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1.Presentació
La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per persones a
títol individual i per un conjunt d’entitats – 14 entitats promotores i 13 entitats
adherides – que comparteixen la preocupació per l’evolució del sistema fiscal, cada
vegada més regressiu i injust, i el model de societat que se’n deriva.
Per promoure un sistema fiscal més just i una persecució més efectiva del frau fiscal, la
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària participa en activitats de
reflexió, debat i sensibilització, i promou accions d’incidència en l’àmbit polític.
En el marc de la línea d’acció d’incidència en l’àmbit polític, la Plataforma per una
fiscalitat justa, ambiental i solidària ha publicat informes de propostes per a aconseguir
una fiscalitat més justa en l’àmbit estatal, i en l’àmbit català. L’informe que teniu a les
mans aporta un nou nivell de concreció de mesures fiscals amb propostes per una
fiscalitat més justa a nivell municipal.

2. Introducció
A l’Abril de 2015, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària va
presentar el seu informe “Fiscalitat municipal, 45 propostes de la Plataforma per una
fiscalitat Justa de cara a les eleccions municipals”, per promoure el debat en les
candidatures municipals de cara a introduir criteris ambientals i solidaris al règim
d’impostos i de taxes municipals. Després de presentar l’informe, membres de la
Plataforma s’han reunit amb els partits polítics que hi ha estat disposats.1
Amb aquest nou informe, volem recollir les propostes fiscals dels principals partits
politics que es presenten a les eleccions municipals.
La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària sintetitza en aquest
document les propostes recollides en els programes electorals relacionades amb la
fiscalitat municipal, amb els objectius de:
1

La Plataforma ha contactat per e-mail i, en els casos on s’ha obtingut menys resposta, per telèfon a les
candidatures més rellevants que es presenten a eleccions municipals a Catalunya (CiU, Ciutadans, CUP,
ERC, ICV-EUiA, Podem, PP, Procés Constituent, PSC). S’han mantingut reunions amb les agrupacions que
han mostrat interés en reunir-se: amb representants de Barcelona en Comú-ICV-EUiA, ERC i PSC, i hi ha
una reunió prevista amb CiU després de les eleccions municipals.

Qui em representa al municipi?
Anàlisi de les propostes fiscals de les candidatures a les eleccions municipals de maig de 2015

3

Informes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
• Analitzar els programes electorals dels principals partits polítics que es presenten a
les eleccions municipals de maig de 2015;
• Valorar les propostes polítiques en matèria fiscal d'acord amb els objectius de la
Plataforma per una fiscalitat justa;
• Facilitar el seguiment de les polítiques impulsades pels representants polítics de la
ciutadania en matèria fiscal al llarg de la legislatura del Parlament Europeu.
Cal tenir en compte que el funcionament dels partits respecte de les candidatures
municipals és molt diferent, i que mentre algunes agrupacions (CUP, ICV-EUiA-EPM,
PP, PSC) publiquen un programa marc de propostes ben concret, amb una autonomia
municipal més limitada, altres (ERC, CiU, Podem, i totes les candidatures ciutadanes)
deixen més marge als municipis per a definir les seves pròpies polítiques. En aquest
segon cas, la informació amb la que s’ha disposat per analitzar i comparar les
propostes ha estat força més limitada. D’altra banda, donada la forta embranzida de
les candidatures ciutadanes, s’ha optat per analitzar-ne dos programes (Ahora Madrid i
Barcelona en Comú), com a petita mostra, per no deixar aquest tipus d’agrupacions
fora de l’anàlisi. D’altra banda, alguns partits que es presenten a les eleccions
municipals només a determinades CCAA - com és el cas de Compromís, EH Bildu, o
Partido Andalucista – no han quedat recollits en aquest informe en no tenir propostes
específiques en clau municipal.
Per elaborar aquest informe s’han recollit totes les informacions que tinguin a veure
amb fiscalitat i gestió dels impostos, indepentdentment que les propostes estiguin
contemplades per l’informe 45 propostes de fiscalitat municipal o no. La graella
comparativa final (Apartat 4) s’ha elaborat a partir de les propostes més significatives
dels programes electorals, i alhora de les propostes mes rellevants de l’informe de les
45 propostes de fiscalitat municipal.
Confiem que l’informe será útil a l’hora de facilitar la decisió en el vot el proper 24 de
maig de 2015.
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3. Recull dels programes electorals en material de fiscalitat
Ahora Madrid
Presentación
Aunque históricamente las administraciones locales adolecen de recursos necesarios
para el desarrollo de los servicios que por proximidad les competen, por ello mismo
creemos que es posible y necesario desarrollar una política de ingresos y gastos
socialmente equitativa, que demande las atribuciones y recursos necesarios a las
distintas escalas administrativas, y proteja un patrimonio público al servicio de la
ciudadanía. (p.20)
Propuestas
Modelo de financiación
 Estudiar los recursos públicos que se detraen de las arcas públicas por medio
de cesiones, subvenciones y exenciones de tasas injustificadas a entidades y
organismos no municipales e implantar su eliminación. (p-20-21)
 Reestructurar las tasas que regulan el uso privado del espacio público (terrazas,
pasos de vehículos, cajeros, espacio radioeléctrico, etc.) con baremos
progresivos en función del tipo e intensidad de uso. (p.21)
 Reinstaurar la tributación asociada a la actividad económica de las grandes
empresas radicadas en la ciudad, activando el IAE en este sector. (p.21)
 Exigir al Estado la devolución de las competencia sobre ciertos impuestos
(empresas de telecomunicaciones, eléctricas y otras). (p.21)
 Establecer la racionalidad impositiva en las redes de suministro y ajustar las
tasas por el uso, ampliación e implantación de estas redes en espacio público,
sea subsuelo, suelo o vuelo. (p.21)
 Aumentar la participación en los ingresos del Estado y la Comunidad
Autónoma, acompasando la distribución de la presión fiscal a los gastos
efectivos de las diferentes administraciones. (p.21)
 Apoyar las iniciativas de carácter supramunicipal que promuevan la
derogación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y la Ley 27/2013, de Racionalización
y sostenibilidad de la Administración local. (p.21)
Gasto responsable
 Promover una mayor racionalización del gasto y aprovechamiento de ingresos
modificando las concesiones de servicios. (p.21)
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 Eliminar todo gasto de publicidad institucional que no corresponda con información y
campañas al servicio de la ciudadanía. (p.21)

Redistribución
 Transitar a una fiscalidad progresiva por nivel de renta, con bonificaciones a
familias, cooperativas y empresas de interés social y medioambiental. (p.21)
 Imponer tasas que penalicen la acumulación de vivienda. (p.21)
Transparencia
 Implementar medidas de transparencia de la gestión pública con información
veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales,
convocatorias, concursos y plazas de empleo. (p.22)
Presupuestos y procesos participativos
 Implantar la participación directa e informada de la ciudadanía a través de
Iniciativas Legislativas Populares (ILP), consultas ciudadanas y referéndums
vinculantes, como herramientas superiores en el proceso de participación
ciudadana. (p.24)
 Poner en marcha progresivamente presupuestos participativos a escala
municipal y local que recojan las propuestas de la ciudadanía, cuyos
resultados serán determinantes para la asignación de los recursos disponibles
atendiendo al equilibrio territorial, la diversidad social y el género. (p.24)
Acceso a la vivienda
 Favorecer el alquiler y el alquiler social de larga duración a través de
bonificaciones en impuestos y licencias. (p.29)
Acción contra el Fraude
 Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude,
garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de
control y actuación (p.22)

Fuente: Programa Ahora Madrid.
https://conoce.ahoramadrid.org/wpcontent/uploads/2015/04/AHORAMADRID_Programa_Municipales_2015.pdf
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Barcelona en Comú
Presentació
Volem una Barcelona més justa i que faci front a les desigualtats. Volem una ciutat
capdavantera en la rebel·lió democràtica que s’està vivint a tot el Sud d’Europa. Una
ciutat que faci valdre la intel·ligència col·lectiva de la seva ciutadania, al temps que té
cura dels que hi viuen i afronta els reptes de la crisi ambiental. (p.13)
Propostes

