
 

Propostes per les ordenances fiscals 2017 

IBI 

Baixada del 6% de l'impost per recuperar el tipus impositiu previ a l'obligació 

que ens va marcar l'Estat de pujar aquest  6%. 

Fóra bo tenir en compte les notícies aparegudes fa pocs dies (i que a la reunió 

d'ahir en Xavier Bernaldo va esmentar) de que el Govern en funcions de Rajoy 

ha proposat entre d'altres mesures per eixugar el deute públic incrementant 

novament els tipus de l'IBI amb revisió anual, tornant a la situació de finals de 

2012 quan es van augmentar per l' any 2013 l'impost i així successivament pel 

2014 i 2015.   

IVTM 

Des de C's estem convençuts que cal alleugerar la pressió fiscal en aquest 

impost que s' ha mantingut gairebé en tots els seus trams en l'import màxim 

produint-se la paradoxa de que tenim una pressió fiscal més alta que a la 

pròpia ciutat de Barcelona. En aquest cas veiem convenient introduir mesures 

de caire progressiu en el benentès que en el cas dels turismes els models més 

assequibles per la ciutadania es troben en el ventall de fins 15.99 cavalls 

fiscals.  Per aquest motiu demanem una rebaixa del 5 % aproximadament en 

els apartats A1 A2 i A3 del article 6 quota tributària referent als turismes, de tal 

manera que quedés així. 

 

Apartat Cavalls fiscals Coeficient 
actual 

Coeficient 
proposat 

Import 
actual 

Import 
proposat 

A1 Fins 8 1.97 1.87 24.86 23.60 

A2 De 8 a 11.99 1.99 1.89 67.82 64.41 

A3 De12 a 15.99 2.00 1.90 143.88 136.69 

A4 De 16 a 19.99 2.00 2.00 179.22 179.22 

A5 Més de 20 2.00 2.00 224.00 224.00 

 

També sol·licitem una rebaixa en l'apartat D1 referent a tractors d'un 5% 

passant d'un coeficient de 1.88 enlloc del 1.98 actual. La quota seria doncs de 

33.22 € enlloc dels 34.99 € actuals. 

 

TAXA T-08 

Atès que creiem que hem de premiar aquells ciutadans que són més 

responsables amb el medi ambient i que fan ús sovint i freqüent de la 



deixalleria i comprovat que l'ús de la deixalleria suma el 90 % de les 

bonificacions de la taxa, des de C's proposem augmentar els escalats de 

bonificació fins al 40 % enlloc del 20 % actual. Així doncs proposem: 

 Bonificar el rebut amb un 30 %. Caldran 30 punts i 8 tipologies diferents 

d'acord amb el quadre resum de la taxa. 

 Bonificar el rebut amb un 40 %. Caldran 40 punts i 10 tipologies 

diferents. 

 

Per altra banda creiem discriminatori que persones que s'acullen a una 

bonificació diferent a l'ús de la deixalleria no en puguin gaudir de bonificacions 

per aquest concepte.  És per això que en cas d'haver-hi oportunitat d'acollir-se 

a una bonificació del tipus social i altre per la utilització de la deixalleria 

ambdues computin i sigui l'import del rebut la resultant de restar de la quota 

tributària  la suma d' ambdues bonificacions. Quedaria fora d'aquesta aplicació 

evidentment les bonificacions del 100 %. 


