
Junts per Sant Quirze
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08192 Sant Quirze del Vallès
info@juntspersantquirze.cat

A L'ATENCIÓ DE LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT 
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Elisabeth Oliveras i Jorba, portaveu del Grup municipal de Junts per Sant 
Quirze-AM, trobant-se en període d’exposició pública l’aprovació inicial de 
modificació de les Ordenances fiscals municipals per l’any 2012,

EXPOSA

ANTECEDENTS

En la sessió plenària del dia 27/10/2011 es van aprovar inicialment les 
Ordenances Fiscals per a l’any 2012. La proposta d’aprovació inicial va 
comptar amb els vots a favor dels regidors i regidores dels grups municipals 
de CiU, PSC i PP, i els vots en contra dels regidors i regidores del grups 
municipals de Junts per Sant Quirze-AM (entre les que em compto) i d’ICV. El 
dia 4 de novembre de 2011 es va publicar en els butlletins pertinents 
l’aprovació de les esmentades Ordenances.

LEGITIMACIÓ JURÍDICA 

La legislació de règim local, així com la que fa referència concreta a les 
pròpies hisendes locals, recull el dret, entre altres, dels membres de la 
Corporació que votaren en contra de l’acord d’aprovació inicial a presentar 
al·legacions en el període d’exposició pública. Vist doncs tant els antecedents 
com la legitimació jurídica exposada, la que subscriu presenta les següents 
al·legacions a l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per a l’any 
2012.

MOTIVACIONS 

La greu crisi econòmica en què ens trobem, ha  comportat  l’adopció de 
mesures extraordinàries per part de les diferents administracions. Així doncs, 
trobaríem entre aquest conjunt de mesures una de caràcter genèric -que 
podríem qualificar de “manual”- i que té la seva plasmació pressupostària en 
l’estalvi de despesa. A ningú se li escapa que aquest estalvi, per part de 
l’administració, ha d’afectar a aquelles despeses que hom qualifica de 
“prescindibles”  o que poden ser objecte de reducció però, en canvi, no 
representen incidència directa sobre determinats serveis que també hom 
considera bàsics o vitals en l’àmbit dels serveis o prestacions públiques.

D’altra banda, com el nostre Grup ja va exposar en el Ple d’aprovació inicial 
d’Ordenances, entenem que la tasca de fixar el quadre impositiu local per un 
exercici forma part important de tota una visió general i interrelacionada de 
les finances locals. Per entendre’ns, cal contemplar els diferents bucles de 
doble direcció que formen la intenció pressupostària (quants diners 
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necessitem per dotar de serveis suficients al poble)  i la necessitat financera 
(quants diners hem d’aconseguir via impositiva dels veïns i veïnes).

Però, com hem dit abans, la situació de penúria econòmica que imposa la crisi 
entre molts veïns i veïnes, ha de comportar una resposta especialment 
mesurada per part de l’administració local. Com exemple del que diem, 
podríem fixar-nos en les Ordenances Fiscals vigents i aprovades a finals del 
mandat passat, en què es va decidir no augmentar l’IBI. Aquella decisió 
serviria, al nostre entendre, com exemple de conducta encertada (si, com 
suposem, es va adoptar com a resposta a la difícil situació econòmica que 
vivim i no per altres motius).

Per tant, és indefectible acordar les mesures d’estalvi en determinada 
despesa prescindible, abans d’abordar un increment de la pressió fiscal als 
veïns i veïnes. Com a idea -que per qüestions ètiques i estètiques però també 
pel seu considerable cost es podria contemplar- el nostre Grup planteja 
l’eliminació dels càrrecs eventuals i de confiança i l’assumpció, perfectament 
plausible, de les seves tasques directives o de “coordinació”  per part de 
funcionaris municipals.

Primera     al·legació  

Tal i com explica la motivació a les ordenances, la situació econòmica actual 
requereix d’austeritat per part de les administracions de cara la ciutadania, i 
alhora d’eliminar despesa prescindible a través d’una millor organització de 
les àrees i serveis municipals. Atenent a què l’any passat ja es va adoptar 
aquesta mesura a les ordenances fiscals, no es pot entendre aquest canvi de 
criteri atès que el context econòmic i social que vivim no és diferent ni a l’any 
anterior i tampoc al previst.

A més a més, pel que respecta l’IBI, si bé els articles 66 a 70 del Reglament 
de Regim Local 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
obliga a les administracions locals a un increment sostingut de l'Impost de 
Béns Immobles per equiparar, abans del 2014, el valor sobre el qual s'aplica 
l'Impost de Béns Immobles al valor cadastral, considerem que l'increment 
aprovat en aquestes ordenances (10%) es troba fora de lloc, i més tenint en 
compte l'antecedent de l'exercici anterior (exercici previ a unes eleccions 
municipals) en què l'augment va ser del 0%. Considerem que aquest fet 
representa una instrumentalització amb fins electorals de les ordenances.

D’altra banda, trobem alhora clares qüestions d’incompliment del servei en el 
cas de l'Ordenança Fiscal núm. 4.13 sobre “Taxes per recollida, tractament i 
eliminació d'escombraries i altres residus urbans”, on es fixa un increment 
mitjà d'un 3,59%, (0,59 punts percentuals per sobre de l'IPC interanual). Per 
tant, qualsevol augment en aquesta taxa, és una clara mostra de deixadesa 
en la gestió per part de l’equip de govern envers la ciutadania.