Model de finançament
 Estudiar formes d’increment sostenible dels ingressos tributaris de
l’ajuntament, mitjançant per exemple la creació de noves taxes, especialment
les derivades de la utilització privativa de l’espai públic, com l’streetmarketing
o la taxa turística. (p.24)
 Treballar per reduir l’elevat impagament d’ingressos públics, especialment en
relació amb les multes i les sancions interposades per l’Ajuntament, per
aprofitar la via legal de destinar el superàvit a inversions sostenibles. (p.24)
 Negociar amb el govern de la Generalitat de Catalunya la modificació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics per tal que la totalitat de
la recaptació del municipi es transfereixi a l’Ajuntament. (p.28)
 Realitzar una auditoria de les despeses i els deutes municipals, en especial dels
processos de contractació pública, per detectar possibles irregularitats, actuar
contra les persones responsables i totes les que s’hagin enriquit il·lícitament, i
prendre les mesures de revisió de procediments necessàries per evitar que es
puguin repetir en el futur. (p.64)
 Crear una oficina anticorrupció municipal amb dues funcions principals: d’una
banda, gestionar un sistema de denúncies anònimes i ordinàries de la
ciutadania i del personal de l’Ajuntament, com ja fa en l’àmbit europeu
l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), i, de l’altra, coordinar un
sistema d’auditoria interna orientada a detectar debilitats del sistema de
funcionament de l’Ajuntament i de les entitats i empreses que en depenen i
que possibilitin actuacions corruptes. (p.64)
Redistribució
 Preveure i millorar determinades bonificacions fiscals per a les persones amb
més necessitats, així com aconseguir un Impost de Béns Immobles de caràcter
social i progressiu. (p.24)
Fiscalitat verda
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 Portar a terme una revisió global del sistema de taxes i bonificacions fiscals
municipals per tal d’afavorir una transició a una societat amb menys impacte
ecològic i que atengui millor les necessitats socials i la diversitat funcional, en
la línia del que defensa l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic i que ja han començat a aplicar altres ciutats.
(p.24)
Model econòmic
 Atorgar als residents en les zones de més pressió turística ajudes al lloguer
social, ajudes fiscals al comerç de proximitat, campanyes de sensibilització i
educació del turista etc.. (p.28)
 Garantir que les empreses d’alta tecnologia subvencionades des de Barcelona
(…) creïn ocupació i paguin impostos a Barcelona (p.34)
Pressupostos participatius
 Crear un Consell Ciutadà de Turisme amb veu i vot sobre les prioritats en la
despesa de l’impost turístic, i es fiscalitzarà Turisme de Barcelona perquè
compleixi allò que estableix la llei. (p.28)
 Realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere (…), amb la convicció que
aquest tipus de pressupost és una eina política i econòmica poderosa amb
implicacions profundes i radicals, no només en termes d’equitat i eficiència
pressupostària, sinó també en l’objectiu d’assolir nivells de vida millors per a
tota la ciutadania. (p.28)
 Assegurar que un mínim del 5% del pressupost municipal sigui assignat pels
veïns i les veïnes dels districtes en projectes i propostes que ha presentat la
mateixa ciutadania (com, per exemple, en el projecte Better Reykjavík,
d’Islàndia, i moltes altres experiències en l’àmbit local i internacional). (p.58)
 Fomentar que cada vegada més proporcions del pressupost municipal puguin
ser assignades participativament, de forma progressiva i en funció de
l’experiència i els resultats obtinguts. (p.58)
 Elaborar el pressupost participatiu en l’àmbit dels districtes, i, si es considera
viable, dels barris, per fomentar escales més properes a la població i per
facilitar una proximitat de les necessitats de la ciutadania. (p.58)
 Respectar la priorització dels projectes sorgida del procés participatiu i, si es
considera necessari, fomentar processos de democracia deliberativa i cerca
de consens abans de la votació final de les propostes que es vol prioritzar.
(p.58)
Transparència
 És necessari comptar amb la implicació de la ciutadania per aconseguir més
transparència i més debat en els processos de presa de decisió de la inversió
pública. (p.58)
Qui em representa al municipi?
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 El nostre objectiu és treballar per la transparència, l’equitat i la justícia en la
contractació municipal, incorporant en tots els processos criteris que
afavoreixin la redistribució (p.61)
Font: Programa electoral Municipals 2015.
https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/programaencomu_cat.pdf
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Ciutadans – Ciudadanos (C’s)
El partit Ciutadans (C’s) no ha fet un programa electoral específic per a les eleccions
municipals, sinó un de general (de cara a les eleccions estatals, autonòmiques i
municipals). Per aquest fet, les propostes de fiscalitat municipal són molt poc
nombroses. En aquest apartat s’han recollit les propostes que poden ser aplicables a
nivel municipal.
Posicionamiento
Existe la percepción de que pagamos demasiados impuestos. ¿Por qué? En primer
lugar, porque nuestros impuestos están muy mal diseñados: pagamos tipos más
elevados pero recogemos menos ingresos porque existen un sin número de
exenciones y deducciones, a menudo no justificadas ni por razones de eficiencia, ni por
razones de equidad. En palabras de un fiscalista español, el sistema es como un queso
gruyer, muy grande pero con muchos agujeros, y se tiene que convertir en un queso
manchego, más pequeño pero compacto. En segundo lugar, porque el reparto de
nuestros impuestos es poco equitativo. Esencialmente, la recaudación se concentra en
los asalariados, que tienen posibilidades de evasión fiscal mucho más reducidas,
mientras que muchos contribuyentes no pagan impuestos. Y finalmente, porque existe
un serio problema de despilfarro y gasto injustificable que enfada a los ciudadanos a la
hora de hacer frente a sus impuestos y hace difícil justificar el pago de los impuestos.
Nuestro objetivo es que el ingreso y gasto público sean más eficientes, más
equitativos, y con una priorización del gasto mucho más rigurosa. Al conseguir esto,
tendremos espacio para que los españoles disfruten de una sustancial reducción de la
carga fiscal, concentrada particularmente en aquellos que más han sufrido en sus
carnes el peso de la crisis. (p.3)
Propuestas de fiscalidad municipal
Gasto responsable
 Eliminar las diputaciones provinciales, de dudosa utilidad y que además han
sido un nido de corrupción sin control democrático. (p.17)
 Fusionar los ayuntamientos en unidades de mayor tamaño, lo que permitirá
reducir el número de concejales e incrementar considerablemente su calidad y
su remuneración. Eso redundará en una reducción de la corrupción y en una
mejora de la calidad de los servicios ofrecidos. Además, esta unión permitirá
eliminar duplicidades con el consiguiente ahorro, prestando servicios similares.
Nuestro objetivo es la fusión de los ayuntamientos con menos de 5.000
habitantes, aunque no en todos los casos. Tendremos en cuenta las diferentes
realidades demográficas, culturales, geográficas y sociales (en cualquier caso,
en aquellos ayuntamientos que no se fusionen y no alcancen los 5.000
habitantes se llevará a cabo una importante reducción de concejales,
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secretarios, etc. y el sueldo de alcalde y concejales se fijará mediante una tabla
salarial que se establecerá conforme al presupuesto de cada municipio). (p.1718)
 Gestión conjunta de servicios como recogida de residuos, mantenimiento de
alumbrado, gestión de recaudación, gestión de multas, gestión de cementerios,
limpieza viaria, mantenimiento y abastecimiento domiciliario de agua potable,
gestión de servicios sociales, mantenimiento parques y jardines, espacios
culturales y de formación- bibliotecas, aulas informáticas- centros cívicos, etc.
(p.18)
Fuente: Propuestas de C’s para devolver a España su Futuro Tercera parte: Finanzas
Públicas.
https://www.ciudadanos-cs.org/var/public/sections/page-propuestas-economicas-ysociales/propuestas-economicas-parte-3.pdf?__v=79_0
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Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Presentació
Les actuals administracions catalanes pateixen una greu asfíxia financera degut, en
gran mesura, a les polítiques neoliberals implementades en els darrers anys: reducció
de la pressió fiscal a les grans fortunes i empreses (menys impostos i més desgravacions), rescats milionaris (directes i indirectes) a les entitats financeres, una lluita
gairebé inexistent contra el frau fiscal i l’evasió de capitals i una corrupció
generalitzada entre les elits polítiques i empresarials. Així mateix, la política de grans
infraestructures, equipaments sobredimensionats i projectes faraònics aliens a les
necessitats de la població han comportat un deteriorament important de les finances
públiques. Als Països Catalans aquesta situació es veu agreujada per l’elevat dèficit
fiscal que es manté amb l’estat espanyol. (p.27)
El primer que cal tenir present a l’hora d’encarar el finançament local i la fiscalitat és
que el finançament local és injust. El finançament dels ajuntaments s’ha basat en les
taxes i els impostos que tenen a veure amb l’especulació immobiliària i les subvencions estatals i autonòmiques, sovint finalista. (…) D’altra banda, des d’un posicionament d’esquerres, la CUP ha d’impulsar una fiscalitat progressiva i un augment de la
despesa social, per tal de fer una efectiva redistribució de la renda. (p.28)
Propostes
Pressupostos participatius
 Garantir especialment la plena participació ciutadana en el procés d’estudi,
anàlisi i reflexió previ a l’aprovació pel ple dels pressupostos municipals anuals.
S’han d’introduir, doncs, fórmules diverses d’intervenció i de participació de la
ciutadania i de les entitats en el debat pressupostari -creació de comissions de
participació amb presència de ciutadans i ciutadanes i d’entitats (p.14)
 Dret de fer arribar a l’Ajuntament propostes i suggeriments (verbalment, per
escrit o per via telemàtica), sessions des del punt de vista dels barris, etc. (p.14)
 En algunes casos, aquest procés pot anar acompanyat de la creació de
Reglaments de Pressupostos Municipal. (p.14)
Transparència
 Plena transparència en matèria econòmica, cal que el conjunt de la població
tingui accés a la informació sobre quins són els deutors del seu consistori i
quins interessos genera aquest deute. (p.14)
 Màxima transparència en la gestió municipal com a element vertebrador de la
qualitat democràtica de l’Ajuntament. (p.16)
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 Potenciar una gestió transparent de la política de subvencions, ajuts,
contractacions, etc. sobre tot allò que fa referència a les aportacions
econòmiques a entitats i col·lectius i, a la contractació externa d’empreses.
(p.16)
Redistribució i lluita contra el frau
 Impulsar polítiques de lluita i denúncia del frau fiscal. (p.27)
 Instar a les administracions a augmentar la pressió fiscal a les rendes més altes i
a les activitats especulatives. (p.28)
 Ajustar al màxim els preus i les taxes publiques a la renda dels individus. (p.28)
 Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que són ingressos que
no tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, per tant,
tenen una afectació més gran a qui menys té. En qualsevol cas, es podrien
establir sistemes de descomptes en funció de la renda. (p.28)
 Suprimir determinats serveis que no siguin essencials o gravar-los fortament a
través de taxes. (p.28)
 Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns
immobles, impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva.
Per tal de finançar les mesures per a la igualtat social i d’urgència pels casos
que sobrevindran en els propers temps, cal que els ajuntaments disposin de
fons per seguir duent a terme la seva funció social redistributiva. Per tant, des
de la CUP s’aposta per augmentar els impostos a totes aquelles empreses i
particulars que més guanyen i han guanyat a través d’impostos més o menys
progressius. (p.28)
 Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats. (p.28)
 Aplicar descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones
desocupades sense que cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una
prestació baixa o assistencial. (p.28)
 Incrementar la despesa social. Cal un augment dels recursos municipals
destinats a educació i sanitat per dirigir-los als col·lectius més desafavorits.
(p.29)
Despesa responsable
 Fomentar una depesa pública austera—entesa com el màxim aprofitament dels
recursos comuns—i acabar amb la despesa associada a grans projectes sense
cap tipus de rendibilitat ni econòmica ni social. (p.28)
Accés a l’habitatge
 Modificar la fiscalitat del sòl, actualitzar periòdicament el cadastre en quan
valors del sòl i titularitats. (p.67)
 Aplicar l’IBI amb tot rigor, tot i desgravant la primera residència. (p.67)
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 I canviar la política de subvenció a la compra de l’habitatge, per la de suport a
aquelles persones amb baix poder adquisitiu per a l’obtenció d’aquest, ja sigui
de compra com de lloguer. (p.67)
Fiscalitat verda
 Treballar en matèria fiscal per tal de promocionar les energies renovables.
(p.81)
 Impulsar la fiscalitat dels cotxes nets. Els cotxes menys eficients i més
contaminants paguen un impost extra que es reinverteix subvencionant els
qui compren vehicles més nets. (p.84)
 Aplicar taxes de pagament per generació (en el marc d’una recollida porta a
porta) per tal que pagui més qui més residu barrejat faci. La fórmula més
fàcilment aplicable és amb una taxa de brossa amb una part fixa i una de
variable que es pagui a través de la compra de bosses estàndard per a la
recollida de la resta i els envasos lleugers, que són les dues fraccions que
interessa reduir. En el cas dels grans productors, la taxa de pagament per
generació també és aplicable a través de les bosses i en funció del nombre de
buidades de contenidors de cada comerç. (p.94)
Font: Programa marc de la CUP per les eleccions municipals del maig de 2015.
http://cup.cat/sites/default/files/cup_-_programa_marc_municipals_2015.pdf
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Convergència i Unió (CiU)
El document marc de CiU per a les eleccions municipals és de una sola página. Pel que
les seves propostes són una orientació general més que propostes programàtiques.
Presentació
D’ençà del restabliment dels ajuntaments democràtics l’any 1979, Convergència i Unió
ha estat al costat de la gent i construint país, en els millors moments i en els més
difícils. Avui, 36 anys després, les prop de 10.000 persones que conformem les
candidatures arreu de Catalunya estem a punt per donar respostes als nous reptes.
(p.1)
Propostes de fiscalitat municipal
 Gestionar els recursos públics amb rigor i transparència (p.1)

