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RESUM DE LES ESMENES PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER A L’ANY 2016
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC
1.

3.

Ordenança de Gestió. Modificació art 4.1 d). Addició del dret a rebre tota la documentació oficial en la llengua oficial sol·licitada.
Ordenança General de Gestió. Modificació de l’article 11.3. Increment de la bonificació aplicable per pagament en un sol termini pel que fa a l’Impost sobre Vehicles i la
Taxa sobre la gestió de residus.
Ordenança General de Gestió. Modificació de l’article 11.3. Increment de la bonificació aplicable per pagament en un sol termini pel que fa a l’IBI, del 2 al 4%

4.

Ordenança General de Gestió. Modificació de l’article 11.3. Increment de la bonificació aplicable per pagament en un sol termini pel que fa a l’IBI, del 2 al 3%

5.

Ordenança General de Gestió. Modificació de l’article 11.3. Increment de la bonificació aplicable per pagament en un sol termini pel que fa a l’IAE, del 2 al 3%

6.

13.

Ordenança General de Gestió. Modificació de l’article 21.2. Incrementant en un 10% cadascuna de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); i D)
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Que es mantinguin per al 2016 les tarifes vigents dels preus públics que integren els diferents Annexos en
els quals es proposen increments.
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Annex 5. Preu públic per la utilització del Campus Professional Vallparadís. Que no s’incrementi cap tarifa
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Increment d’un 10% de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); i D) del Preu públic activitats
dels serveis municipals.
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Annex 2. Preu públic per la utilització dels espais dels edificis c/ Edison i del Vapor Gran. Incrementar l’edat
mínima, de 30 a 35 anys.
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Annex 2. Preu públic per utilització dels espais dels edificis c/ Edison i del Vapor Gran. Article 3r, Increment
de la bonificació, del 20 al 25%.
Ordenança Reguladora Preus Públics. Acord Primer, punt 1.3. Annex 2. Preu públic per utilització dels espais dels edificis c/ Edison i del Vapor Gran. Article 3r. Increment
de la bonificació, del 15 al 20%.
Annex 12. Supressió preu públic per entrada als espectacles de Festa Major a l’Amfiteatre de S. Jordi.

14.

IBI. Art. 7. Modificació del tipus de gravamen

2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

14 BIS

IBI. Art. 7. No aplicar cap increment en els tipus diferenciats, mantenint els vigents l’any 2015

15.

IBI. Ampliar la bonificació del 50% al 5è exercici següent al de l’atorgament de la qualificació definitiva.

16.

IBI. Art. 5. Modificació de l’esglaonat incorporant com a variable el nombre de fills i incrementar els trams de bonificació.
IAE. Ampliació de la bonificació del 50% de la quota de l’impost al quart i cinquè any d’inici de l’activitat, i contemplar com a supòsit de bonificació el del 25% respecte del
sisè exercici d'inici de l'activitat.
IAE. Article 5è. Ampliar la bonificació del 25% respecte qualsevol exercici posterior al sisè exercici després de l’inici de l’activitat.

17.
18.
19.
20.

IAE. Art. 8. Mantenir per al 2016, respecte les categories fiscals, els índex vigents l’any 2015
Plusvàlua. Substituir íntegrament l'apartat tercer de l'article 2 pel redactat d'aquest mateix apartat a la Ordenança vigent l’any 2013, garantint d'aquesta manera que la
bonificació contemplada serà sempre del 95% si es compleixen els requisits.
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21.

Plusvàlua. Addicionar un nou apartat 4 que contempli una bonificació del 50% en transmissions per causa de mort a favor de les persones contemplades al punt 1 de
l’apartat 3 de l’article 2, quan l’immoble objecte de transmissió no sigui cap dels contemplats a l’apartat 3 de l’article 2, punts 1 i 2.

22.

Plusvàlua. Rebaixar el tipus de gravamen del 27% (màxim legal) al 26%

23.

Impost sobre construccions.... Que el tipus de gravamen sigui del 3,5%, en comptes del 3,55%

24.

Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres. Flexibilitzar els requisits de la bonificació de l’art. 2, punt 2.2, a)

25.

Taxa per l’administració de documents. Acord 3. Que no s’incrementi per a l’any 2016, llevat de la tarifa-taxa pels Informes de disponibilitat i adequació de l’habitatge...)

26.

