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Les ordenances fiscals 2020, primer pas cap a uns pressupostos de mandat per un
millor servei públic i l’execució de nous projectes estratègics
La proposta també determina mesures que volen donar un impuls inicial entre la ciutadania que
vulgui dur a terme actuacions de mitigació del canvi climàtic en la línia aprovada en la declaració
d’emergència climàtica enguany

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès determina la seva política d’ingressos i recaptació
al ple municipal d’aquest 22 d’octubre amb la clara voluntat de reforçar el sector públic i
una aposta clara després de quatre anys de reducció de la pressió fiscal. Per consegüent,
en aquest mandat el govern s’ha disposat a estabilitzar la fiscalitat i fer-la de forma el
màxim d’equitativa possible.
En paraules del regidor d’Hisenda Pública i Economia Local, Àlex Brossa, ha constatat que
“aquesta és una mesura fiscal necessària per afrontar els nous reptes de despesa que ens
demana la ciutadania per tirar endavant” , així mateix ha volgut afegir que “som uns dels
ajuntaments més sanejats econòmicament del país, però no tenim ni les estructures ni la
maquinària a nivell del què demanda una ciutadania al segle XXI” . Per això ha volgut
concloure que “per dur a terme aquestes millores cal fer un mínim esforç fiscal que
estabilitzin unes finances municipals per retornar al poble amb més i millors serveis”.
Així mateix, les ordenances fiscals 2020 estableixen el seu horitzó en la cerca d’ingressos
estables al teixit productiu per tal de seguir invertint en aquest sector i alhora no carregarho sempre només a la motxilla del veïnat.
L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, ha assenyalat que “cal ser responsables i adequar els
ingressos de tal manera que puguem afrontar el Pla de Mandat d’Actuació Municipal 2019
-2023, que ha de donar resposta al programa electoral que portàvem a les passades
eleccions del mes de maig i en què tantes veïnes i veïns ens han fet confiança per avançar
cap a uns millors serveis i inversions imprescindibles pel nostre poble”. En aquest sentit
l’Alcaldessa ha volgut fer èmfasi en què “ens hagués agradat com a govern haver pogut
explicar les propostes i projectes estratègics de mandat el proppassat dia 15 d’octubre en
la presentació del Pla de Mandat d’Actuació Municipal i que a causa de la convocatòria
electoral del 10 de novembre hem hagut de suspendre”.

Algunes de les mesures
Les principals mesures tributàries es proposen en els impostos d’IBI recuperant escenaris
precrisi i l’IAE amb l’objectiu que la pressió fiscal se centri en aquells qui més facturen. Així
doncs, es porta a votació del ple la pujada de l’IBI residencial d’un 4% al conjunt de
propietaris, i de forma específica per aquell 10% d’activitats amb més superfície i valor

cadastral. Per consegüent, la recaptació d’IBI residencial augmenta en un total de
194.000€, mentre la recaptació d’IBI i IAE per activitat econòmica que acumulin més sòl i
més facturació suposa un increment en la recaptació per les arques municipals de
461.000€.
Respecte els IBI es fa una aposta clara pel foment i instal·lació d’energies renovables, en
aquest cas l’energia solar fotovoltaica. Per això es proposa que el període de reducció del
50% de l’IBI que fins aquest 2019 era per 3 anys, a partir de l’any 2020 totes aquelles
persones que s’instal·lin sistemes de generació d’energia fotovoltaica gaudiran d’una
reducció del 50% de l’IBI durant 5 anys. Així mateix, s’aplicaran bonificacions també en
aquest tipus d’instal·lacions en el projecte d’obres i instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Aquestes propostes es complementen amb altres mesures que bonifiquin totes aquelles
llars que apostin pel compostatge, amb l’objectiu de la reducció de residus, o altres
mesures com és el fet que aquells vehicles que més contaminin no tinguin beneficis fiscals.
I finalment, també es porta la proposta per la igualtat i l’equiparació de les parelles de fet
amb els matrimonis per les bonificacions impositives en qüestions d’herència on es
reconeix el dret de bonificació de fins al 95% per l’habitatge habitual on fins les parelles de
fet quedaven excloses.
El període d’exposició pública és de 30 dies des de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
L’aprovació definitiva està prevista pel ple de desembre.
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