Font: Compromís de CiU amb els pobles i ciutats de Catalunya.
http://www.ciu.cat/sites/default/files/pictures/compromis-municipals-2015_1.pdf
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Presentació
La independència és l'oportunitat per generar nous motllos per a la política municipal.
Tenim l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen els governs de
les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les competències per dur a
terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans,
propiciar la participació política, la transparència i lluitar contra la corrupció, etc. (p.3)
Propostes
Redistribució
 Introduir mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la
capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, es preveuen utilitzar
mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades
situacions personals o familiars del subjecte passiu (desnonaments o
situacions de pobresa extrema). Complementàriament es promourà la
tarificació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis públics.
(p.96)
Model econòmic
 Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment, per a les
Pimes. (p.96)
 Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació
dirigida a destinar els increments fiscals a la contenció del dèficit local (p.96)
 Dotar als municipis de nous instruments, com poden ser els Business
Improvement Districts que es coneixen al món anglosaxó com una forma
habitual de gestió de les àrees comercials de les grans ciutats, en la qual tant
els actors privats com els comerciants i les empreses assumeixen el rol de
gestors d’una àrea determinada, de manera que s’estableix una fluida
col·laboració público-privada per gestionar l’espai. (…) A posteriori, la
pertinença a aquest ens és obligatori de tots els comerciants i empreses, els
quals hauran de sufragar una taxa.(p.101)
 Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb
l’activitat cultural. (p.24)
Accés a l’habitatge:
 Bonificacions en la plusvàlua en les dacions en pagament on no arribin les
mesures del RD 6/2012 (p.81)
Qui em representa al municipi?
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 Protocol per la sanció de la desocupació no justificada per infracció de la funció
social de la propietat d’un habitatge (p.81)
Fiscalitat verda
 Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin
exclusivament o prioritàriament energies renovables. (p.68)
 Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost
d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica en aquells municipis en què
que encara no és obligat i d’altres mesures d’estalvi energètic als edificis
existents. (p.68)
 Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables.
(p.85)
 Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals. (p.96)
Despesa responsable
 Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i
mitjans públics, incloent eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits
institucionals. Supressió de les targetes de crèdit de que gaudeixen càrrecs
institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa
dels viatges oficials. (p.6)
 Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al
desenvolupament i la solidaritat internacional. (p.49)
 Auditoria dels serveis públics: En cas que les empreses prestadores de serveis
púbics obtinguin beneficis desproporcionats per a la prestació d’un servei, o
tingui un cost excessiu pel consistori, caldrà estudiar les formes per evitar-ho,
entre elles, la municipa-lització dels serveis públics o la mancomunitat dels
serveis amb altres municipis. (p.97)
 Promoure la contractació responsable, tant al propi ajuntament (fomentant la
participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de
treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb possibles
bonificacions fiscals. (p.109)
Transparència i participació
 Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la
centralització de les compres de l'administració pública mitjançant una
plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes les
compres. Aquesta centralització facilita la fiscalitza-ció, disminueix els casos de
corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i
permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el procés és públic i els
ciutadans poden fer el seguiment a través de plataformes electròniques. (p.6)
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 Els processos participatius poden servir per determinar aspectes clau dels
pressupostos, les ordenances fiscals o la presa de decisions sobre aspectes
controvertits, així com la seva avaluació posterior. (p.8)
 Comprometre’s amb la transparència quant a retribucions i càrrecs de
designació política (p.8)
 definir els Plans de Transparència Municipals que han de ser full de ruta
d’actuacions i objectius. Aquest pla es pot fer genèric o més específic segons la
dimensió del municipi. En aquests plans cal fer especial èmfasi en la
transparència en el processos de compra pública a través de les TIC (p.95)
Altres
 Incentivar el reconeixement al civisme i a la contribució de la seguretat
col·lectiva de la ciutadania, i aplicar, per exemple, bonificacions en l’impost de
circulació a aquelles persones que siguin exemple de bones pràctiques. (p.89)
 Incentivar el reconeixement al civisme i a la contribució de la seguretat
col·lectiva de la ciutadania, i aplicar, per exemple, bonificacions en l’impost de
circulació a aquelles persones que siguin exemple de bones pràctiques. (p.89)
Font:
Programa
Marc
Municipals
2015
(document
de
http://locals.esquerra.cat/documents//programa-marc-tm-definitiu.pdf

treball)
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Equo
Presentación
Los municipios están llamados a ser los protagonistas de la transición hacia el nuevo
modelo que la sociedad demanda. Son agentes de cambio fundamentales, no
permanecen ajenos a los grandes desafíos, sin embargo, no pueden hacerles frente en
solitario. Cuestiones como los problemas del modelo de financiación municipal, el
desdibujado marco competencial de las Comunidades Autónomas o algunas
características del sistema electoral vigente, se encuentran en la base de muchos de
los problemas que hoy presentan nuestros municipios. (p.4)
La actividad fiscal (impuestos) y tributaria (tasas) [es] necesaria para la financiación de
los fines propios y, sobre todo, para promocionar o desincentivar conductas
individuales o colectivas contrarias al bien común. (p.8)
Propuestas
Transparencia y participación
 Apostar por el sistema de Gobierno Abierto basado en la transparencia (datos
abiertos, rendición de cuentas, reutilización de información, etc.), participación
(generación de dinámicas participativas, garantizar el acceso a la tecnología,
comunicación bidireccional) y colaboración (compartir, cogestión de recursos,
auditoría ciudadana). (p.5)
 Impulsar experiencias de presupuestos participativos y establecer controles
ciudadanos periódicos del cumplimiento del presupuesto. (p.6)
 Introducir instrumentos de transparencia y participación en los procesos de
contratación municipal de suministros y servicios, incluida la evaluación previa,
paralela y posterior de la necesidad o prioridad de los mismos. (p.11)
 Publicar los gastos generados por el ayuntamiento de forma regular, detallada
e inteligible. (p.11)
Modelo económico
 Implantar todo un paquete de incentivos fiscales y tributarios (rebajas y
exenciones) a las personas jurídicas (entidades organizadas) con un Balance del

Qui em representa al municipi?
Anàlisi de les propostes fiscals de les candidatures a les eleccions municipals de maig de 2015

19

Informes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària







Bien Común2 (BBC) favorable, al igual que a las conductas ciudadanas
coincidentes con los valores de la Matriz de Bien Común3 (MBC). (p.11)
Incluir en los procesos de contratación municipal cláusulas basadas en los
valores de la MBC aplicables a la producción y distribución de suministros y a la
prestación de servicios. (p.11)
Proceder a la contratación de servicios financieros con entidades con BBC
favorable, como la banca ética. (p.11)
Incluir entre la documentación a presentar para contratar con la entidad el BBC
o aquella que justifique la aplicación de los valores de la MBC. (p.11)
Implementar una tasa de aparcamiento de grandes superficies, evitar los
parques comerciales alejados de la trama urbana y establecer aparcamientos
disuasorios en la periferia de las ciudades. (p.18)

Modelo de financiación
 Suprimir los privilegios de entidades e instituciones religiosas sobre bienes

inmuebles aplicándoles los impuestos y tasas municipales que correspondan y
defendiendo jurídica y políticamente el carácter público del patrimonio del que
puedan haberse apropiado por el procedimiento de inmatriculación. (p.15)
Fuente: Programa Elecciones Municipales 2015. Equo.
http://partidoequo.es/documentos/programa_municipales_2015.pdf

