
Al·legacions a les ordenances fiscals i preus públics 2014

Al·legació 1

A totes les Ordenances Fiscals i Preus Públics

No pujar cap tribut, taxa o preu públic per sobre de les de l'any 2013.

Justificació: En una situació econòmica molt complicada per gran part de la població, 
l'augment mitjà de l'1,7% no es correspon amb un augment de la capacitat adquisitiva de 
les famílies.

Al·legació 2

A l'Ordenança Fiscal num. 3 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre Bens 
Immobles)

Substituir la totalitat de l'apartat 2 de l'article 6 pel següent redactat:

2. Es subvencionarà el 50% en la quota integra de l'impost a persones amb escassa 
capacitat econòmica, considerant incloses dins d'aquest apartat els subjectes passius els 
rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al 
salari mínim interprofessional (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a 
cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari mínim 
interprofessional (SMI), se'ls aplicarà la tarifa social prevista a l'efecte, i el seu atorgament
se subjectarà als requisits i al procediment que a continuació es detallen:

a) Les peticions formulades per les persones interessades es justificaran documentalment
i seran resoltes per l'Alcaldia-Presidència.

b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems:

1) Situació laboral del/la sol·licitant.

2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la 
convivència.

3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la 
sol·licitant i els qui conviuen.

4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap 
altre immoble que l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament.

5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix 
domicili.

Els extrems als quals fa referència l'apartat anterior, que no puguin ser acreditats 
mitjançant certificacions expedides pels organismes competents, ho seran per declaració 
jurada de la persona interessada.

L'Administració Municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal
de comprovar la veracitat de la declaració.
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Justificació:Actualment es fan bonificacions de l'IBI a algunes famílies numeroses 
segons el valor cadastral del seu habitatge. Creiem que les ajudes haurien de basar-se en
la capacitat econòmica de la unitat familiar i no en la seva mida. 

Al·legació 3

A l'Ordenança Fiscal num. 3 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre

Bens Immobles)

Substituir l'apartat 5 de l'article 6 pel següent redactat:

Es subvencionarà el 95% en la quota integra de l'impost aquells immobles adscrits a la 
Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge.

Justificació:L'actual redactat és ambigu.

Al·legació 4

A l'Ordenança Fiscal num. 5 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica)

A l'article 3 modificar les següents tarifes:

B) Autobusos

De menys de 21 places: 125 euros enlloc dels 166,60 proposats.

De 21 a 50 places: 175 euros enlloc dels 237,28 proposats.

De més de 50 places: 220 euros enlloc dels 296,60 proposats.

D)Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals: 25 euros enlloc dels 35,34 proposats.

De 16 a 25 cavalls fiscals: 40 euros enlloc dels 55,54 proposats.

De més de 25 cavalls fiscals: 125 euros enlloc dels 166,60 proposats.

l

Justificació: Amb la rebaixa del que tributen autobusos i tractors es vol potenciar el

transport col·lectiu i ajudar a l'agricultura.
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Al·legació 5

A l'Ordenança Fiscal num. 5 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica)

Eliminar la totalitat de l'article 7.

Justificació: Amb aquesta mesura s'eliminen les bonificacions als cotxes històrics. 
Creiem que no té sentit bonificar la tinença d'un article que no és de primera necessitat.

Al·legació 6

A l'Ordenança Fiscal num. 5 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost Sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica)

Afegir el següent article:

Es subvencionarà el 50% en la quota integra de l'impost a persones amb escassa 
capacitat econòmica, considerant incloses dins d'aquest apartat els subjectes passius els 
rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al 
salari mínim interprofessional (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a 
cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari mínim 
interprofessional (SMI), se'ls aplicarà la tarifa social prevista a l'efecte, i el seu atorgament
se subjectarà als requisits i al procediment que a continuació es detallen:

a) Les peticions formulades per les persones interessades es justificaran documentalment
i seran resoltes per l'Alcaldia-Presidència.

b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems:

1) Situació laboral del/la sol·licitant.

2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la 
convivència.

3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la 
sol·licitant i els qui conviuen.

4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap 
altre immoble que l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament.

5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix 
domicili.

