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Què són les ordenances fiscals municipals?:
Són unes normes, d'aplicació, únicament, en l'àmbit municipal, per la
regulació de les aportacions dels veïns i veïnes en forma de tributs
municipals per tal de configurar els ingressos de l’Ajuntament i així poder
oferir els serveis necessaris.
Les ordenances fiscals es composen d’impostos, taxes i preus públics.
Suposen un 69% dels ingressos de l’Ajuntament. L’altre 31%
corresponen a capítol 4 i 5, bàsicament (transferències corrents i ingressos
patrimonials).
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Impostos:
IBI: impost de béns immobles (43,64% del total d’ingressos)
IVTM: impost de vehicles de tracció mecànica (6,62% del total d’ingressos)
IAE: impost d'activitats econòmiques (1,17% del total d’ingressos)
ICIO: impost sobre construccions, instal·lacions i obres (0,73% del total
d’ingressos)
Plusvàlues (IIVTNU): impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (3,80% del total d’ingressos)
Els impostos suposen un 55,97% del total d’ingressos.
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Impostos (propostes):
IBI: manteniment del mateix import (urbans, rústics i especials);
incorporació de bonificacions potestatives (famílies monoparentals).
IVTM: augment del 50 al 75% de la bonificació a favor dels titulars de
vehicles elèctrics; clarificar documentació de la sol·licitud de la bonificació
per vehicles que utilitzen combustibles alternatius.
IAE: modificacions per tal que les vies públiques que no apareguin al
carrerer municipal, seran considerades amb el coeficient més baix.
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Taxes (1/3):
Per la prestació del servei de gestió de residus municipals: escombraries
Per la gestió, conservació, neteja, manteniment i millora del servei del
clavegueram
Pel subministrament de l'aigua
Per la retirada de vehicles abandonats
Per la retirada i emmagatzematge de materials d'obra, estris i voluminosos
Per l'expedició de documents administratius
Per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via
pública
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Taxes (2/3):
Per drets d'examen
Per la utilització de l'escut municipal
Pel mesurament de sorolls
Per la inscripció d'animals
Per les llicències de taxis
Per la concessió de llicències per espectacles públics
Per l'ocupació del sòl i el subsòl
Per la concessió de llicències i control de la publicitat
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Taxes (3/3):
Per l'ocupació de terrenys d'ús públic
Per les parades de venda als mercats municipals no sedentaris
Per casaments a l'Ajuntament
Per prestació de serveis intervenció administrativa en l'activitat
...
Les taxes suposen un 12,80% del total d’ingressos.
Concretament, la taxa d’escombraries suposa un 8,32% del total
d’ingressos (sent, únicament, el 75% de la despesa real del servei).
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Taxes (propostes):
Taxa per entrades i sortides de vehicles - guals: s'elimina el cobrament
de la placa de senyalització i la quota de servei en les reserves
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de més del 65% de
discapacitat.
Taxa per parades de venda als mercats municipals no sedentaris:
reducció del 10%.
Taxa per casaments a l'Ajuntament: modificació per tal que l'ús o
aprofitament sigui a tots els espais municipals (no únicament a la Sala de
Plens) i manteniment de l’import de la taxa.
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Preus
públics:
Servei llars d'infants municipals
Servei utilització privativa espais municipals
Servei d'atenció a domicili i altres serveis assistencials
Servei formació i ocupació
Servei cultura i joventut
Servei comerç, turisme, cooperació i ajuda al desenvolupament
Servei Espai Blau i piscines exteriors municipals
Servei benestar social
Servei prevenció incendis forestals
...

Els preus públics suposen
un 0,11% del total
d’ingressos.
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Preus públics (propostes) (1/2):
Servei llars d'infants municipals: incorporació noves quotes serveis
menjadors i modificació en els barems de subvencions. Per exemple: en el
cas de risc social i sent objecte de seguiment per part dels serveis socials
municipals, feta la valoració corresponent, es pot arribar a una ajuda del
100% de la quota que li pertoqui.
Servei cultura i joventut: incorporació noves tarifes. Per exemple:
s’incorpora la venda de productes obsolets i de productes promocionals de
les biblioteques.
Servei comerç, turisme i cooperació i ajuda al desenvolupament:
incorporació noves tarifes. Per exemple: s’incorpora la venda d’elements de
promoció turística.
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Preus públics (propostes) (2/2):
Servei formació i ocupació: les persones usuàries del servei local
d’ocupació o els que disposin de l’informe corresponent dels serveis socials
municipals, estaran exempts del pagament d’aquesta taxa. Modificació
tarifes formació preparació d'accés al cicle superior. Per exemple: la taxa de
preparació d’accés al cicle superior, passa de 150 € a 75 €.
Servei d'atenció a domicili i altres serveis assistencials: concessió
exempcions per motius d'alt risc socials a avaluació dels serveis socials de
l’Ajuntament. Per exemple: aquest servei serà gratuït si és sol·licitat per part
dels professionals dels serveis socials municipals, motivat per una situació
d’alt risc social i no es donin les condicions per fer el seu cobrament.
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Objectius d’aquestes ordenances:

No s'augmenta la pressió fiscal.

Es mantenen els ingressos per poder afermar la prestació de serveis a la
ciutadania.
Ampliació del barem de solvència i ampliació de l'ajornament (s’augmenta la
garantia de 600 € a 18.000 €). Els ajornaments o fraccionaments es poden
sol·licitar en període voluntari o executiu, donant opció a aquelles persones
amb acumulació de deutes tributaris, que tenen dificultats per fer-los front.
Aplicació de propostes socials envers diferents col·lectius i àmbits: famílies
monoparentals, persones amb discapacitats, medi ambient, formació i
ocupació, persones usuàries de les llars d'infants, persones usuàries del
servei de teleassistència....
Fer les normes més completes en base a criteris d'economia i eficàcia i
adequació a la normativa superior vigent (s’unifiquen els preus públics en
una única ordenança, per tal d’optimitzar i agilitza els tràmits).
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