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                         65 propostes per una recaptació municipal més justa 
Informe de la Plataforma per una fiscalitat justa amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig 
que es presenta en roda de premsa per Xavi Casanovas i Cecile Barbeito i Xavier Martínez, de la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària 

 

 

 

 
La municipal, tot i ser l’administració pública més propera a la ciutadania, és la que té un marge més limitat 
per decidir sobre les seves polítiques fiscals. Malgrat això, els queda marge, si volen, per definir quin tipus 
de fiscalitat volen recollir en les ordenances fiscals. Poden regular les bonificacions, els tributs propis, les 
taxes o determinats preus públics. 

Aquest informe presenta 65 propostes de fiscalitat municipal encaminades a quatre objectius principals: 

1. Millorar el finançament municipal: transferint tributs de la Generalitat cap els ajuntaments i 
fixant una participació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants en l'IRPF. 

2. Protegir el dret a l'habitatge: reforçant la progresivitat de l'IBI, introduint bonificacions a les 
persones i famílies més vulnerables i penalitzar els pisos buits (recàrrecs i sancions). 

3. Incentivar els comportaments mediambientalment sostenibles:  aplicant bonificacions en l’IBI i 
l’ICIO orientades a comportaments mediambientalment sostenibles i penalitzant l'ús de vehicles 
privats contaminants. 

4. Vetllar per la transparència i la responsabilitat social: millorant la participació ciutadana en el 
control dels pressupostos municipals i el sistema de contractació pública: campanya de zones lliures 
de paradisos fiscals. 

Aquest informe actualitza el presentat fa quatre anys i afegeix vint propostes noves a més d’alguns exemples 
de bones pràctiques que actualment s’estan portant a terme a diversos ajuntaments de Catalunya. 

 

La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per entitats i persones a títol individual, unides per la 
preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i el model de societat que se’n deriva. 
Donen suport a la Plataforma: OXFAM INTERMON a Catalunya, AICEC-ADICAE Catalunya, ATTAC ACORDEM, CCOO DE 
CATALUNYA, CONFAVC (Confederació d'AAVV de Catalunya), CUS (Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat),  
CRISTIANISME I JUSTÍCIA - Fundació Lluís Espinal, ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social),  ECOLOGISTES EN ACCIÓ 
DE CATALUNYA, Economistes en acció (Grup Economia Social del Col·legi d’economistes), FETS (Finançament Ètic i 
Solidari), PROJECTE FIARE, JOVES D'ESQUERRA VERDA (JEV), L'OCUC (L'Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya), MLP (Moviment Laic i Progressista), PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic), SINDICATO DE 
TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA), UCC (Unió de Consumidors de Catalunya), UGT DE 
CATALUNYA. 

 
Dilluns, 8 d’abril, de 2019 
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Sala de premsa de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona) 