2

Balance de Bien Común: Instrumento de evaluación del grado de contribución al bien común de la
actividad de una empresa que, utilizando la Matriz de Bien Común, realizado por una entidad auditora
externa, adquiere su valor una vez verificado y validado por un organismo público participativo e
independiente que será necesario crear. (p.9)
3
Matriz de Bien Común: Sistema de indicadores basados en los valores del bien común, objetivamente
medibles, auditables y verificables de forma tal que permita identificar públicamente a aquellas
empresas, servicios y productos que realizan una mayor contribución al bien común. (p.9)
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Iniciativa els Verds - Esquerra Unida i Alternativa – EPM (ICV-EUiA-EPM)
Presentació
Necessitem un nou model de finançament basat en el repartiment dels recursos i
dèficit en funció de les competències reals i la lleialtat institucional, que doti als
Ajuntaments del marge de maniobra suficients per decidir políticament sobre les
prioritats dels municipis. (p.26)
Propostes
Model de finançament
 Nou marc competencial ajustat a la realitat, amb el corresponent finançament,
la qual cosa implica introduir càlculs raonables del cost de les prestacions dels
serveis públics locals. (p.27)
 El disseny del sistema de finançament s’ha de fer d’acord amb aquest
repartiment competencial i tot respectant els principis de suficiència de
recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal (p.27)
 Equilibrar la despesa pública que assumeixen els Ajuntaments, què és un 19%
del total del Estat i el finançament que perceben, el qual es manté en un 13%
des de fa anys, mitjançant una major participació en els tributs de l’Estat (IRPF i
IVA) i un increment de les subvencions no condicionades (p.27)
 Reforma de l’aplicació actual de la Llei d’estabilitat pressupostària, per poder
compartir el repartiment de dèficit establert per part de l’UE, amb l’Estat i les
CCAA. En coherència amb l’assumpció del 19% de la despesa correspondria
com a mínim un 1% de dèficit del 4,5% globalment admès a totes les
administracions, així com establir que els objectius de dèficit s’hagin d’assolir
en el conjunt de cicle econòmic i no cada any. (p.27)
 Garantir la “Lleialtat Institucional”. Els ajuntaments estan patint diverses
decisions del Govern de l’Estat i de la Generalitat, que perjudiquen
notablement l’escenari pressupostari. (p.27)
 Derogació de la regla de la Despesa que limita, de manera unilateral per part de
l’Estat , el creixement pressupostari dels Ajuntaments (p.28)
 Derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga també
als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la cobertura
dels serveis públic i de les inversions municipals. (p.28)
 Derogació de la LRSAL, atès que una de les seves repercussions més clares és
l’externalització i la privatització dels serveis municipals si són possibles
generadors de beneficis privats. (p.28)
Redistribució
 Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al
finançament d’un servei públic municipal (…)que s’ajusti per a cada persona a la
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seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o
familiars (p.29)
Reforma de l’IBI (…) de manera que se’n pugui modular el seu impacte sobre les
famílies, en funció de les seves capacitats reals. Així mateix cal establir les
mesures necessàries per mantenir actualitzades les valoracions cadastrals amb
l’objecte de garantir la capacitat recaptatòria i evitar els problemes d’equitat
entre els contribuents de municipis valorats en exercicis diferents. (p.29)
Aprovar subvencions amb caràcter compensatori i establir un Reglament
d’Ajuts econòmics que garanteixi que tothom pot fer front a les seves
obligacions tributaries vers l’ajuntament. (p.29)
Aplicar un cànon sobre la Concessió de serveis públics: Un cànon fixe sobre la
propia Concessió, i un cànon variable sobre el guany. Establir en el Plec de
Condicions i, per tant, en el Contracte Administratiu que aquest import del
cànon variable ha de ser finalista (reinversió en el propi servei/equipament, en
el cost de l'aplicació de la Tarifació Social,..). (p.29)
Exigir el retorn de l'IVA pagat pels ens locals en les seves inversions. (p.29)

Fiscalitat verda
 Analitzar i auditar cada servei públic objecte de taxes o preus públics, revisant
els criteris de les exempcions i/o de les bonificacions, (…) i establint, quan
s’escaigui, sistemes de Tarifació Social i sometent aquest mesures a la
informació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics. (p.29-30)
 Redefinició de l’Impost de Vehicules de Tracció Motora, com amb l’IAE per a
empreses, per gravar més els vehicles més contaminants, i per establir
bonificacions en funció de la seva incidència en el medi ambient, la qual es pot
aplicar als vehicles elèctrics o bimodals. Proposem aplicar aquest coeficient
màxim als vehicles amb emsisions de CO2 superiors a 130grs/km i a partir
d’aquí anar fent boniifcacions graduals per nivells d’emissions inferiors (fins a
120, fins a 100, etc...). (p.30)
Accés a l’habitatge
 Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’IBI d’ús residencial als
immobles que després d’úna execució hipotecària es trobin desocupats
permanentment. (p.30)
 Establiment de bonificacions sobre l’IBI, mitjançant una bonificació que pot
arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
d’energia solar. (p.30)
 Establir subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO), i la Taxa per Llicències Urbanístiques per aquelles comunitats de
propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posar-ne, així com les
obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en els edifics més
antics. (p.30)

Qui em representa al municipi?
Anàlisi de les propostes fiscals de les candidatures a les eleccions municipals de maig de 2015

22

Informes de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària
 Bonificació en l’ICIO fins el 95% per a les obres que incorporin sistemes
d’aprofitament tèrmic o elèctric o d’energia solar. (p.30)
 IAE: Exercir la possibilitat de bonificació de fins un 50% de la quota per les
empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració. (p.30)
 Taxes per subministrament d’aigua: Redefinició de les taxes per
subministrament d’aigua establint tarifes marginalment creixents en relació al
consum per càpita (seguint la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu).
(...) Així mateix establir una part de la quota fixa relacionada amb el que
s’estableixi com bàsic, amb l’objecte de desincentivar els habitatges buits.
(p.31)
 Generalitzar als municipis la Taxa per la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i d’altres residus urbans. Així mateix generalitzar les taxes per
utilitzacions de la deixalleria. Treballar una Taxa que estableixi, pel que fa a
l’àmbit comercial i industrial, grups de subjectes passius en funció de les
fraccions orgàniques que generen i del cost de la seva recollida i tractament en
els respectius municipis. (p.31)
 Introducció de la Taxa de serveis de legalització de les activitats i instal·lacions i
de serveis ambientals. (p.31)
Model econòmic
 Taxa i/o Preu Públic per Publicitat Dinàmica: Establir taxes als anunciants en
l’espai públic, tot regulant i acotant força els espais on es podrà realitzar
aquesta activitat (cartelleria a l’espai públic i als equipaments municipals i en
els elements mòbils con vehicles,...). (p.31)
 Taxa sobre els caixers automàtics ubicats a la via pública, com ja han fet alguns
municipis. (p.31)
 Taxes sobre serveis annexos en equipaments municipals que són getsionats de
forma directe (màquines expenedores,...). (p.31)
 Establir Taxes per la ubicació de casetes de serveis puntuals o fixes si
l’ajuntament en licita la ubicació en el municipi de manera regulada i amb el
menor impacte possible (casetes de venda de productes alimentaris de
temporada, de venda de focs artificials, de xurreries i altres productes
alimentaris en zones d’oci). En aquest cas més que mai la Taxa ha de servir per
garantir la cobertura de possibles costos ambientals o molèsties a les
persones). (p.31)
 Bonificar fins el 95% els immobles rústics de cooperatives agràries i
d’explotació comunitària i bonificar fins el 90% els immobles urbans que
d’acord amb la legislació i el planejament urbanístic corresponguin a
assentaments de població singularitzats, per la seva vinculació a activitats del
sector primari (agrícola,...) i/o pel possible nivell de serveis municipals inferior a
l’existent en altres àrees
Participació i transparència
Qui em representa al municipi?
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Aposta ferma per la participació ciutadana [en els pressupostos]. (p.31)
Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. (p.31)
Pressupostos amb perspectiva de gènere. (p.32)
Renegociarem tots els contractes, independentment del termini de vigència.
Cal explorar vies de negociació amb les empreses que tenen contractes en
vigor, per tal d’ajustar-los a la realitat. (p.32)
Mesures d’eficiència en els subministraments, com per exemple endegant un
Pla integral d’eficiència de tos els equipaments i infraestructures municipals.
(p.32)
Mancomunarem determinats serveis o equipaments amb altres municipis.
(p.32)
Millorarem la gestió de la tresoreria municipal. Una bona manera de fer-ho és
mitjançant la Delegació de la Gestió i Recaptació dels tributs en els Organismes
públic de gestió i recaptació tributària, de les diferents Diputacions provincials.
(p.32)
Actuar en una major recaptació fiscal, tant en l’assoliment de majors
percentatges de recaptació de cada figura tributaria, com també pel que fa a la
inspecció. Una mesura necessària tant per l’impacte positiu per les finances
municipals com pel que comporta d’una major justícia social, atès que
representa un pas endavant en la lluita vers l’economia submergida i un
tractament igualitari en la tributació local. (p.32)

Font: Programa marc per a les Eleccions Municipals 2015 ICV-EUIA-EPM
http://www.lluitemjuntsijuntes.cat/sites/default/files/programa_marc_municipals_20
15_convenci_.pdf
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Izquierda Unida (IU)
Presentación:
Queremos que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo y
que paguen más los que tienen y ganan más. Proponemos una Reforma Fiscal suficiente para
las necesidades públicas, equitativa y progresiva, para que quienes hoy no pagan, o pagan
poco, tributen por sus beneficios. (p.6)

