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1. Què són les ordenances fiscals?

- Els ens locals no tenen poder legislatiu.

- Poden desenvolupar activitat normativa amb ordenances.

- Naturalesa de reglaments que desenvolupen lleis estatals o autonòmiques.

- Articles de referència:

- Art. 107 LBRL (Ley reguladora Bases Régimen Local)

- Art. 15 LHL (Ley reguladora Haciendas Locales)

- Regulen la imposició, supressió i aprovació dels tributs propis.
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Les ordenances fiscals són les normes que 
aprova l’Ajuntament per a la regulació 
de les aportacions dels veïns en forma 

d’impostos, taxes i preus públics.
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1. Què són les ordenances fiscals?

Què composen les ordenances fiscals?

- Impostos: fixen els diners que es
requereixen als ciutadans, comerços i
empreses sense que es requereixi cap
contraprestació per part de l’ajuntament.

- Taxes: marquen la intensitat amb què es
graven determinats serveis que presta
l’administració.

- Preus públics: oferts també pel sector
privat, tenen caràcter voluntari.
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Quins impostos tenim com a municipi?

1 Béns immobles

2 Activitats econòmiques

3 Vehicles de tracció mecànica

4 Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

5 Construccions, instal·lacions i obres
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1. Què són les ordenances fiscals?
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Quines taxes tenim com a municipi?

Obres en espai públic

1 Aprofitaments especials a favor d'Empreses explotadores de subministr. que afectin la generalitat del veïnat

2 Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

3 Obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en via pública del paviment voreres

Ús de l’espai públic

4 Guals

5 Ocupació de domini públic

6 Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

7 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics professionals

Serveis de l’Ajuntament

8 Expedició de documents administratius

9 Concessions de plaques, patents i altres distintius

10 Llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

11 Contractació d'instruments urbanístics i serveis obligatoris de la ciutat
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Quines taxes tenim com a municipi?

12 Prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats mitjançant
llicència, comunicació o control

13 Espectacles o transports

14 Retirada i permanència en el dipòsit de vehicles

15 Llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

16 Cementiri i serveis funeraris

17 Utilització de serveis, instal·lacions i materials culturals

18 Utilització dels béns, instal·lacions municipals i prestació de serveis d'esports i cursets

19 Publicació d'anuncis a la ràdio municipal

20 Recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

21 Concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica

22 Utilització d'instal·lacions municipals per a la celebració civil de casaments

Junts per Sant Quirze 7

1. Què són les ordenances fiscals?
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Quins preus públics tenim com a municipi?

1 Servei de transport, manutenció i eutanàsia d'animals domèstics

2 Prestació del servei de teleassistència

3 Prestació de cursos tallers i activitats
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1. Què són les ordenances fiscals?
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2. Evolució ordenances al 
mandat CiU-PSC-PP

Com es finança ARA el nostre Ajuntament?

1. Impost béns immobles: 7,63 M € (42%)

2. Participació Tributs de l'Estat: 3,66 M € (20%)

3. Impost vehicles: 1,33 M € (7,3%)

4. Taxa escombraries: 1,09 M € (6%)

5. Impost sobre activitats: 0,96 M € (5,2%)

6. Impost increment valor terrenys: 0,9 M € (4,9%)

7. Taxa mercadets: 0,29 M € (1,6%)

8. Part. Fons Català Coop. Local: 0,28 M € (1,5%)

9. Altres: 2,06 M (11,3%)

TOTAL INGRESSOS CORRENTS: 18,2 M €
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- Creix la pressió fiscal (IBI; Taxa Escombraries; Impost Vehicles; Multes)

- Cau a més de la meitat els ingressos d’activitat econòmica i construcció (Plusvàlua; IAE; ICIO; Taxa llic. Urb)

- S’estabilitzen les transferències de l’estat, subvencions i concessions (Participació Tributs Estat; Fons Català de
Cooperació Local ; Subvenció Escola Bressol; Altres)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pressió fiscal 7155000 7832242 8270545 8594652 9105649 9635608 10149848,6

Activitat econòmica i construcció 4267869 2261000 2165235 2618225 2841561,2 2255000 2098298,65

