
PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2021

OF. 1.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

1. Promoure Ajuts per al pagament de l’IBI a aquells propietaris d’immobles que abordin la
situació dels lloguers comercials.

2. 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.

3. 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. 

OF. 1.2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4. Incrementar la bonificació als  vehicles en funció de la seva etiqueta ambientals,  en el
segon tram dels últims 3 anys, passant del 50% al 60%.

OF. 2.7. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES
I ALTRES RESIDUS MUNICIPALS

5. No augmentar aquesta taxa per a l’exercici 2021.
6. Augmentar  el  percentatge  de  descompte  per  ús  de  deixalleria  un  5%  en  cada  tram.

Promoure campanyes de comunicació i promoció per tal d’incentivar-ho.
7. Aplicar quotes reduïdes d’aquells habitatges que tenen els contenidors a molta distància o

han de superar un desnivell important per tal de dipositar-hi els residus, fet que, sovint,
els obliga a fer el desplaçament en cotxe.

OF.  2.14.  TAXA  PER  L’OCUPACIÓ  DE  TERRENYS  D’ÚS  PÚBLIC  AMB  TAULES  I  CADIRES  AMB
FINALITAT LUCRATIVA

8. Suspensió de la Taxa durant l’exercici 2021 per aquells establiments que puguin acreditar
una reducció d’ingressos respecte l’exercici 2019.
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OF.  2.18.  TAXA  PER  A  SERVEIS  ESCOLARS I  ESPORTIUS  I  PER  LA  REALITZACIÓ  D’ACTIVITATS
FORMATIVES I ESPORTIVES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

9. No augmentar de manera substancial els preus per servis escolars i esportius.
10. Aplicar la Tarificació Social

1. Noves bonificacions a les Escoles Bressol:
1. Sistema de bonificacions,  de fins al  75%, sobre la quota mensual  vinculades al

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

per germans escolaritzats, vinculades al nivell de renta.
3. Bonificacions  vinculades  al  nivell  de  renda  per  als  serveis  complementaris

(menjador, ampliació d’horaris, entre d’altres).
2. Noves bonificacions a les Escoles de Música:

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.

PREUS PÚBLICS. EPÍGRAF 15. ESCOMBRARIES COMERCIALS

11. Reducció de la Taxa durant l’exercici 2021 per aquells establiments que puguin acreditar
una reducció d’ingressos respecte l’exercici 2019.

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

PROPOSTA DE NOVA TAXA PER A EMPRESES DE COMERÇ ELECTRÒNIC

13. Iniciar l’estudi per a l’establiment d’una nova taxa municipal que gravi la utilització del
domini  públic  per  part  de  les  grans  plataformes de comerç  electrònic,  per  revertir-ne
l’import  en el  teixit  comercial  de  la  ciutat,  en  la  línia  de  l’estudi  que  ja  s’està  fent  a
l’Ajuntament de Barcelona.

Granollers, 20 d’Octubre de 2020
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