Propuestas:
Modelo de financiación
 Defendemos que la descentralización del Estado es la mejor garantía de para
unos servicios más cerca de los ciudadanos. Por eso nos comprometemos a
derogar la Ley anti-Ayuntamientos del PP. Los Ayuntamientos necesitan más
financiación, más trasparencia y más democracia, no menos. Por eso
proponemos devolver competencias a los ayuntamientos y establecer una Ley
de Administración Local que garantice la suficiencia económica de los
municipios, bajo el principio de subsidiariedad, es decir, el principio según el
cual los asuntos han de ser resueltos, en la medida de lo posible, en las
instancias más cercanas a la ciudadanía. (p.1)
 Defendemos la autonomía financiera de las administraciones locales y, por eso
proponemos una Ley de Financiación Local, orientada a la política de los tres
tercios, que asegure la suficiencia financiera de los municipios y sus
competencias. (p.1)
Acción contra el fraude fiscal
 Aprobación de una ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito
de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la
titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que
impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los
corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de
sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes
de restitución del derecho lesionado y costes judiciales. Ley expropiatoria de
bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. (p.2)
 Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen
la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de
las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al
interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones
de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la
sociedad. (p.4)
 Fraude fiscal: Tenemos que acabar con la economía sumergida y el Fraude
Fiscal y para ello se hace necesario la reforma de la legislación tributaria,
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sancionadora e inspectora, mejorar la AEAT y perseguir las operaciones en
paraísos fiscales. La persecución de la economía sumergida tiene mucho que
ver con las ordenanzas municipales y su control y con las competencias de las
CC.AA. Tomaremos las medidas necesarias en estos niveles de la
Administración para reducir en los próximos 4 años la economía sumergida al
nivel medio de la UE. (p.7)
Redistribución
 Impuesto de grandes fortunas y patrimonios, aumento de la contribución fiscal
del beneficio de los bancos, grandes empresas y transacciones financieras. (p.6)
 Ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos
para la Iglesia Católica o cualquier otra confesión religiosa. (p.6)
Modelo económico
 Desarrollar una fiscalidad especial hacia actividades sustitutorias del empleo, a
través de ordenanzas municipales, etc. Por ejemplo, la tasa sobre cajeros
automáticos (vigente en algunos sitios), tasa sobre gasolineras de autoservicios,
etc. Desarrollar a través de las ordenanzas una fiscalidad verde (ver apartado
medio ambiente). No se trata de más o menos impuestos, sino de justicia fiscal.
(p.7)
 Estableceremos como compromiso el logro del 0,7 de la Renta Nacional Bruta
para Ayuda Oficial al Desarrollo que se comprometieron a destinar las
instituciones y las empresas públicas. Impulsaremos acuerdos para llegar a ese
porcentaje. (p.49)
 Impulsaremos medidas que favorezcan fiscalmente al comercio justo y el
consumo responsable. (p.50)
 Aplicación superior del IBI a las viviendas deshabitadas en manos de entidades
financieras y exoneración a las viviendas sociales. (p.23)
 Asignación del 5 % del total del Presupuesto municipal para políticas
específicas para mujeres, incorporado gradualmente en los cuatro años de
gobierno. (p.37)
Fuente: Propuestas del Programa Marco de IU para las elecciones Municipales de
Mayo de 2015.
http://www.izquierdaunida.es/sites/default/files/doc/Programa_Marco_Electoral_Municipales_Autonomica
s_IU_2015.pdf
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Partido Nacionalista Vasco (PNV)
Presentación
Garantizar la suficiencia fiscal y los servicios que necesita nuestra Sociedad del
Bienestar son, hoy día, sus principales objetivos. (p.6)
Una fiscalidad equitativa al servicio del desarrollo de nuestros municipios y territorios:
Nuestro objetivo es continuar impulsando una política fiscal pensada, acordada y
diseñada de acuerdo a la realidad de la ciudadanía y del tejido empresarial e industrial
vascos. Una política fiscal que refuerce los principios de equidad, progresividad,
neutralidad, transparencia y simplificación, persiguiendo un mayor equilibrio entre
todos ellos. A su vez, potenciaremos el desarrollo de una fiscalidad que contribuya a la
mejora de la competitividad de nuestra economía, mediante el desarrollo de un marco
adecuado y favorable a las microempresas y PYMES, el fortalecimiento de la estructura
y capitalización de las empresas, la investigación y el desarrollo tecnológico, y el
fomento e impulso a la aparición de nuevas iniciativas empresariales. (p.40)
Lucha contra el fraude fiscal: concienciación social y tolerancia cero. El fraude fiscal es
un fenómeno del que se derivan graves perjuicios para la sociedad en su conjunto.
Supone una merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión fiscal que
soportan las y los contribuyentes cumplidores; condiciona el nivel de calidad de los
servicios públicos y las prestaciones sociales; y distorsiona la actividad de los distintos
agentes económicos. En definitiva, el fraude fiscal constituye el principal elemento de
inequidad de todo sistema tributario y vulnera los principios más esenciales de la
convivencia ciudadana. Si bien en los últimos años hemos alcanzado importantes
resultados en la lucha contra el fraude fiscal, debemos continuar trabajando en esta
dirección. Seguiremos luchando de forma decidida contra el fraude fiscal porque
entendemos que cada euro defraudado es un euro menos que podemos destinar a
nuestras políticas sociales. Para ello, vamos a incorporar medidas y desarrollar
actuaciones que refuercen la disuasión y represión de cualquier práctica fraudulenta.
(p.40)
Propuestas
Modelo de financiación
 Cuidar a las empresas que tenemos y atraer nuevas empresas. Porque (…) las
empresas radicadas en los distintos territorios históricos aportan de forma
directa la mayor parte de su recaudación fiscal (fundamentalmente vía
Impuesto sobre Sociedades e IVA), además del empleo que generan. (p.17)
 Luchar de forma decidida contra el fraude fiscal. Cada euro defraudado es un
euro menos que podemos destinar a nuestras políticas sociales. (p.17)
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Transparencia
 hacer un esfuerzo para que la información, además de ser rigurosa y amplia,
sea comprensible para la ciudadanía, para que sepa dónde va hasta el último
céntimo de sus impuestos. Pero también en las organizaciones sociales, en las
empresas … Ética individual para construir una ética colectiva. (p.19)
Gestión del gasto responsable
 Los recursos a gestionar, los presupuestos de nuestros Ayuntamientos y
Diputaciones, no son nuestros. Son la realidad del esfuerzo fiscal de una
ciudadanía que es solidaria, pero que exige que sus impuestos se gestionen de
forma excelente. Buscando la equidad, con rigor y con eficiencia. (p.42)
Fuente: Hechos para Euskadi. Programa Electoral. Elecciones municipales y forales
2015.
http://www.eajpnv.eus/adjuntos/pnvDocumentos/Programa_Electoral_Castellano.pdf
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Partido Popular (PP)
Presentación
En esta tarea de recuperación, el municipalismo ha jugado un papel fundamental y los
ayuntamientos españoles han sido, sin duda, protagonistas aventajados. Una nueva
gran oportunidad: Municipios al servicio del crecimiento y el empleo. Lo han hecho
siguiendo unos principios básicos de no gastar más de lo que se ingresa; pagar lo que
se debe en tiempo y forma; una administración, una competencia; garantizar la
sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios; máxima transparencia al
servicio de los ciudadanos; y fomento de la administración electrónica. En tan sólo dos
ejercicios presupuestarios, el conjunto de la Administración local ha pasado del déficit
al superávit. Nueve de cada diez entidades locales cierran sus cuentas en equilibrio o
superávit presupuestario. Un esfuerzo que se traduce en más de 9000 millones de
euros. Cumplimos con los ciudadanos. Cumplimos con la Unión Europea. (p.23)
Propuestas
Modelo de financiación
 Impulsaremos una modificación simultánea y vinculada de la financiación
autonómica y la financiación local y de sus respectivos tributos, que evite
solapamientos, defina los límites competenciales y garantice los recursos
necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos. (p.24)
Modelo económico
 Favoreceremos, en la medida de lo posible, medidas fiscales en el ámbito local
que ayuden a la implantación de nuevos emprendedores, con el fin de
estimular la actividad por cuenta propia. (p.27)
 Extenderemos el uso de las centrales de compra como instrumento para
mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, sin menoscabo de
las economías locales. (p.25)
 Simplificaremos y flexibilizaremos los procedimientos administrativos,
mejorando el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos
públicos. (p.25)4
Gasto responsable
 Mantendremos nuestro compromiso con la rendición de cuentas, informando
sobre el estado de la ejecución presupuestaria y de las medidas encaminadas al
4

A pesar de que no es una medida fiscal, se tiene en cuenta esta propuesta que podría permetir
disminuir la contratación pública municipal de empresas con filiales en paraísos fiscales. Cabría ver cómo
se compatibiliza la propuesta de contratar pequeñas y medianas empresas con la propuesta de centrales
de compra anterior, que suele beneficiar a grandes empresas.
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mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de
la Administración local. (p.16)
Aplicaremos una política estricta desde los ayuntamientos de no gastar más de
lo que se ingresa; pagar lo que se debe en tiempo y forma; una administración,
una competencia; garantía de sostenibilidad financiera en la prestación de los
servicios; máxima transparencia al servicio de los ciudadanos; y fomento de la
administración electrónica. (p.24)
Continuaremos en la senda de estabilidad presupuestaria que tantos beneficios
está trayendo para la recuperación económica y para el crecimiento, la
estabilidad y el empleo, y que ha convertido a los ayuntamientos en destacados
protagonistas de la salida de la crisis en nuestro país. (p.25)
Promoveremos nuevas políticas de racionalización del gasto y de mejora de la
gestión del sector público local, conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y
calidad, con especial atención a la reducción de la morosidad de la
Administración. (p.25)
Continuaremos mejorando la coordinación entre las administraciones públicas
para reducir costes y eliminar duplicidades, simplificando procedimientos y
eliminando trabas burocráticas. (p.25)
Apoyaremos que las entidades locales en equilibrio presupuestario puedan
invertir su superávit dinamizando la economía y generando empleo. (p.26)
Promoveremos una política municipal asentada en la estabilidad
presupuestaria, que dé un impulso decidido a la dinamización económica y
empresarial, con especial atención a los territorios más desfavorecidos. (p.26)

Transparencia
 Aplicaremos todas las normas de transparencia en las entidades locales,
generalizando la publicación de los datos de cada municipio que más interesan
a los ciudadanos como las subvenciones, los procedimientos de contratación, el
coste efectivo y la calidad de los servicios, fondos invertidos y recibidos y
retribuciones, entre otros. (p.15)
 Generalizaremos la creación de registros públicos de contratos municipales
para dar la posibilidad de que los ciudadanos, las entidades interesadas y
demás miembros de la sociedad civil, puedan realizar un seguimiento
individualizado, dando transparencia a los procesos de contratación, ejecución
y rendimiento del sector público. (p.16)
 Mantendremos nuestro compromiso con la rendición de cuentas, informando
sobre el estado de la ejecución presupuestaria y de las medidas encaminadas al
mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de
la Administración local. (p.16)