Al·legació: No acordar cap modificació en les Ordenances Fiscals per l’any 
2012 que generi un increment d’algun impost o taxa municipal.
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Segona     al·legació  

En l'Article 5 de l'Ordenança Fiscal núm. 3.07, on es fa esment dels “Beneficis 
Fiscals”, es fixa en el seu punt núm. 2 que “No s'aplicarà bonificacions ni 
reduccions per a la determinació del deute”. No obstant, en el punt núm. 3 es 
fa una excepció: “per a totes aquelles sol·licituds que la seva activitat estigui 
compresa a l’epígraf b) i aquesta activitat sigui exercida entre l’1 d’octubre i 
el 31 de març, el descompte a la tarifa serà del 50%.”  No hi ha motius 
justificats per bonificar aquesta activitat (epígraf de “Fires”) per sobre de les 
demés d'aquesta ordenança, i més si es té en compte la vinculació de 
membres de l'Equip de Govern amb aquest sector de negoci.

Al·legació: Eliminar el punt núm. 3 de l'Article 5 de l'Ordenança Fiscal núm. 
3.07.

Tercera     al·legació  

En l'Article 2 de l'Ordenança Fiscal núm. 4.03 sobre la “Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”, on es fa 
esment dels “Fets imposables”, no es recull cap bonificació per obres menors. 
Aquesta no-bonificació no és coherent amb l‘Ordenança municipal reguladora 
de les llicències d’obres i ús del sòl, en què es confia en aquesta mena 
d'activitats per tal de reactivar el sector.

Al·legació: Recuperar la bonificació per a obres menors dins del punt 4.3 de 
les Ordenances Fiscals afegint al seu Article 2n: “No estaran subjectes a 
aquesta taxa les obres d'ornament, conservació i reparació que es realitzin a 
I'interior dels habitatges i les obres sol·licitades per a arranjar, netejar i 
decorar les façanes, las parets mitgeres i els patis visibles des de I'exterior. ”

Quarta     al·legació  

El pagament de les obligacions fiscals municipals sempre representa, en 
major o menor mesura, un esforç pels veïns i veïnes. Aquest esforç es veu 
significativament augmentat quan la situació econòmica es troba francament 
degradada, com és l’actual.

És obligació i responsabilitat de l’administració municipal adoptar accions que 
facilitin el pagament per part dels veïns i veïnes dels impostos i les taxes. Així 
doncs, diverses economies familiars han vist ajustat el seu pressupost 
mensual per adaptar-lo a les noves circumstàncies. En aquesta línia apuntada, 
d’economies familiars construïdes a partir de les previsions mensuals de 
pagament, fora bo facilitar en fraccions mensuals el conjunt unificat 
d’impostos i taxes que disposen de padró (IBI, Taxa escombraries, IVTM) per 
tal que les famílies poguessin fer front a les seves obligacions de tot l’any en 
terminis més assumibles.
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Al·legació: Contemplar a l’Ordenança general de les Ordenances Fiscals 2012, 
i pels veïns i veïnes que tenen o decideixen domiciliar per banc o caixa el 
pagament de taxes i impostos, la unificació d’aquests tributs i el 
fraccionament mensual del seu pagament.”

Cinquena     al·legació  

La modificació aprovada inicialment segueix contemplant, pel que fa a 
l’Impost sobre Béns  Immobles (IBI), una bonificació del 50% per a famílies 
nombroses. Aquesta bonificació caldria limitar-la amb la utilització de 
paràmetres de la potencialitat econòmica de la família que, per la seva 
condició de nombrosa, pogués esdevenir beneficiària de la bonificació en 
l’impost. 

Al·legació: Incorporar a la modificació de les Ordenances fiscals el següent 
quadre de trams de bonificació i fer les adaptacions explicatives pertinents:

Valor cadastral 
dels habitatges

Renda familiar

Fins a 8000€ De 8001€ a 
16000€

De 16001€ a 
24000€

Fins a 60.000 € 50 40 30

De 60.001 a 90.000 
€

40 30 20

De 90.001 a 120.000 
€

30 20 10

De 120.001 a 
150.000 €

20 10 5

Les famílies nombroses amb rendes familiars superiors a 24.000€  o bé 
subjectes passius titulars d’habitatges amb valor cadastral per sobre dels 
150.000,00 € no gaudiran d’aquesta bonificació. La renda familiar establerta 
queda definida com la suma del conjunt de rendes subjectes a l’impost sobre 
la renda de les persones físiques de l’última declaració presentada, dividit pel 
número de fills que integren la família nombrosa.

En cas de no tenir declaració de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques per no estar obligat a presentar-la, caldrà aportar certificat de 
l’Agència Tributària de l’Estat sobre aquest extrem.

Tenint en compte el present ESCRIT, qui el subscriu 
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DEMANA

Es tingui per presentat.

Es resolguin les al·legacions que aquest conté a les Ordenances Fiscals 2012, 
aprovat inicialment a la sessió plenària del passat 27 d’octubre de 2011

Elisabeth Oliveras i Jorba Portaveu del Grup Municipal Junts 
per Sant Quirze

A Sant Quirze del Vallès, 1 de desembre de 2011
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