
 

 

 

PROPOSTES PER LES ORDENANCES FISCALS 2017 

 

Les Ordenances Fiscals representen unes de les principals eines amb les quals les 

administracions locals poden tenir un paper rellevant en la redistribució de la riquesa. 

Els impostos són una font de finançament molt important per al consistori i per tant 

han de garantir, conjuntament amb els pressupostos, els drets socials i els serveis 

públics a tothom. 

 

Des de la CUP de la Garriga considerem que les Ordenances Fiscals actuals requereixen 

de major progressivitat. En aquest sentit, oferim la possibilitat a l’Ajuntament de què 

adopti aquestes mesures que proposem, per vetllar perquè les Ordenances Fiscals del 

2017 siguin més progressives i per tant més justes. 

 

Mesures que es proposen: 

 

• I01 Impost sobre béns immobles  

Creació d’una Ordenança Municipal que detalli aquest nou factor corrector per 

a ser aplicats a l’IBI:  

Apujar l’Impost de Béns Immobles (IBI) al 10% més elevat pel que fa a l’ús 

industrial i que, amb els diners que es recaptin se subvencioni l’IBI de les 

rendes més baixes.  

 

• T08 Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 

Atès que la taxa 08 només contempla, a l’Art.5 de Beneficis fiscals, dos tipus 

d’exempcions i atès que el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de la Garriga 

(PAES) contempla una acció (codi 6.2 3) per bonificar la taxa d’escombraries per 

realitzar compostatge casolà, per a l’any 2016. 

Demanem que s’incorpori una tercera exempció relativa a l’ús del compostatge 

casolà: 

Bonificar la taxa d’escombraries per realitzar compostatge casolà amb un 10%. 

(donant compliment així al PAES). 

Mesura per comprovar-ho: inspeccions sobre l’ús del compostador qualsevol 

dia de l’any, per sorpresa. En cas de no fer-ne ús s’elimina la bonificació i es 

cobra la taxa d’inspecció. 

 

 

 

 

 



 

 

 

• T17 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de 

l'empresa transportista d'energia elèctrica 

Volem el desenvolupament d’aquesta taxa. 

Basem aquesta demanda en la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Castella i Lleó del 9-12-2009, Resolució 234/2009 “la taxa que es cobra per 

l’aprofitament especial de les vies publiques és independent de l’impost que 

grava la utilització privativa del domini públic”, i obliga a la Companyia al 

pagament de totes dues. 

Aquesta Sentència venia motivada per un Recurs d’una companyia elèctrica, 

però al mateix temps, aquesta Sentència deixa clar que el Dictamen es produeix  

per la seva condició de companyia subministradora de serveis; per la qual cosa 

entenem que es pot aplicar també a les altres companyies subministradores de 

serveis, i no només a les elèctriques. 

 

• Impost sobre habitatges buits. 

Atès que la Llei 14/2015 del 21-07 DOGC 6919 del 23-07-2015 en vigor des del 

24-07, en la seva Disposició Addicional Primera deixa clar que aquest impost el 

poden cobrar “els Ajuntaments que hagin aprovat el recàrrec en Ordenança 

Municipal”, demanem que es creï aquest impost, es desenvolupi i s’aprovi com 

a Ordenança Municipal. 

Aquesta taxa s’emmarca en l’aplicació de l’article 2 de la Llei 18/2007 del 28-

12  Llei d’Habitatge. 

Ha d’afectar només als grans tenidors. L’objectiu és poder pagar la inspecció i la 

tramitació dels expedients i sancions. Aquest impost s’ha de treballar amb la 

Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament. 

 

• Taxa  per a caixers automàtics d’entitats financeres, oberts a la via pública. 

Demanem elaborar una ordenança fiscal específica que determini el cobrament 

d’una taxa a bancs i entitats financeres per la tinença de caixers automàtics a la 

via pública. 
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