Fuente: Elecciones Municipales 2015. Aún queda mucho por hacer.
http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/af_pp_programamunicipales_2015_actualizado-20.03.15.pdf
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Presentación
Los hombres y las mujeres socialistas apostamos por municipios fuertes, con plena
capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a las demandas
ciudadanas, entendemos que el futuro marco competencial debe de complementarse
con un sistema de financiación estable y suficiente.
Presentamos un programa hecho con y para los ciudadanos y ciudadanas. Queremos
garantizar la cohesión social, luchar contra las desigualdades y potenciar la igualdad de
oportunidades, para que nadie se quede atrás. (p.6)
Propuestas
Transparencia
 Respondiendo a la máxima “Somos claros”, el Portal de Transparencia incluirá
el currículo de los representantes políticos, las retribuciones de los cargos
públicos, los gastos de representación, publicidad y promoción institucional, el
inventario de bienes y derechos de los y las concejalas y los acuerdos plenarios.
(p.7)
 Los representantes locales publicaran todos los años, en un modelo único, sus
declaraciones de bienes (…). Igualmente, se publicarán de forma íntegra los
certificados expedidos por la Agencia Tributaria, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y
exentos del IRPF siguientes y de la declaración anual del IRPF, con el único
límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. (p.7-8)
 Haremos pública la información relativa a las partidas presupuestarias
destinadas a cada línea de ayudas públicas, además de facilitar información
actualizada sobre su estado de ejecución. (p.11)
 Publicaremos toda iniciativa o tramitación junto con el proyecto y los
presupuestos (p.11)
 Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos municipales, o
la creación o eliminación de otros con exclusiva explicación de sus causas (p.11)
 Se creará un sistema de mediciones que recoja en modo acumulado mensual la
evolución de los gastos de todas las distintas partidas del presupuesto
municipal con comparativa frente a las previsiones del ejercicio. (p.12)
Modelo de financiación
 Propondremos que la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas, así
como sus entidades dependientes, paguen el impuesto de bienes inmuebles
(como el resto de ciudadanos) de aquellos bienes que tengan una finalidad o
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uso industrial, residencial o lucrativo, toda vez que reciben el mismo tipo de
servicios que el resto de vecinos. (p.15)
 Crearemos oficinas en los ayuntamientos destinadas a (…) establecer planes
personalizados de pago de impuestos municipales. (p.26)
Acceso a la vivienda
 Plantearemos la reducción máxima de la cuota tributaria del impuesto de
plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en
subasta y para aquellas personas que logren la dación de su vivienda en pago
de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley lo permita de acuerdo al artículo
24.4.4 del Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y atendiendo al
criterio de “capacidad económica de los sujetos obligados”. (p.27)
Fiscalidad verde
 Implementaremos medidas de fomento de los vehículos eléctricos, como por
ejemplo, primando la concesión de licencias de taxi a estos vehículos o
imponiendo tipos reducidos en el Impuesto sobre vehículos de Tracción
Mecánica. (p.33)
 Fomentaremos el empleo en las zonas rurales, poniendo el ´énfasis en la
formación y en la transferencia de tecnología, garantizando la integración en la
Sociedad de la Información, y habilitando medidas fiscales que incentiven la
inversión privada en el territorio. (p.72)
Fuente: Programa Marco Municipal 2015. Elecciones municipales 2015.
http://www2.psoe.es/media-content/2015/03/Programa-Marco-Municipal-2015PSOE.pdf
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Presentació
Hem manifestat públicament la necessitat de relaxar temporalment les polítiques de
consolidació fiscal per tornar a créixer, a partir d’una nova política europea, nacional i local
d’inversions públiques i privades, d’una revisió de la política fiscal per tornar-la a la
progressivitat que s’ha anat perdent fruit de la globalització i de reformes que només
beneficien els sectors més rics. (p.11)

Propostes
Recaptació de recursos
 Impulsarem la reforma del marc normatiu de les Hisendes Locals, bàsic i
autonòmic. Pel que fa a Catalunya, s’han de desenvolupar els principis i
regulacions que sobre la hisenda local va establir l’Estatut. Entre d’altres
qüestions, s’ha de regular la participació dels governs locals en els ingressos de
la Generalitat (subvencions incondicionades), distribuint els recursos entre els
diferents municipis d’acord amb els criteris previstos a l’article 219.4 de l’EAC
de necessitat i capacitat fiscal dels diferents municipis. Proposem que l’actual
Fons de Cooperació Local de Catalunya arribi progressivament al 5 % dels
ingressos corrents de la Generalitat (ara no arriba a l’1%). La llei fixarà aquest
percentatge i no es podrà revisar fins que transcorri un període determinat. Pel
que fa a l’Estat, proposarem una revisió del finançament municipal per
adequar-lo a les necessitats reals dels governs locals, i una revisió dels tributs
municipals per poder desenvolupar amb més autonomia la coresponsabilitat
fiscal i la lluita contra la desigualtat. Mentrestant, reclamem que es suavitzin els
requeriments de la normativa legal vigent sobre estabilitat pressupostària per
oxigenar la situació econòmica dels ajuntaments, superant l'actual situació de
discriminació dels ajuntaments respecte d’altres administracions. (p.8)
 Modificarem les lleis que correspongui per establir els terminis i la periodicitat
del pagament de les obligacions financeres de la Generalitat amb els
ajuntaments. (p.9)
Creació d’ocupació
 Impulsar iniciatives legislatives per tal d’afavorir un marc fiscal local favorable a
l’emprenedoria, especialment a les més innovadores, així com un marc
d'incentius fiscals a la inversió privada en fases inicials de creixement de les
empreses. (p.20)
 Orientar la fiscalitat local per a la millora en la qualitat del comerç local, tot
promovent i incentivant la inversió per millorar els espais i serveis oferts pels
propis comerciants. (p.25)
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 Reclamar per als municipis la gestió de la totalitat de la taxa turística que
recapta la Generalitat. El seu import es destinarà a promoure el turisme al
municipi i/o a mitigar els impactes negatius d’aquest. (p.28)
Redistribució
 Proposar crear un Fons Local contra l'Exclusió Social i la Pobresa, amb una
dotació pressupostària municipal específica, per poder finançar estratègies,
programes i projectes, que atenuïn el devastador impacte social de la crisi
econòmica dels últims anys, en col·laboració activa amb el tercer sector d'acció
social i cívica del territori. (p.35)
 Promoure que les taxes municipals incorporin exempcions i deduccions per
aquells ciutadans i famílies –en especial amb infants- en situació de més
vulnerabilitat. (p.35)
 Revisar els impostos municipals (principalment, béns immobles i circulació) i
incloure exempcions o deduccions per tal que sigui una fiscalitat justa per a
famílies amb infants en situació de pobresa. (p.38)
 Proposar una Renda Garantida municipal per la Infància sota el llindar de la
pobresa, tal i com hem proposat els i les socialistes a Barcelona, que fixi una
renda a aquelles famílies amb infants a càrrec i amb pocs recursos. (p.38)
 Aplicar fórmules ja utilitzades en d’altres ajuntaments socialistes per garantir
un àpat equilibrat al dia als infants del municipi en risc d’exclusió social,
mitjançant la complementarietat del 50% de la beca atorgada per la
Generalitat. Aquesta és una exigència que els i les socialistes fem al Govern,
però no deixarem que cap infant als nostres municipis passi gana. (p.38)
 Promoure l’aplicació dels màxims avantatges fiscals que permeti la legislació
d’hisendes locals, als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector. (p.43)
 Proposarem la modificació de la Llei d’Hisendes Locals contemplant l’exempció
de l’IBI dels immobles d’ús d’entitats d’iniciativa social: escoles, centres
d’atenció diürna, establiments residencials, centres de serveis especialitzats.
(p.49)
 Aposta per un pla europeu del creixement i de creació d’ocupació. Prioritzar
inversions, incentius fiscals i monetaris i l’harmonització fiscal per assolir els
objectius. (p.62)
 Salari Mínim Europeu i una Renda Mínima Garantida acompanyada de plans
d’inclusió social i perquè la inversió garantida en Educació no sigui inferior al
6% del pressupost. (p.62)
 Una reforma del Banc Central Europeu, que vetlli per l’estabilitat de la moneda
però també que estimuli el creixement, finançant directament o indirectament
projectes impulsats per les ciutats. (p.63)
Font: Propostes del Document Marc del PSC per a les eleccions Municipals de Maig de
2015.
http://municipal.socialistes.cat/fitxers/download/ab4fd39548d832a5ac51805473f214
523baccba1
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Podemos
L’agrupació Podemos no ha fet un programa electoral específic per a les eleccions
municipals, sinó un de cara a les eleccions autonòmiques. Per aquest fet, les propostes
de fiscalitat municipal són molt poc nombroses. En aquest apartat s’han recollit les
propostes que poden ser trasladables a nivel municipal.
Presentación
Propuestas municipales
 Se aplicarán ecotasas que graven las actividades contaminantes de las
empresas eléctricas. Lo recaudado se dedicará a actividades con impacto
medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo
contra la pobreza energética. (p.17)
 [Calcular] una nueva tasación de la vivienda con los precios actuales en lugar de
con los precios de la época de la burbuja inmobiliaria con los que se calculó el
préstamo original) (p.18)5
 Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de energías no
renovables y contaminantes, así como la disposición de incentivos fiscales al
uso de las energías renovables y no contaminantes. (p.31)
 [Introducir] una «tasa turística», variable según el tipo de alojamiento turístico,
y que abarque también el uso turístico de vivienda privada. (p.32)6
Fuente: 215 Medidas para un proyecto de país. Elecciones autonómicas. El programa
del cambio.
http://podemos.info/wp-content/uploads/2015/05/prog_marco_12.pdf

5

Tot i no ser una mesura fiscal en sí, l’hem recollit perquè va estretament lligada al càlcul de l’impost
sobre Béns Inmobles (IBI).
6
Aquesta mesura pot ser autonòmica, però a la vegada repartir-se entre municipis, com succeeix
parcialment amb la Taxa turística a Catalunya.
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Unión Progreso y Democracia
Presentación
Son prioridades la lucha contra la crisis y sus efectos de desigualdad y pobreza, la lucha
contra la corrupción, la racionalización del gasto público, el impulso de la transparencia
y la buena gestión; no lo son la creación de nuevos entes o la consecución de nuevas
competencias. (p.3)
Propuestas
Transparencia
 Transparencia en cuentas públicas (p.8)
 Control de la actividad municipal (independencia de secretario, interventor,
tesorero) (p.8)
Gasto responsable
 Racionalización del gasto (recorte en subvenciones, publicidad, protocolo,
representación, consumo energético, etc.) (p.8)
 Participación ciudadana – fórmulas de participación directa, como el
presupuesto participativo (p.11)
Fuente: http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/121849
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4. Comparació i anàlisi de les propostes
Per tal de comparar i analitzar les propostes amb un enfocament de justicia social,
consciencia ambiental i solidaritat internacional, s’han identificat 10 elements per a ser
comparats.
Aquests 10 + 1 elements es corresponen a:
-

Temes recurrents en els programes electorals per les eleccions municipals del
24 de maig, analitzats, i/o
Propostes més rellevants de l’informe 45 propostes de fiscalitat municipal,
publicat a l’abril per la Plataforma per una Fiscalitat Justa.

Arrel de la comparació d’aquests 10 + 1 elements, s’ha pogut observar que:
-

Progresivitat en impostos i taxes: Pocs partits consideren augmentar la
progressivitat dels impostos municipals en funció de la renda. Tres partits
proposen aplicar criteris progressius in impostostos i taxes (CUP, ICV-EUiA-EPM,
IU, i PSC). També es proposen bonificacions en els impostos per diferents
motius: per a families, empreses i cooperatives d’interès social o ambiental
(Ahora Madrid), per persones en situación d’atur (CUP), o per col·lectius
vulnerables (PSC). La majoria de propostes referents a la progressivitat i
redistribució dels partits són generals, sense especificar quins impostos es
preveu fer més progressius o aplicar-hi deduccions o exempcions) en els casos
en que s’especifica per un impost concret, és en l’IBI on es fa més ènfasi
(Barcelona en Comú, ICV-EUiA-EPM).