Transferències estat, subvencions i 
concessions

4383977,18 5479844 4980371,26 4435224 4230941 4095387,81 4531956

Altres categories 4098771,26 4447617 6364044 3195527 1695185 1619318 2651716

Ingressos 19905617 20020704,48 21780196 18843630,52 17873337 17605315 19431820
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2. Evolució ordenances al 
mandat CiU-PSC-PP
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IBI 5.100.000,00 5.571.796,96 5.939.900,08 6.048.105,50 6.530.065,32 7.046.470,27 7.626.123,88

Vehicles 1.115.000,00 1.123.281,03 1.253.803,15 1.315.033,70 1.317.315,87 1.330.000,00 1.330.000,00

Escombraries 850.000,00 942.164,13 986.842,72 1.011.513,79 1.118.268,19 1.154.138,58 1.088.724,72
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Increment de la pressió fiscal

- La recaptació de l’IBI augmenta en un 50%, degut a la revisió cadastral 2004 i a no rebaixar prou el tipus el 2011.

- La taxa d’escombraries (decisió 100% municipal) augmenta un 28%.

- El impost de vehicles, el tercer ingrés més important de l’Ajuntament (decisió 100% municipal) creix un 19%.
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2. Evolució ordenances al 
mandat CiU-PSC-PP
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IBI Vehicles Escombraries

Increment 49,53% 19,28% 28,09%

Increment corregit població 43,04% 12,79% 21,59%
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Increment pressió fiscal (2008-2014)
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2. Evolució ordenances al 
mandat CiU-PSC-PP
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3. Proposta CiU-PSC-PP
ordenances fiscals 2015

Junts per Sant Quirze 14

- Impost Béns Immobles: S'introdueix límit Renda de Suficiència i sostre valor
cadastral 250.000 €. PP perd el darrer cavall de batalla que li quedava.

- Impost Vehicles: Bonificació escalada per l'antiguitat dels vehicles. Única
bonificació (ja existent!).

- Impost Transmissió: Adaptació de la norma estatal per exempció del impost en cas
de dació en pagament. Adaptació normativa supramunicipal.

- Taxa aprofitament domini empreses: Eliminació del fet imposable a la telefonia
mòbil per decisió d'àmbit europeu. Adaptació normativa supramunicipal.

- Altres canvis tècnics menors.
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4. Com Junts per Sant Quirze
entén la fiscalitat municipal
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- Justícia fiscal. Paga qui més esforç pot fer. Exemple: IBI famílies nombroses.

- Justícia social. Redistribució dels recursos comuns en favor de serveis públics de qualitat i
ajuda als més desfavorits.

- Reducció pressió fiscal en benefici del bé comú. Estimular amb reducció de la fiscalitat la
ocupació, el benestar social i el medi ambient. Exemples: impost vehicles, llicències
d’activitats, obres.

- Planificada en un Pla de Mandat: Execució durant 4 anys de la política fiscal definida i
acordada amb la ciutadania.

- Transparència: Explicar en tot moment l’estat d’execució del pressupost, elements
sobrevinguts, així com en la defensa dels interessos municipals. Exemple: IBI Alcampo o
deute Castellet.
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4. Recull al·legacions
Junts per Sant Quirze
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2012:

- Congelació increments ordenances fiscals.

- Eliminar bonificació firaires (única introduïda!).

- Introduir bonificació obres menors (coherència amb Ordenança reguladora llicències).

- Unificació de rebuts i fraccionament mensual.

- IBI bonificació segons valor habitatge i renda familiar.

Al·legacions estimades CiU-PSC-PP: 0
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4. Recull al·legacions
Junts per Sant Quirze
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2013:

- Comprimís rebaixar IBI.

- Bateria bonificacions:

Atenció a les persones: obres d’adequació d’habitatges per a persones majors de 65 anys o
amb mobilitat reduïda; obres realitzades en immobles dedicats a l’assistència social.
Bonificació del 90 i 75%.

Foment de l’ocupació: llicències d’establiment o llicències d’activitats; i les d’obertura
d’establiment o llicències d’activitats en activitats d’alta ocupació i de valor afegit a
determinar segons el Ple Municipal. Bonificació del 30 i 90%.