Els extrems als quals fa referència l'apartat anterior, que no puguin ser acreditats 
mitjançant certificacions expedides pels organismes competents, ho seran per declaració 
jurada de la persona interessada.

L'Administració Municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal
de comprovar la veracitat de la declaració.
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Justificació: Amb aquesta mesura pretenem ajudar a pagar l'impost de vehicles a les

unitats familiars amb poca capacitat econòmica.

Al·legació 7

A l'Ordenança Fiscal num. 6 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres) 

Suprimir en la seva totalitat els articles 18 i 19

.

Justificació: Amb aquestes mesures s'eliminen les bonificacions a la construcció 
d'habitatges de protecció oficial, tant de compra com de lloguer. Tot i que creiem en els 
habitatges de protecció oficial de lloguer com a eina per facilitar l'accés a l'habitatge a les 
persones amb menys capacitat econòmica, actualment a Figueres hi ha un excés 
manifest d'habitatges. Les polítiques de l'administració han d'afavorir que pisos buits es 
lloguin a preus socials i no que se'n construeixin de nous.

Al·legació 8

A l'Ordenança Fiscal num. 6 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres)

Afegir el següent article:

Es subvencionarà el 90% sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres aquells subjectes passius que sol·licitin llicències per a la realització d'obres de 
rehabilitació i millora als immobles de més de 20 anys d'antiguitat i que en faci 5 que són 
deshabitats, si 3 anys després poden demostrar que l'han estat llogant (presentant 
contracte o certificat d'aval lloguer).

Justificació: Amb aquesta mesura s'afavoreix que pisos vells que ara estan buits es 
rehabilitin i entrin al mercat de lloguer.
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Al·legació 9

A l'Ordenança Fiscal num. 6 (Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres)

Afegir el següent article:

Es subvencionarà el 50% en la quota integra de l'impost a persones amb escassa 
capacitat econòmica, considerant incloses dins d'aquest apartat els subjectes passius els 
rendiments dels quals més els de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al 
salari mínim interprofessional (SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a 
cadascun dels que conviuen en l’habitatge no superi la meitat del salari mínim 
interprofessional (SMI), se'ls aplicarà la tarifa social prevista a l'efecte, i el seu atorgament
se subjectarà als requisits i al procediment que a continuació es detallen:

a) Les peticions formulades per les persones interessades es justificaran documentalment
i seran resoltes per l'Alcaldia-Presidència.

b) La justificació haurà de consistir, com a mínim, a acreditar els següents extrems:

1) Situació laboral del/la sol·licitant.

2) Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant i raó de la 
convivència.

3) Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que per tots els conceptes, percebi el/la 
sol·licitant i els qui conviuen.

4) Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap 
altre immoble que l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament.

5)Que tots els membres de la unitat familiar estan empadronats a Figueres al mateix 
domicili.

Els extrems als quals fa referència l'apartat anterior, que no puguin ser acreditats 
mitjançant certificacions expedides pels organismes competents, ho seran per declaració 
jurada de la persona interessada.

L'Administració Municipal verificarà les dades i documents que consideri oportunes per tal
de comprovar la veracitat de la declaració.

Justificació:Amb aquesta mesura pretenem ajudar a pagar l'impost de construccions a

les unitats familiars amb poca capacitat econòmica.
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Al·legació 10

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Modificar els punts 4 i 5 de l'apartat 2 de l'article 6 perquè tinguin el següent redactat:

4.- Gaudiran d'exempció de pagament del les taxes per utilització d'instal·lacions 
esportives en horari escolar a les entitats o associacions no esportives, sense ànim de 
lucre, i amb seu a Figueres, que realitzen tasques d'adaptació o de recuperació per a 
disminuïts físics o psíquics i que ho sol·licitin prèviament.

5.- Gaudiran d'exempció del pagament de les taxes establertes per la utilització de les 
instal·lacions esportives per actes no esportius a les entitats sol·licitants sense ànim de 
lucre de la ciutat de Figueres, d’acord amb la definició que d’aquestes pugui determinar el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan l’activitat concreta 
no comporti un lucre per l’entitat organitzadora i que sol·licita la instal·lació.

