Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

El govern municipal proposa la congelació de la factura
fiscal i unes ordenances que prioritzen els criteris de
renda
L’equip de govern presentarà a la sessió plenària del proper 28 d’octubre
les ordenances i preus públics per l’any 2014. La proposta que presentarà
al ple ve marcada per un clar esforç de contenció de la factura fiscal,
formada pels impostos més comuns (IBI, Impost de vehicles, taxa d’aigua
i taxa d’escombraries), i un caràcter social que prioritza els criteris de
renda.

Contenció de la factura fiscal
En l’actual context de greu crisi econòmica, el govern municipal ha elaborat una
proposta d’ordenances i preus públics que fa un gran esforç d’equilibri entre els
recursos públics i la situació econòmica de les famílies, prioritzant el
compromís amb les persones i el balanç social davant el pur balanç econòmic.
Així, en l’anomenada factura fiscal (IBI, impost de vehicles, taxa d’aigua i taxa
d’escombraries) s’aplicarà només un 0,12%, molt per sota de l’IPC previst a
Catalunya. Aquesta contenció ha estat possible sobretot gràcies a la congelació
de l’IBI, l’Impost de Vehicles i la Taxa de recollida de residus.
En resum, l’IBI i l’Impost de Vehicles es congelen i la resta de preus i taxes
estaran per sota de l’IPC. La factura fiscal, per tant, només varia en 0,29 euros
trimestrals per a unitat familiar respecte el 2013.
Punt i a part és el rebut de l’aigua. Es manté una congelació en la contractació
del servei, els drets de connexió, conservació i manteniment de les
instal·lacions però s’ha hagut d’incrementar la taxa de subministrament. Com a
exemple, en el cas d’una unitat familiar mitjana aquest increment serà d’un
1,52%. Aquest increment ve donat per la pujada que la Generalitat de
Catalunya ha aplicat en el preu de subministrament de l’aigua.

Política de bonificacions segons renda familiar i de reactivació econòmica
Tal com ja porta fent en els darrers anys, el govern municipal continuarà
aplicant les bonificacions a totes les persones amb més dificultats a més
d’introduir modificacions a les ordenances per facilitar els pagaments
fraccionats.

Amb l’objectiu de donar suport a les empreses l’Impost d’Activitats
Econòmiques estarà per sota l’IPC català previst i es congelen totes les taxes
relacionades amb l’activitat econòmica com és el cas de les taxes relacionades
amb el mercat municipals o les llicències d’activitats entre d’altres. També cal
destacar la congelació dels preus públics de les escoles bressol i l’escola de
música.
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