Propostes de la CUP de la Garriga sobre les ordenances fiscals: taxes, impostos i
preus públics municipals.

0. Per una fiscalitat més justa:
Els pressupostos municipals, les ordenances fiscals i els preus públics són tres
instruments de gran incidència política del nostre Ajuntament. És clau, doncs, que s’hi
incorporin criteris com: la justícia social, el repartiment de la riquesa i del treball,
l’eficiència, l’educació i la cultura enteses com a espai de creació i transformació, la
cohesió social, l’aprofundiment democràtic, la transparència, les polítiques feministes,
la sostenibilitat i la municipalització de béns i serveis.
Per tant, i per fer efectiu tot això, des de la CUP de la Garriga plantegem 28 propostes
per tal d’elaborar uns tributs més justos i redistributius.
Totes aquestes propostes es basen en criteris de fiscalitat progressiva amb l’objectiu
d’aconseguir una major redistribució de la riquesa a través de:
•
•
•
•
•

Aplicar una tarifació progressiva a tots els serveis públics per fer-los més
accessibles i arribar a la majoria de persones possible.
Reduir el preu de les taxes que afecten a les persones i augmentar els impostos
que graven la riquesa.
Aplicar criteris de renda per garantir que qui menys té menys paga i a la inversa.
Fer un informe d’impacte de gènere sobre les ordenances i els preus públics per
acabar incorporant-hi criteris de gènere.
Aplicar el recàrrec de l’IBI als pisos buits en la mesura del que permet la llei
vigent per tal de garantir l’accés a l’habitatge digne.

1. Sobre els impostos:
Impost sobre béns immobles (IBI):
1. Mantindrem un IBI lleugerament baix a la població en general, però
augmentarem els ingressos aplicant un tipus diferenciat als qui més tenen.
2. Augmentarem els beneficis fiscals a les famílies nombroses i monomarentals.
3. Agilitzarem la tramitació dels beneficis fiscals a les famílies nombroses i
monomarentals.
4. Requerirem a l’Església i als centres docents privats/concertats quins usos
realitzen a les seves propietats.

5. Ampliarem els supòsits de bonificació per a instal·lació d’energies renovables,
amb un topall màxim de 400€ anuals.
6. Aplicarem una subvenció paral·lela a l’IBI per establir una ajuda per bonificar l’IBI
a les rendes més baixes.
Impost sobre activitats econòmiques (IAE):
7. Augmentar els coeficients de l’IAE ja que només s’apliquen a les empreses que
facturen més d’un milió d’euros anuals, per tant és de justícia social que paguin
una mica més que la resta.
8. Revisar l’impacte de les bonificacions per tal d’eliminar aquelles que no
aconsegueixen el seu objectiu.
9. Modificar la bonificació per a la promoció de les energies alternatives per tal de
que l’import bonificat no superi en cap cas la meitat del cost de la instal·lació (ara
mateix la bonificació pot arribar al doble del cost de la instal·lació).
10. Establir mecanismes de lluita contra el frau a través d’un pla d’inspeccions amb
la Diputació de Barcelona (ORGT).
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):
11. Actualitzar les bonificacions ambientals.
12. Eliminar la bonificació del 100% als vehicles que tinguin més de 25 anys, els
vehicles històrics gaudiran d’una bonificació del 75%.
Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO):
13. Revisar l’impacte de les bonificacions a l’ICIO amb l’objectiu de modificar
l’ordenança en els casos que a la pràctica no tenen els efectes desitjats.
Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO):
14. Fer més progressiva la quota per tal de gravar l’especulació.
15. Revisar l’impacte de les bonificacions.

2. Sobre les taxes:
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública (T01):

16. Cal dotar de més proporcionalitat les quotes a satisfer, cal fer un estudi econòmic
que valori el preu del metre quadrat que s’ocupa. Cal potenciar les activitats que
siguin beneficioses pel municipi.
17. Integrar la taxa dels caixers automàtics dins la taxa 01 i modificar la quota perquè
estigui en consonància amb la resta d’ocupacions de la via pública.
18. Pel que fa a la tarifa sobre taules i cadires cal crear un factor reductor a raó de
l’interès públic, que permeti, per exemple, reduir la quota en espais que generen
punts de risc o que dinamitzin barris amb poca activitat social.
19. Millorar la inspecció i obrir expedients sancionadors.
Taxa per l’estacionament de vehicles (zona blava) (T03):
20. Per motivar l’estacionament de poca durada, facilitant l’activitat i l’accessibilitat
al petit comerç, cal fer la taxa més exponencial al temps d’ocupació.
Taxa de servei de gestió de residus municipals (T08):
21. Convertir l’actual taxa per habitatges (138,93€ / habitatge) en una taxa
progressiva (entre 70 i 210€).
22. Aclarir i ordenar les bonificacions de caràcter socioeconòmic, les bonificacions
han de tenir en compte la renda disponible.
23. Fer més progressiva la quota de la recollida comercial.
24. Tenir en compte les terrasses de bars i restaurants pel que fa a la quota de la
recollida de residus.
Taxa d’expedició de documents (T10):
25. Cal garantir la gratuïtat dels certificats que acrediten drets bàsics.

3. Sobre els preus públics d’alta incidència social:
Cal que garantim l’accés als serveis municipals bàsics a partir de les ordenances de preus
públics que els regulen. A dia d’avui moltes veïnes en queden excloses, generen
segregació i no generen igualtat d’oportunitats. Parlem dels següents preus públics:
• P01: Preu públic pels serveis de l’Escola Municipal de Música
• P02: Preu públic pels serveis de l’EMAD
• P03: Preu públic per a serveis d’activitats físiques i esportives
• P04: Preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals
• P07: Preu públic per revisió medicoesportiva

• P08: Preu públic per la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal
• P09: Preu públic per la prestació del servei de teleassistència
domiciliària
Amb part dels ingressos extres derivats de l’IBI diferenciat, de la plusvàlua als
especuladors o de l’augment de l’IAE i per tal d’evitar la segregació i per generar igualtat
d’oportunitats, proposem els següents accions:
26. Implementar un sistema de tarifació progressiva per tal de garantir l’accés de
tothom a tots els serveis municipals d’alta incidència social. EL criteri principal ha
de ser el d’igualar l’esforç econòmic de totes les famílies usuàries dels serveis.
Aquesta tarifació progressiva hauria de tenir els següents punts de treball:
a) Crear un ventall de 9 trams de bonificació lligats a 9 trams de renda.
b) Utilitzar el IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) com a indicador.
c) Un factor que relacioni els membres de la unitat familiar i el llindar
de renda.
d) Pel llindar de renda mínima una bonificació el 80% i el llindar de
renda màxima un augment del 30%

4. Sobre els preus públics de baixa incidència social:
27. Preu públic per a vigilància dels establiments que la sol·licitin (P05): eliminar
el servei de seguretat a demanda.
28. Preu públic per a la neteja de solars (P06): assegurar que es cobreix com a
mínim el 100% del cost del servei.

