir els compromisos adquirits.  

 

Descentralització de la despesa 

 És imprescindible territorialitzar la despesa de manera equilibrada. Aquesta no es pot 
concentrar només en el nucli urbà principal ni en els barris més perifèrics, amb la intenció 
del manteniment del vot propi. Cal invertir en tots els barris en funció de les seves 
necessitats, i prioritzar les actuacions assistencials, urbanístiques i culturals en les àrees 
urbanes degradades i en els barris marginals. 

 Crear el mapa de la riquesa de la ciutat, aprofitant els sistemes d’informació geogràfica 
municipal, definint per barris tant l’aportació –a partir dels tributs municipals– com la despesa 
que s’hi realitza. 

 

Gestió de compres, adquisicions i adjudicacions d’obres 

Un apartat bàsic per millorar la gestió de l’Ajuntament es troba en el control correcte de les 
compres i en la política d’adquisicions, així com de les adjudicacions d’obres. No es pot 
permetre el mínim grau de dubte sobre el destí dels diners públics. 

 Redefinir els criteris de compra actual, cap a una objectivació d'aquests. 
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 Augmentar el grau de centralització de les compres. 

 Adjudicació d’obres, concursos i projectes per concurs, d’acord amb les situacions 
indicades per la llei. 

 Adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica impulsada pel 
SETEM, per tal d’assolir els reptes següents:  

 Introduir criteris ètics en la compra pública de la roba dels treballadors de l’Ajuntament.  

 Incrementar la compra de productes de comerç just.  

 

Gestió de pagaments 

La gestió econòmica de l’Ajuntament té molta incidència sobre l’activitat econòmica de la 
ciutat, ja que n’és client en molts casos. 

Per això, els pagaments amb retard poden comportat importants problemes a les empreses 
i comerços que en són proveïdors. Així mateix, l’Ajuntament també realitza pagaments a 
entitats i associacions, que no poden aguantar terminis gaire llargs de pagament. 

 Per tant, proposem una planificació dels pagaments correcta, amb el compromís del 
compliment dels terminis fixats. 

 Millorar els terminis de pagament als proveïdors i als contractistes, per arribar a fer 
pagaments a un màxim de 60 dies de la data de l’aprovació de la factura. 

 Prioritzar els pagaments a entitats i associacions.  

 

Política fiscal de promoció ecològica 

Per tal d’incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals, proposem:  

 Reduir les quotes de l’IBI per a aquells habitatges que incorporin aspectes d’estalvi 
energètic. 

 Reduir la taxa d’escombraries a aquelles unitats familiars que utilitzin les deixalleries de 
la ciutat com a mínim un cop per trimestre, partint d’un mínim de bonificació del 5 % i fins 
al 20 % en el cas d’un ús mensual de les deixalleries de la ciutat. 

 Estudiar la modificació progressiva de l’impost de vehicles per condicionar-la a 
l’emissió de CO2 en lloc dels cavalls fiscals actuals, per contribuir a combatre el canvi 
climàtic. 

 Reduir les quotes de l’IAE per al manteniment d’activitats agrícoles i ramaderes. 

 Reduir la fiscalitat aplicable a les empreses que apliquin mesures de reducció i control de 
residus (construcció de depuradores, filtres atmosfèrics, proteccions acústiques, etc.). 

 

Política fiscal de promoció econòmica 

Proposem els avantatges fiscals següents per a la promoció econòmica, evitant taxes 
d’obertura de negoci desproporcionades, com s’havia determinat especialment per a les 
PIME, amb reducció impositiva en els casos de: 
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 Creació i instal·lació de noves empreses. 

 Trasllat d’indústries del centre de la ciutat a polígons. 

 Manteniment de les activitats de comerç de barri. 

 Impuls de les activitats de caràcter cooperatiu i d’economia social. 

 Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial. 

 

Política fiscal de promoció associativa  

 L’Ajuntament ha d’estructurar una política de suport i estímul a les entitats que realitzen 
activitats d’interès general (cívic, educatiu, juvenil, cultural, socials...). Les associacions, 
col·lectius i entitats han de ser beneficiaries d’aquests ajuts. Les subvencions cal que siguin 
proporcionals als pressupostos de les activitats que realitzen, al nombre d’associats que 
tinguin i al volum de l'activitat d’interès social que realitzin. Les condicions per ser 
beneficiaris de les subvencions s’han de fer públiques en cada cas, reglamentàriament. Per 
tal de potenciar les entitats proposem:  

 Exempció de l’IBI per a les entitats amb local propi. 