-

Revisar l’IBI: L’Impost sobre Béns Immobles és una de les principals fonts de
recaptació propia dels ajuntaments, un fet que fa que sigui un dels principals
instruments per promoure polítiques fiscals municipals. Els programes
electorals analitzats que proposen mesures relacionades amb l’IBI demanen
més progressivitat (Barcelona en Comú, ICV-EUiA-EPM), actualitzar el cadastre
per evitar desigualtats en el càlcul de l’IBI (CUP, ICV, Podemos) desgravar la
primera residència (CUP), establir exempcions per motius socials (PSC) o
bonificacions per promoure sistemes d’habitatges més sostenibles pel medi
ambient (ICV). Tres partits (Equo, IU, PSOE), també, proposen suprimir els
privilegis de l’Església (de totes les confessions) exemptes d’IBI.

-

Accés a l’habitatge: Per garantir l’accés a l’habitatge, els partits proposen una
gran varietat de mesures. Per penalitzar els habitatges desocupats, partits com
la CUP o ICV-EUiA-EPM proposen un recàrrec en l’IBI per pisos desocupats, i IU
per pisos desocupats en mans dels bancs. Barcelona en Comú i ERC proposen
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penalitzar els pisos buits amb aplicació d’una multa, i ICV apicar una taxa de
subministrament d’aigua amb una quota fixa que supusaria un increment dels
costos pels pisos buits. Respecte a les plusvàlues per compra-venda
d’habitatges, ERC i PSOE proposen bonificar la plusvàlua per les families que
han perdut el pis mitjançant la dació en pagament, mentre que IU proposa
augmentar l’impost sobre la plusvàlua, per mitigar moviments especulatius.
Altres propostes fan referencia a: apujar les taxes per segones residències
(Ahora Madrid), aplicar exempcions d’IBI pels habitatges socials (PSC), o
substituir les polítiques de bonificació de compra de pis per polítiques de
suport a l’habitatge (de compra o de lloguer) de persones amb baix poder
adquisitiu (CUP, Ahora Madrid).

7

-

Protecció de col·lectius vulnerables: Les propostes fiscals identifiquen alguns
col·lectius que necessiten atenció especial, com són les persones en situació
d’atur i/o de pobresa, o persones amb diversitat funcional.7 Les mesures fiscals
per protegir aquests col·lectius tenen a veure amb auditar els serveis públics
per asegurar-se que ténen un cost just per la ciutadania (ICV-EUiA-EPM), aplicar
criteris de progressivitat per renda en les taxes i preus públics dels serveis
municipals (CUP, ERC), i preveure bonificacions fiscals per persones en situació
de pobresa (Barcelona en comú, PSC). Barcelona en comú i ICV-EUiA-EPM
proposen subvencions o bonificacions en l’impost d’obres (ICIO) per millorar
l’accessibilitat d’edificis i habitatges.

-

Fiscalitat ambiental: A més de propostes generalistes com impulsar una
ordenança de fiscalitat verda (IU) o de revisar els incentius fiscals per temes
ambientals (Barcelona en comú, Equo, Podemos), els programes proposen
mesures concretes en una gran varietat d’àmbits: Pel que fa a la contaminació,
la CUP, ICV-EUiA-EPM i PSOE proposen augmentar l’impost de vehicles (IVTM)
als vehicles més contaminants, ERC proposa bonificacions pels que contaminen
menys, el PSOE afavorir les llicències de taxis de vehicles elèctrics, i Podemos
aplicar una ecotasa sobre les empreses més contaminants. Per promoure
l’estalvi energètic, ERC i ICV-EUiA-EPM proposen bonicifacions o subvencions
en l’ICIO. Per incentivar a que es generin menys residus, CUP i ICV-EUiA-EPM
proposen que la taxa ja existent de recollida de residus es calculi en funció del
volum de brossa que es generi (aplicable a families i a empreses).

Per la variable de gènere, veure l’apartat “Participació en les decisions fiscals”.
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-

Model econòmic: La major diversitat de propostes – i l’àmbit on es formulen
tantes propostes des de l’esquerra com des de la dreta – es troba en el model
econòmic pel que aposten les candidatures. Les propostes es poden clasificar
entre la promoció d’un model econòmic determinat, o el control dels efectes
d’un model econòmic determinat.
Pel que fa a la promoció d’un model determinat, alguns partits posen l’èmfasi
en utilizar mesures fiscals per a cuidar les empreses existents en el territori, i
d’atreure’n de noves (PNV, PP, PSC) i també promoure el comerç (ERC, PSC). En
una línia més social, es proposen avantatges fiscals pel tercer sector (PSC), i
afavorir fiscalment el comerç just i el consum responsable (IU).
De cara a controlar els efectes negatius del sistema econòmic, es proposa
reduir desigualtats macroeconòmiques, mitjançant mesures fiscals per zones
desfavorides (PP) i zones rurals (PSOE). Per tal de controlar els impactes
d’activitats econòmiques provinents del turisme, Barcelona en comú, PSC i
Podemos reclamen recaptar la totalitat de l’impost turístic per a promoure
però també també mitigar-ne els efectes. També es proposen major
proporcionalitat en funció de l’us en taxes sobre l’espai públic (Ahora Madrid),
taxes sobre fires i casetes (ICV), ajustar les taxes sobre xarxes de
subministrament subterrànies o aèries (Ahora Madrid), taxes sobre activitats
que destrueixen llocs de treball (caixers, autoserveis) (IU), o taxes
d’aparcament per evitar parcs comercials i protegir en canvi el petit comerç
(Equo).

-

Despesa responsable: Una gran varietat de partits coincideixen en que hi ha
d’haver més rigor en la despesa pública.Un nombre considerable de partits
esmenten explícitament la necessitat d’aprofitar al màxim els recursos comuns
(Ahora Madrid, CUP, CiU, ERC, PNV, UPyD…). Les formes de gestionar
responsablement els fons públics poden variar força: algunes formacions
proposen un major control de despeses innecessàries (vehicles oficials, regals,
viatges, dietes, trages de crèdit, protocol, publicitat…) (Barcelona en comú,
ERC, UPyD). Altres posen l’èmfasi en no gastar més diners dels que es tenen
(PP), eliminar duplicitats administratives (PP), la gestió conjunta de serveis
municipals (C’s, ICV-EUiA-EPM), o fusionar ajuntaments (C’s). Altres mesures
per reduir la despesa municipal passa per renegociar contractes vigents amb
empreses (ICV-EUiA-EPM), remunicipalitzar serveis (ERC, Barcelona en comú), o
prendre mesures d’eficiència en els aquipaments municipals per reduir-ne les
despeses de manteniment (ICV-EUiA-EPM, UPyD).
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-

Transparència pressupostària: La gran majoria de partits aposten per la
transparencia de dades en materia presupostària (pressupostos, estat de la
despesa, convocatòries de concursos públics, llocs de feina, etc.). Alguns
partits, a més a més, aposten per la transparencia d’informació referent als
càrrecs polítics (sous, declaracions de bens, declaracions d’estar al corrent de
pagament d’impostos, etc.) (ERC, PSOE).

-

Participació en les decisions fiscals: Pel que fa a la participació ciutadana en la
decisió (parcial) del pressupost municipal, Ahora Madrid, Barcelona en Comú,
CUP, ERC, Equo, ICV-EUiA-EPM i UPyD proposen que part de l’assignació dels
pressupostos sigui prioritzada per la ciutadania. Dues formacions (Barcelona en
comú i ICV-EUiA-EPM), també, esmenten que els pressupostos han de reflectir
la dimensió de gènere de forma transversal.

-

Lluita contra el frau i l’elusió fiscal: Diversos partits fan referencia a la lluita i la
denuncia del frau fiscal (CUP, PNV), i de la necessitat de fer aflorar l’economia
submergida (ICV-EUiA-EPM, IU). Algunes formes de concretar aquesta
declaración d’intencions són augmentar el nombre d’inspeccions (ICV-EUiAEPM), crear una oficina municipal contra el frau i la corrupción (Barcelona en
comú), perseguir l’impagament de multes i sancions (Barcelona en comú), o
perseguir operacions en paradisos fiscals (IU).

Pel que fa a l’onzè criteri analitzat, i d’acord amb la campanya “Municipis Lliures de
paradisos fiscals” que promou la Plataforma per una Fiscalitat Justa, s’han analitzat les
propostes dels programes electorals que poden permetre impulsar que els municipis
bonifiquin, en els concursos públics, les empreses que no ténen filials a paradisos
fiscals.
-

Municipis lliures de paradisos fiscals: Tot i que cap partit recull aquesta
proposta com a tal, algunes de les propostes dels programes poden ser-ne una
porta d’entrada: Partits d’esquerres i de dretes formulen propostes referents a
la contractació pública: pel que fa a les empreses, algunes agrupacions
destaquen que les contractacions publiques han d’incorporar criteris de
responsabilita social (ERC, Equo). També es proposa simplificar procediments
administratius per a afavorir l’accés de PIMES a la contractació pública (PP).
També s’esmenta la contractació responsable de serveis financers (banca ética)
per part dels municipis (Equo), i de perseguir les operacions en paradisos fiscals
(IU)
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Comparativa dels programes electorals (1)
Progresivitat en
Revisar l’IBI
impostos i taxes
Ahora Madrid - Transitar a una fiscalidad progresiva por nivel de
renta, con bonificaciones a
familias, cooperativas y
empresas de interés social
y medioambiental.

Accés a l’habitatge

Protecció de col·lectius
vulnerables

Fiscalitat ambiental

- Imponer tasas que
penalicen la acumulación de
vivienda
- Favorecer el alquiler y el
alquiler social de larga
duración a través de
bonificaciones en impuestos
y licencias.
- Iniciar el procediment
administratiu orientat a
sancionar la propietat de
pisos i solars buits quan es
tracti de grans propietaris,
fons voltors o bancs.