Taxa per l’administració de documents. Que es fixi com a import de la tarifa-taxa contemplada a l’article 6è, apartat primer (Documents), punt 11 (Informes de disponibilitat
i adequació de l’habitatge...), l’import resultant de l’estudi de costos (111’55 €) i no el subvencionat que es proposa

27.

Tinença d’animals domèstics. Exempcions i bonificacions. Que on diu “…les persones amb discapacitat d’un 33% o superior…”, digui “…les persones amb discapacitat...”.

28.

Tinença d’animals domèstics. Ampliar l’exempció en el pagament als dos primers exercicis d’inclusió en el cens.

29.

Instal·lacions esportives municipals. Incrementar la bonificació a les persones jubilades del 20% al 25%

30.

Instal·lacions esportives municipals. Incrementar la bonificació als membres de les famílies nombroses del 20% al 25%

31.

Instal·lacions esportives municipals. Incrementar, respecte de l’article 3r., punt 6, en un 10% cadascuna de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); i D)

32.

Instal·lacions esportives municipals. Incrementar en un 10% cadascuna de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); i D)

33.

Instal·lacions esportives municipals. Reduir en un 10% la tarifa individual: abonament anual o de 30 dies per l’ús de la pista d’atletisme de la Zona Esportiva de Can
Jofresa

34.

Taxa serveis mercats municipals. Que no s’incrementi cap tarifa respecte les vigents durant l’any 2015.

35.

Taxa per la utilització del vol, sòl i subsòl. Addicionar un nou paràgraf que contempli dues bonificacions, una general del 30% i una altra, acumulable, del 20%, per inici
d’activitat econòmica i/o creació d’ocupació (article 6è.1)

36.

Taxa per la utilització del vol, sòl i subsòl. Contemplar una bonificació del 20% per inici d’activitat econòmica i/o creació d’ocupació (article 6è.1)

37.

Centre d’atenció d’animals domèstics. Incrementar en un 10% cadascuna de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); i D)

38.

Esmena de retorn a la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals de l’Ordenança 3.17 (Taxa ocupació zones d’estacionament horari limitat)

39.

Taxa ocupació zones d’estacionament amb horari limitat. Diverses propostes de modificació

40.

Taxa de serveis de legalització d’activitats i instal·lacions. Art. 16. Incrementar l’edat de 30 a 35 anys

41.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Esmena de retorn a la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Generals.

42.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Incrementar la bonificació contemplada a l’article 12, apartat 3.1, del 50 al 75%.

43.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Article 12, apartat 3.1. Addicionar després de “…i estiguin actives.” el següent text: “…amb exclusió de les formacions-partits
polítics”.

44.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Flexibilitzar els requisits de la bonificació del 10% per creació d’ocupació, i incrementar-la fins el 20%

45.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Introduir una bonificació general del 20% per inici d’activitat

46.

Taxa sobre la gestió de residus municipals. Que no s’incrementi cap tarifa respecte les vigents durant l’any 2015.

47.

Taxa serveis Museu de Terrassa.... Rebaixar en un euro l’entrada reduïda al Conjunt Monumental de les Esglésies per a diferents col·lectius
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48.

Taxa sobre els mòduls i serveis de les fires d’artesania. Que no s’incrementi cap tarifa respecte les vigents durant l’any 2015

49.

Taxa prestació serveis als centres docents municipals. incrementant en un 10% cadascuna de les bonificacions contemplades als apartats A); B); C); D); E) i F) de l’article
5.1

50.

Taxa prestació serveis als centres docents municipals. Modificació article 5è, apartats 2, 3, i 5 (Bonificacions subjectives)

51.

Taxa prestació serveis als centres docents municipals. Escoles bressol. Recuperar la bonificació del 50% respecte al segon de dos germans

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
1.

Ordenança 1.1. General de gestió. Canvi en la bonificació de l’IBI residencial, del 2 al 3%

2.

Ordenança 1.3. Annex 7. Art. 2. Addició bonificació del 35% per a diferents col·lectius.

3.

Ordenança 2.1. IBI. Art. 7. Modificació del tipus de gravamen

4.

Ordenança 3.11. Taxa aprofitament sòl... Art. 6.2 i següents: Modificació de tarifes

5.

Ordenança 3.17. Taxa zona blava. Art. 3.1 Modificació de tarifes i franges de temps

6.

Ordenança 3.18. Taxa utilització equipaments culturals. Art. 3. Modificació de tarifes

7.