Sostenibilitat: Instal·lació de sistemes d’estalvi energètic a l’interior dels habitatges;
instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o energia solar: bonificació; vehicles de baixa
emissió de C02 (menys 108 grams/km). Bonificació del 90% i 50%.

- Eliminar obligatorietat ús targeta VIP per bonificació Taxa Escombraries.

- Pagament únic d'impostos amb descompte 3% o fraccionat amb 11 mesos sense despeses.

- IBI bonificació segons valor habitatge i renda familiar.

Al·legacions estimades CiU-PSC-PP: petita part d’una de les 7 (baixa emissió vehicles).
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4. Recull al·legacions
Junts per Sant Quirze
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2014:

- Comprimís rebaixar IBI.

- Impulsar la creació de la Comissió per la modificació de les Ordenança Fiscals, amb una
àmplia participació d’entitats i veïnal, amb l’objectiu d’aplicar incentius que beneficiïn
l’atenció a les persones, el foment de l’ocupació i la sostenibilitat.

- Deixar sobre la taula el Impost de Transmissió a tots els afectats per la hipoteca (moció).

- Pagament únic d'impostos amb descompte 3% o fraccionat amb 11 mesos sense despeses.

- Eliminar la obligatorietat de l’ús de la targeta VIP per a la bonificació de la Taxa
d’Escombraries, identificant al ciutadà a través del DNI.

- Coherència a la taxa per l’ocupació temporal o permanent del domini públic.

Al·legacions estimades CiU-PSC-PP: 0.
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4. Exemples de mocions
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Moció sobirania fiscal: pagaments IRPF i IVA a l’Agència Tributària de Catalunya en comptes de 
l’Espanyola. Desestimada per CiU-PSC-PP.

Moció dació en pagament: La suspensió cautelar del cobrament de la liquidació de l’Impost sobre 
l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Desestimada per CiU-PSC-PP.

Moció defensa educació: Mantenir el nivell de partides pressupostàries, i estudiar noves fórmules 
que ajudin a no incrementar desmesuradament les taxes de l’Escola Bressol i a l’Escola de Música.. 
Desestimada per CiU-PSC-PP.

27/10/2014 – Ordenances Fiscals 2015



Junts per Sant Quirze 2027/10/2014 – Ordenances Fiscals 2015



5. Conclusions
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- Dels 6 ingressos més importants de l'Ajuntament, 5 els determinen les ordenances
fiscals, que representen pràcticament 3/4 parts del total dels ingressos corrents.

- La caiguda de l'activitat econòmica i de la construcció, s'ha compensat apujant els
impostos a la ciutadania: 50% a l'IBI; 28% Escombraries i 19% Vehicles.

- L'equip de govern (CiU-PSC-PP) en 4 anys sols ha introduït una nova bonificació
fiscal -als firaires!- i ha desestimat totes les propostes de bonificacions de Junts
per Sant Quirze per fomentar l'atenció a les persones, l'ocupació i la sostenibilitat.

- Les mocions econòmiques de Junts per Sant Quirze són desestimades
sistemàticament i el grup municipal es compromet a tirar-les endavant en cas
d’esdevenir força majoritària de govern.

- Junts per Sant Quirze defensa unes ordenances que combinin la justícia fiscal
(paga més qui més esforç pot fer) i la justícia social (redistribució fomentant
serveis públics i als més desafavorits).
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6. Participació ciutadana
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- L’equip de govern (CiU-PSC-PP) no han impulsat mai un debat ciutadà real sobre la
fiscalitat i els serveis i inversions que Sant Quirze necessita.

- Les actuacions del govern són fruït de la improvització i no existeix un Pla de
Mandat que faci de full de ruta de les actuacions a seguir a nivell de fiscalitat i de
model de poble.

- El govern actua d’esquenes a les necessitats i reclams de la població (educació.
esports, etc.) i actua amb immobilisme i actuacions partidistes.

- Junts per Sant Quirze ha proposat diverses vegades obrir la participació
ciutadana, a través d’instruments com:

- Reglament Orgànic Municipal: que articuli la participació d’entitats i del veïnat.

- Obrir les inversions a la ciutadania: definir col·lectivament i a nivell vinculant una part
del pressupost d’inversions.
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Contacte
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Casal 25 d’abril

Av./ Pau Casals, 16

info@juntspersantquirze.cat
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