 Priorització dels pagaments a entitats sense finalitat de lucre. 

 Redacció d’una ordenança municipal de mecenatge, per tal de facilitar l’esponsorització 
d’activitats. 

 Mantenir que l’Ajuntament de Granollers destini l’1 % dels ingressos propis a la 
solidaritat amb el Tercer Món (d’acord amb els criteris del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament). 

 Creació del districte de Roca Umbert, amb propostes d’exempcions fiscals per a l’impuls 
de les empreses i entitats creatives i culturals. 

 

Pedagogia financera 

Cal conscienciar les ciutadanes i els ciutadans sobre la importància dels aspectes 
financers; és a dir, a què es dediquen els recursos que ells paguen o allò que la ciutat 
perdrà si no es fan efectius. 

 Per això, proposem que l'Ajuntament exposi en les diferents comunicacions, impresos, 
rebuts, multes, etc. que s’adrecin als ciutadans el perquè de la necessitat de recaptar 
diners, el perquè d’aquella operació financera i les diferents possibilitats d’evitar / prevenir / 
reduir la despesa en el cas que fos possible. Així, per exemple, s’haurien d’incloure frases 
del tipus (segons el cas): 

 Els municipis només administren l'X % de tributs recaptats, un import clarament 
insuficient per portar a terme una gestió dels serveis correcta. 

 Des de Catalunya només administrem l'X % d’impostos, insuficient per portar a terme 
una gestió dels serveis correcta. 

 L’1 % d’aquesta quantitat es destinarà a la cooperació amb països del Tercer Món. 

 El consum indiscriminat d’aigua és malbaratar els recursos. Pren mesures. 
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 El fet de no pagar aquest tribut suposarà una pèrdua al seu barri … 

Per ajudar a conscienciar els ciutadans, val la pena indicar al màxim d’on han vingut els 
ingressos que serviran per prestar determinat servei. 

Així, i a títol d’exemple, s’hauria d’aconseguir que l’import de les multes, de les zones blaves 
i dels guals es dediqués a temes de circulació; que l’IBI i el clavegueram es dediquin a 
infraestructures veïnals o a serveis, o que els diners obtinguts durant la Festa Major (bars, 
preus públics) es dediquin a les entitats que la tiren endavant. 

 

Transparència i auditories 

Cal continuar realitzant auditories independents, fetes per empreses i organismes externs 
qualificats degudament, per tal d’assegurar la transparència dels comptes municipals. Per 
això, tots els comptes de l’Ajuntament, dels patronats, de les empreses municipals i dels 
consorcis en què el consistori té representació han de ser auditats periòdicament, i els 
resultats exposats al públic. 

Al mateix temps, les conclusions a què arribi l’equip auditor han de servir per millorar la 
gestió municipal, especialment en els aspectes de la hisenda. 

 Alhora s’han de començar a realitzar auditories de gestió, per serveis, per tal de veure els 
aspectes que cal millorar de cada un dels serveis municipals, i valorar l’eficàcia de la gestió 
que s'hi porta a terme. 

 Aprofitant la nova entrada en vigor de la normativa que estableix que els ajuntaments han 
de ser el màxim transparents possible, l’Ajuntament ha de posar a disposició dels ciutadans 
una app per a mòbil o tauleta digital des de la qual es pugui consultar en tot moment el 
pressupost del consistori i l’estat d’execució. També permetrà veure el cost de les 
principals obres, així com el finançament i l’estat d’execució, les retribucions polítiques, etc. 

 

Oficina de Defensa de la Ciutadania 

Des d’ERC – Acció Granollers volem vetllar perquè els ciutadans no se sentin desemparats 
en els casos d’indefensió per causes degudes, també, a qüestions de la Hisenda municipal. 

 Per això, i més enllà del sistema de Queixes i Suggeriments que s’ofereix des de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà en una primera instància, creiem que l’Ajuntament ha de recuperar 
l’Oficina del Defensor de la Ciutadania, com a organisme que garanteix el desplegament 
en l’àmbit municipal de l’estatut del contribuent i, per tant, els seus drets i deures. 