Ordenança 3. 35. Taxa biblioteques. Art. 5. Modificació d’algunes tarifes

8.

Ordenança 3.37. Taxa gestió de residus. Art. 6. Modificació de quotes.

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE TeC
1.

Ordenança 3.11. Taxa aprofitament sòl... Art. 9. Caixers d’entitats bancàries. Modificació de tarifes

2.

Ordenança 3.11. Taxa aprofitament sòl... Art. 8. Instal·lació elements publicitaris. Modificació de tarifes

3.

Ordenança 3.39. Taxa utilització especial domini públic. Art. 7. Modificació base imposable i quota

4.

Ordenança 3.22. Taxa aprofitament domini públic per empreses operadores. Increment d’un 10%

5.

Ordenança 3.25. Taxa prestació serveis centres docents. Art. 7.5 Reducció tarifes

6.

Ordenança 2.4. Impost increment valor terrenys. Art. 4. Modificació base imposable i quota

7.

Ordenança 3,37. Taxa gestió de residus. Quotes tributàries

8.

Ordenança 3.37 Taxa gestió de residus. Modificació quotes tributàries.

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
1.

Ordenança 2.1. IBI. Modificació de l’article 7, Tipus de gravamen i quota

2.

Ordenança 2.4. Plusvàlua. Modificació de l’article 8, Tipus de gravamen

3.

Diverses ordenances de les Àrees 2 i 3: Mantenir el redactat de 2015

4.

Ordenança 3.37. Taxa de gestió de residus. Que no s’apliqui un increment del 5% respecte 2015
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5.
6.

Ordenança 2.8. Taxa utilització instal·lacions esportives. Modificació de l’article 3r., INCLOENT UNA BONIFICACIÓ DEL 75% EN ELS ABONAMENTS, EN COMPTES DEL
50% QUE FIGURA A L’ESMENA
Ordenança 1.1. General de gestió. Supressió de l’article 11.3, relatiu al pagament en un sol termini

ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES
1.

Ordenança 1.1 General de gestió. Modificació de l’art. 11.3, Calendari fiscal

2.

Ordenança 1.1 General de gestió. Modificació de l’art. 21.2. Beneficis fiscals per capacitat econòmica

3.

Ordenança 1.1 General de gestió. Supressió de l’art. 21.2.b.

4.

Annex 1. Preu públic assistència activitats dels serveis mpals. Modificació art. 2. Beneficis fiscals

5.

Annex 1. Preu públic assistència activitats dels serveis mpals. Supressió art. 2.1.a

6.

Annex 9. Preu públic implantació estació telefonia mòbil. Modificació de l’article 2, sobre les tarifes

7.

Annex 12. Preu públic entrada espectacles al parc S. Jordi (Festa Major). Proposta d’eliminació

8.

Annex 13. Preu públic per entrada sessions del cine fòrum Les dones

9.

Ordenança 2.4. Plusvàlua. Modificació del tipus de gravamen (article 8)

10.

Ordenança 2.5. Impost sobre construccions... Modificació del tipus de gravamen (article 4.3)

11.

Ordenança 3.8. Taxa utilització instal·lacions esportives. Proposta de nou quadre de bonificacions

12.

Ordenança 3.11. Taxa per l’aprofitament del sòl... Augment de les tarifes de l’article 9 (caixers)

13.

Ordenança 3.15. Taxa serveis del Centre d’Animals de Companyia. Modificació quadre bonificacions

14.

Ordenança 3.15. Taxa serveis del Centre d’Animals de Companyia. Supressió algunes quotes article 5

15.

Ordenança 3.20. Taxa utilització horts municipals. Proposta nou quadre de bonificacions (art. 5)

16.

Ordenança 3.25. Taxa prestació serveis als centres docents. Nou quadre de bonificacions (art. 5)

17.

Ordenança 3.25. Taxa prestació serveis als centres docents. Eliminació part de l’article 5.

18.

Ordenança 3.30. Taxa servei del Cementiri municipal. Modificació quadre de bonificacions (art. 8)

19.

Ordenança 3.37. Taxa gestió de residus. Nou quadre de quotes de l’article 6

20.

Ordenança 3.37. Taxa gestió de residus. Supressió bonificació a famílies nombroses i monoparentals

21.

Ordenança 3.37. Taxa gestió de residus. Addició a l’article 15, Quotes mínimes