Justificació: Amb aquesta mesura vol esmenar un error de les ordenances actuals. Ara 
per ara les entitats sense ànim de lucre de la ciutat que vulguin utilitzar gratuïtament les 
instal·lacions esportives depenen del vist-i-plau de l'alcalde. Pretenem que totes les 
entitats ho puguin fer sense dependre del seu beneplàcit.

Al·legació 11

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Afegir a l'apartat 5 de l'article 8 el següent punt:

Subvencions:

Solament tenen opció a sol·licitar subvencions en les quotes de l'Escola bressol pels 
conceptes d'escolaritat, alimentació i acollida, les famílies que tinguin una renta per càpita
igual o inferior a 2.955,41 €.

Procediment i aplicació del barem de subvencions:

La renda per càpita de 2.955,41 € és el referent per poder optar a una subvenció.

El procediment per al càlcul de la renda per càpita es farà comptant els ingressos bruts de
la unitat familiar, dels 6 mesos anteriors a la matriculació fent un càlcul en funció de dotze 
mensualitats. D'aquesta renda anual es descomptaran 6.390,13 com a màxim, en 
concepte d'habitatge, i es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar, la qual 
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inclou els pares i els fills/es menors de 18 anys que no tinguin ingressos.

Per acreditar-ho caldrà aportar tota la documentació complementària específica que se 
sol·liciti durant el tràmit de Matriculació, per tal d'estudiar la situació econòmica i social de 
la família, amb la finalitat de concedir o no bonificació, pels conceptes d'escolaritat, 
alimentació i acollida de l'infant a l'Escola bressol.

La concessió de subvencions de l'Ajuntament sempre queda supeditada a la consignació 
pressupostària corresponent.

L'aplicació del barem de subvencions es calcula a partir de l'escalat següent:

Taula de puntuació de la renda per càpita i altres criteris socials

Renda anual per càpita sobre la base dels ingressos econòmics bruts de la unitat familiar
segons el procediment ja explicitat

Renda Puntuació

Fins a 2.088,80 7

De 2.088,81 fins a 2.377,67 5

De 2.377,68 fins a 2.666,53 3

De 2.666,54 fins a 2.955,40 1

Més de 2.955,41 0

Informe i seguiment dels Serveis Socials i/o del centre educatiu. Màxim 2

D'aquesta taula se'n deriva que la puntuació de la renda sumada, si és el cas, als 2 punts 
dels Serveis Socials o del centre educatiu, podran obtenir una bonificació de la quota que 
pot anar entre el 10,30,50,70 o 90%.

Qualsevol canvi en la situació econòmica s'haurà de comunicar a la direcció del centre 
corresponent, per tal de tramitar l'actualització de les quotes. 

L'Ajuntament podrà revisar, quan ho consideri oportú, les quotes als usuaris del servei, 
per adaptar-les als possibles canvis de situació econòmica de les famílies.

Així mateix, l'ajuntament, podrà revisar i/o treure la subvenció en aquells casos 
d'absències reiterades dels infants.

Resolució i aprovació de subvencions en les quotes:

La resolució i aprovació de les subvencions de les quotes es durà a terme en el si d'una 
Comissió formada per: les direccions dels centres educatius municipals i un responsable 
tècnic/a de l'Àrea de Serveis Socials. Aquesta Comissió es reunirà després que s'hagin 
adjudicat les places d'Escola bressol.

Documentació necessària per sol·licitar les subvencions:
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• Declaració d'hisenda o certificat d'hisenda conforme s'està exempt. 

• En el supòsit de que la situació d'ingressos en el moment de la sol·licitud siguin 
inferiors als de la declaració d'hisenda presentada, s'haurà de justificar 
documentalment.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem que les rendes més baixes paguin menys 
per accedir a la llar d'infants.

Al·legació 12

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Modificar el punt 3 de l'apartat 7 de l'article 8 de manera que quedi amb el següent 
redactat:

Pels usuaris del servei empadronats al terme municipal de Figueres que siguin perceptors
d’una pensió no contributiva (PNC), una pensió per sota del Salari Mínim Interprofessional
o que no percebin cap ingrés, disminuïts físics o psíquics que superin el 65 % de 
disminució i els disminuïts que, no superant aquest barem, tinguin un grau de disminució 
no inferior al 33 % i reconeguda la mobilitat reduïda, s’aplicarà l’import corresponent a 
Entrada Reduïda Local.

