
 

 

La fiscalitat progressiva a Girona és més important que mai pel moment 
econòmic que vivim. Les classes mitjanes no s’han beneficiat encara d’una 
sortida de crisi del 2008 lenta i dèbil. No hi ha hagut un traspàs del capital 
a les classes mitjanes i treballadores. No hi ha estat fins ara, en un moment 
que hi ha hagut un nou sotrac, que també és un avís directe de la perillositat 
de l’arribada d’una nova crisi. Ara, que hi som a temps, cal que hi hagi una 
política d’ordenances municipals responsable i orientada a tenir un marcat 
to progressiu. Tenir unes ordenances progressives permet mantenir els 
comptes de l’Ajuntament de Girona sanejats i millorar les condicions per a 
la gran majoria de gironins i gironines. S’ajusta la pressió fiscal a la situació 
econòmica i social de cadascú. A on és més necessari actuar és a l’IBI i la 
taxa d’escombraries, perquè són les que més pes tenen sobre les unitats 
familiars. 

Les propostes del Partit dels Socialistes de Girona a les ordenances de 
Girona tenen 7 línies ben diferenciades: 1. Facilitar per estar al costat del 
conjunt de la ciutadania; 2. Potenciar bons veïnatges amb polítiques 
actives; 3. Incentivar del progrés, del mercat i de l’economia; 4. Apostar pel 
medi ambient i la sostenibilitat amb una fiscalitat verda; 5. Enfortir la 
justícia social i les oportunitats; 6. Igualtat entre dones i homes com a 
persones; i 7. Implementar mesures de control, de transparència i de gestió 
responsable. Totes quatre mesures compten amb punts ben concrets que 
significaran canvis reals, que tindran conseqüència tangibles positives, i que 
es poden tocar, a les vides de la ciutadania.  

 

1. FACILITAR PER ESTAR AL COSTAT DEL CONJUNT DE LA CIUTADANIA 

1.- “Tarifa Plana”. Unificar els rebuts de taxes i impostos per tal que tots els 
ciutadans i ciutadanes, que ho vulguin i ho considerin beneficiós, puguin 
pagar de manera fraccionada fins a 10 mensualitats durant l’any .  

2.- “Millor accessibilitat a la mobilitat”. Duplicar la targeta de discapacitació 
al pare i a la mare d’un menor amb discapacitació que va amb un o altre 
cotxe dels progenitors. 

3.- “Accés fàcil a les piscines”. Modificar les condicions administratives de 
les bonificacions d’ús de piscines per a usuaris amb malalties, discapacitats 
o dependències cròniques, que ara han de renovar la sol·licitud cada any i 



han d’aportar els informes mèdics un cop i una altra vegada, quan la seva 
malaltia és crònica.  

4. “Una ciutat amables amb els propietaris d’animals”. La taxa de tinença 
d’animals haurà d’especificar els serveis que rebrà el ciutadà per haver de 
fer aquest pagament, fet que generarà un compromís mutu i que per part 
de l’Ajuntament ha de ser el manteniment d’infraestructures, bosses al 
parc, zones d’esbarjo per animals, etc. 

 

2. POTENCIAR BONS VEÏNATGES AMB POLÍTIQUES ACTIVES 

2.1- “El lloguer assequible és fer ciutat”. Bonificar l’IBI fins al 50% als 
propietaris que cedeixin el seu pis a la Borsa de Lloguer Social sempre que 
els propietaris siguin persones físiques o entitats sense afany de lucre. 

 

3. AL COSTAT D’AUTÒNOMS, TREBALLADORS I L’ECONOMIA 
RESPONSABLE 

3.1.- “Una ciutat d’emprenedors”. Bonificacions d’IBI i de la taxa 
d’escombraries els 2 primers anys d’inici d’activitat (autònoms, 
emprenedoria, empreses de nova creació, etc). 

3.2.- “Un ciutat al costat dels treballadors i treballadores”. Bonificació d’un 
10% de la quota de l’IAE als empresaris i autònoms que facin contractació 
de treballadors del Servei Municipal d’Ocupació.  

 

4. PER UNA FISCALITAT VERDA 

4.1.- “Menys residus és més ciutat”. Potenciar la bona gestió de residus pe 
rmitjà d’augmentar fins al 25% la bonificació dels usuaris de deixalleries 
fixes o mòbils, que hi acudeixin un mínim de 6 vegades a l’any. 

 

5. ENFORTIR LA JUSTÍCIA SOCIAL I LES OPORTUNITATS 

5.1- “Una ciutat justa”. Bonificar el 90% de l’IBI tant als perceptors de 
pensions no contributives per jubilació o invalidesa, com als perceptors de 
Renda Garantida de Ciutadania. S’estableixen criteris justos i objectivables 
per millorar la situació a persones amb especials dificultats. Els beneficiaris 
seran persones amb discapacitat, pensionistes, jubilats, aturats i víctimes 
de violència de gènere.  



L’any anterior, el PSC de Girona introduir que les famílies monoparentals 
quedessin protegides per una línia de subvencions en funció de la renda, fet 
que complementava la protecció a famílies nombroses amb bonificacions 
regulades per Llei.  

Amb la protecció a pensionistes, aturats i persones en situació de 
vulnerabilitat, que plantegem introduir aquest any, quedarien protegides el 
total d’unitats familiars titulars d’un únic habitatge, com a propiestaris o 
usufructuaris, que es troben en situació de vulnerabilitat.  
 
6. IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES COM A PERSONES 
 
6.- “Igualtat entre dones i homes com a persones”. Adaptació de les 
ordenances de publicitat per regular la publicitat sexista. La definició de la 
publicitat sexista va ser feta per l’àrea de Drets Socials, quan el PSC de 
Girona va ser al govern, i ara falta adaptar l’ordenança a aquesta definició.   
 
7. CONTROL, TRANSPARÈNCIA I GESTIÓ RESPONSABLE 
 
7.1- “Informació, control i transparència”. Publicació de les bonificacions 
socials introduïdes l’any passat (OF2018) amb l’import total atorgat i a quins 
col·lectius ha beneficiat (en especial bonificació IBIS de pisos cedits al 
lloguer social i bonificacions IBI per motiu de renda, pensionistes, situacions 
de discapacitat i/o dependència, situació d’atur i monoparentals).  
 
7.2- “Informar és facilitar”. Bustiada amb la informació total sobre les 
bonificacions i exempcions a les que tenen dret els ciutadans i ciutadanes 
de Girona i com tramitar-les. 
 
 
A mode de conclusió, cal tenir en compte que els impostos i taxes que 
paguem entre tots representen aproximadament un 70% dels ingressos 
totals de l’Ajuntament: un 28% és de l’impost de bens immobles (IBI o 
contribució); un 5% és de l’impost de circulació (IVTM); un 4% és de l’Impost 
d’activitats econòmiques; un 2,7% és de l’ICIO (Impost sobre obres); un 10% 
és de la taxa d’escombraries; i la resta és d’altres taxes com zona blava o 
verda, utilització d’equipaments municipals etc. Atenent a aquestes 
circumstàncies, les propostes del PSC, per mitjà de la progressivitat 
permeten que l’Ajuntament de Girona estigui més al costat dels gironins i 
gironines, que és la seva responsabilitat i compromís, i que a la vegada els 
comptes municipals quedin equilibrats.  