Justificació: Creiem que la reducció en el preu ha d'anar relacionada amb la capacitat 
adquisitiva de la persona i no la seva edat o el fet d'estar jubilat.

Al·legació 13

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Afegir el següent punt a l'apartat 7 de l'article 8:

4. Pels usuaris del servei no empadronats al terme municipal de Figueres que siguin 
perceptors d’una pensió no contributiva (PNC), no percebin cap ingrés, disminuïts físics o 
psíquics que superin el 65 % de disminució i els disminuïts que, no superant aquest 
barem, tinguin un grau de disminució no inferior al 33 % i reconeguda la mobilitat reduïda,
s’aplicarà l’import corresponent a Entrada Reduïda.
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Justificació: Creiem que la reducció en el preu ha d'anar relacionada amb la capacitat 
adquisitiva de la persona i no la seva edat o el fet d'estar jubilat.

Al·legació 14

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Afegir el següent punt a l'Annex 1.4:

Gaudiran d'una subvenció del 100% de la quota de la taxa les entitats sense ànim de 
lucre registrades i amb seu social a Figueres.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem que les entitats sense ànim de lucre de la 
ciutat no hagin de pagar per ocupar l'espai públic.

Al·legació 15

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Afegir el següent punt a l'Annex 1.5:

Gaudiran d'una subvenció del 100% de la quota de la taxa les entitats sense ànim de 
lucre registrades i amb seu social a Figueres.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem que les entitats sense ànim de lucre de la 
ciutat no hagin de pagar per ocupar l'espai públic.
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Al·legació 16

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Afegir el següent punt a l'Annex 1.7:

Gaudiran d'una subvenció del 100% de la quota de la taxa les entitats sense ànim de 
lucre registrades i amb seu social a Figueres.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem que les entitats sense ànim de lucre de la 
ciutat no hagin de pagar per ocupar l'espai públic.

Al·legació 17

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Modificar l'Annex 2.4 de manera que quedi amb el següent redactat:

Vigilància especial d'ordre públic a establiments, espectacles, competicions esportives, 
activitats als carrers i similars.

Per hora o fracció de cada policia 100 euros

Gaudiran d'una subvenció del 100% de la quota de la taxa les entitats sense ànim de 
lucre registrades i amb seu social a Figueres.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem augmentar el cost disposar d'un agent de la

policia local però no a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.
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Al·legació 18

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Substituir en tot l'Annex 2.10 el concepte “Entrada Jubilat” per “Entrada Reduïda”

Justificació: Aquesta mesura complementa la proposta de fer descomptes per la piscina 
a les persones amb pocs recursos econòmics.

Al·legació 19

A l'Ordenança Fiscal num. 8 (Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes per 
utilització privativa o aprofitament especial de domini públic i prestació de serveis o
de realització d'activitats administratives de competència local)

Modificar l'Annex 2.15 de manera que quedi amb el següent redactat:

Els sol·licitants, a més de sotmetre's a les disposicions contingudes a l'ordenança 
especial sobre anuncis i al pagament de les quantitats corresponents a l'impost municipal 
de publicitat, estaran obligats a satisfer per raó de les columnes o instal·lacions 
anàlogues, les quotes de la següent tarifa:

1. Per la utilització de columnes o instal·lacions anàlogues en règim de concessió, 
satisfaran anualment la quantitat de 500,00 euros.

2. Per la utilització temporal de columnes o instal·lacions anàlogues se satisfaran les 
següents taxes:

a) Per l'autorització municipal 50 euros.

b) Per cada cartell a exposar 0,50 euros.

Gaudiran d'una subvenció del 100% de la quota de la taxa les entitats sense ànim de 
lucre registrades i amb seu social a Figueres o altres municipis de l'Alt Empordà.

Justificació: Amb aquesta mesura pretenem augmentar el que les empreses privades 
han de pagar per posar publicitat a les columnes de la ciutat sense que això afecti a les 
entitats sense ànim de lucre de Figueres i l'Alt Empordà.