-

-

- Preveure i millorar
determinades bonificacions
fiscals per a les persones
amb més necessitats
- Revisar el sistema de taxes
i bonificacions fiscals
municipals per atendre
millor les necessitats socials i
la diversitat funcional
-

- Revisió global del sistema
de taxes i bonificacions
fiscals municipals per tal
d’afavorir una transició a
una societat amb menys
impacte ecològic

- Ajustar al màxim els preus
i les taxes publiques a la
renda dels individus.
- Aplicar descomptes i
exempcions de taxes i
impostos municipals a les
persones desocupades sense
que cobrin prestació de
desocupació o els que cobrin
una prestació baixa o
assistencial.
- Incrementar la despesa
social. Cal un augment dels
recursos municipals

- Els cotxes més
contaminants paguen un
impost extra que es
reinverteix subvencionant
els qui compren vehicles
més nets
- Aplicar taxes de pagament
per generació (en el marc
d’una recollida porta a
porta) per tal que pagui més
qui més residu barrejat faci
(taxa de brossa amb una
part fixa i una de variable).
-En el cas dels grans

Barcelona en
Comú

(veure IBI)

-Aconseguir un Impost de
Béns Immobles de caràcter
social i progressiu.

Ciudadanos
(C’s)
Candidatura
d’Unitat
Popular (CUP)

-

-

-

- Instar a les administracions a augmentar la
pressió fiscal a les rendes
més altes i a les activitats
especulatives.
- Suprimir o rebaixar les
taxes sobre serveis
essencials. Establir
sistemes de descomptes
en funció de la renda.
- Suprimir serveis que no
siguin essencials o gravarlos fortament a través de
taxes.

- Modificar la fiscalitat del
sòl, actualitzar
periòdicament el cadastre
en quan valors
del sòl i titularitats.
-Aplicar l’IBI amb tot rigor,
tot i desgravant la primera
residència.

- Imposar un recàrrec a l’IBI
dels habitatges desocupats
- Canviar la política de
subvenció a la compra de
l’habitatge, per la de suport
a aquelles persones amb
baix poder adquisitiu per a
l’obtenció d’aquest, ja sigui
de compra com de lloguer.
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- Augmentar els criteris
progressius dels impostos
municipals: IBI, impost de
circulació de vehicles, etc.
-Augmentar els impostos a
les empreses i particulars
que més guanyen i han
guanyat a través
d’impostos més o menys
progressius.
-

-

-

Equo

-

Iniciativa els
Verds Esquerra
Unida i
Alternativa –
EPM (ICVEUiA-EPM)

-Progressivitat en tota
contribució ciutadana al
finançament d’un servei
públic municipal (…) que
s’ajusti per a cada persona
a la seva renda individual o
familiar, així com a d’altres

Convergència
i Unió (CiU)
Esquerra
Republicana
de Catalunya
(ERC)

destinats a
educació i sanitat per dirigirlos als col·lectius més
desafavorits.

productors, la taxa de
pagament per generació
també és aplicable a través
de les bosses i en funció del
nombre de buidades de
contenidors de cada comerç.

-

-

-

-

-Bonificar la plusvàlua en les
dacions en pagament on no
arribin les mesures del RD
6/2012
-Sancionar la desocupació no
justificada

-Subvencions i exempcions
per a determinades
situacions personals o
familiars (desnonaments o
situacions de pobresa
extrema) i tarificació social a
les taxes i preus públics per
accedir als serveis públics

-Suprimir los privilegios de
entidades religiosas sobre
bienes inmuebles aplicando
los impuestos y tasas
municipales que
correspondan
-Reformar de l’IBI per
modular el seu impacte
sobre les famílies, en funció
de les seves capacitats.
-Mantenir actualitzades les
valoracions cadastrals per
garantir la capacitat

-

-

-Bonificar l’impost de
circulació als vehicles que
consumeixin energies
renovables
-Subvencionar i/o bonificar
l’impost d’obres, per la
incorporació d’energia solar
tèrmica i d’altres mesures
d’estalvi energètic
-Incorporar criteris
ambientals a les ordenances
- Implantar incentivos
fiscales y tributarios (rebajas
y exenciones) a entidades
organizadas con un Balance
de Bien Común favorable.

-Aplicar un recàrrec del 50%
de la quota líquida de l’IBI
d’ús residencial als
immobles que després d’úna
execució hipotecària es
trobin desocupats
permanentment.

-Aprovar subvencions
compensatòries i un
Reglament d’Ajuts
econòmics que garanteixi
que tothom pot fer front a
les seves obligacions
tributaries municipals.
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circumstàncies personals
i/o familiars

recaptatòria i evitar els
problemes d’equitat entre
contribuents.
-Establiment de
bonificacions sobre l’IBI,
mitjançant una bonificació
que pot arribar al 50%, on
s’hi hagin instal·lat sistemes
d’aprofitament tèrmic o
elèctric d’energia solar.

-Taxes per subministrament
d’aigua: Establir una part de
la quota fixa relacionada
amb el que s’estableixi com
bàsic, amb l’objecte de
desincentivar els habitatges
buits.

-Establir subvencions en
l’Impost sobre l’ICIO i la Taxa
per Llicències Urbanístiques
per comunitats de
propietaris que facin obres
destinades a millores en
l’accessibilitat.
-Analitzar i auditar cada
servei públic objecte de
taxes o preus públics,
revisant els criteris de les
exempcions i/o de les
bonificacions, establint
sistemes de Tarifació Social.
-

95% per a les obres que
incorporin sistemes
d’aprofitament tèrmic o
elèctric o d’energia solar.
-Bonificar fins un 50% la
quota de l’IAE per les
empreses que utilitzin o
produeixin energia.
- Generalitzar la Taxa per la
recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i
d’altres residus urbans, i les
taxes per utilitzacions de la
deixalleria.
-Desarrollar a través de las
ordenanzas una fiscalidad
verde

Izquierda
Unida (IU)

-Reforma Fiscal suficiente
para las necesidades
públicas, equitativa y
progresiva, para que
quienes hoy no pagan, o
pagan poco, tributen por
sus beneficios: impuesto
de grandes fortunas y
patrimonios, aumento de
la contribución fiscal del
beneficio de los bancos,
grandes empresas y
transacciones financieras.

-Ningún privilegio fiscal en el
IBI o en otros impuestos,
tasas y precios públicos para
la Iglesia Católica o cualquier
otra confesión religiosa.

Partido
Nacionalista
Vasco (PNV)
Partido
Popular (PP)
Partido
Socialista
Obrero

-

-

-Incremento de la fiscalidad
de las plusvalías obtenidas.
-Sujeción de las plusvalías de
urbanismo al interés
general, de tal modo que las
recalificaciones de suelo y
del aumento de la
edificabilidad reviertan en
beneficio de la sociedad.
-Aplicación superior del IBI a
las viviendas deshabitadas
en manos de entidades
financieras y exoneración a
las viviendas sociales.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Que la Iglesia Católica y las
demás confesiones
religiosas, así como sus

-Reducción máxima de la
cuota tributaria del
impuesto de plusvalía para

-

-Implementaremos medidas
de fomento de los vehículos
eléctricos, como por
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entidades dependientes,
paguen el impuesto de
bienes imuebles (como el
resto de ciudadanos) de
aquellos bienes que tengan
una finalidad o uso
industrial, residencial o
lucrativo

Español
(PSOE)

Partit dels
Socialistes de
Catalunya
(PSC)

Podemos

Unión
Progreso y
Democracia

-Promoure que les taxes
municipals incorporin
exempcions i deduccions
per aquells ciutadans i
famílies –en especial amb
infants- en situació de més
vulnerabilitat.
-Revisar els impostos
municipals (principalment,
béns immobles i circulació)
-

-

Modificació de la Llei
d’Hisendes Locals
contemplant l’exempció de
l’IBI dels immobles d’ús
d’entitats d’iniciativa social:
escoles, centres d’atenció
diürna, establiments
residencials, centres de
serveis especialitzats.
-[Calcular] una nueva
tasación de la vivienda con
los precios actuales en lugar
de con los precios de la
época de la burbuja
inmobiliaria con los que se
calculó el préstamo original)

-

las personas afectadas que
sufran la pérdida de su
vivienda en subasta y para
aquellas personas que
logren la dación de su
vivienda en pago de la
deuda, en aquellos
supuestos que la Ley lo
permita
-

ejemplo, primando la
concesión de licencias de
taxi a estos vehículos o
imponiendo tipos reducidos
en el Impuesto sobre
vehículos de Tracción
Mecánica.

-Incloure exempcions o
deduccions per tal que sigui
una fiscalitat justa per a
famílies amb infants en
situació de pobresa.

-

-

-

-

-

-Aplicar ecotasas que graven
las actividades
contaminantes de las
empresas eléctricas. Lo
recaudado se dedicará a
actividades con impacto
medioambiental positivo
-Gravar el consumo de
energías no renovables
-Incentivos fiscales al uso de
las energías renovables y no
contaminantes.
-
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Comparativa dels programes electorals (2)
Model econòmic
Ahora
Madrid

Barcelona en
Comú

Ciutadans –

Despesa responsable

Transparència
pressupostària

Participació en les
decisions fiscals

Lluita contra el frau i
l’elusió fiscal

- Reestructurar las tasas que
regulan el uso privado del
espacio público (terrazas,
pasos de vehículos, cajeros,
etc.) en función del tipo e
intensidad de uso.
-Reinstaurar la tributación
asociada a la actividad
económica de grandes
empresas (IAE).
- Racionalidad impositiva en
las redes de suministro en
espacio público, sea subsuelo,
suelo o vuelo.
-Atorgar als residents en les
zones de més pressió turística
ajudes al lloguer social,
ajudes fiscals al comerç de
proximitat, campanyes de
sensibi-lització del turista
etc..
-Garantir que les empre-ses
d’alta tecnologia
subvencionades des de
Barcelona (…) creïn ocupació i
paguin impostos a Barcelona

-Promover una mayor
racionalización del gasto y
aprovechamiento de
ingresos modificando las
concesiones de servicios.
-Eliminar todo gasto de
publicidad institucional que
no corresponda con
información y campañas al
servicio de la ciudadanía.

- Implementar medidas de
transparencia de la gestión
pública con información
veraz y actualizada de todos
los presupuestos, gastos y
balances anuales,
convocatorias, concursos y
plazas de empleo.

-Participación directa e
informada de la ciudadanía
a través de Iniciativas
Legislativas Populares (ILP),
consultas ciudadanas y
refréndums vinculantes
-Presupuestos participativos
a escala municipal y local
que recojan las propuestas
de la ciudadanía.

-Potenciar las funciones de
transparencia, inspección y
antifraude, garantizando la
independencia de los
técnicos responsables y su
capacidad de control y
actuación

- Auditar les despeses i els
deutes municipals, en
especial dels processos de
contractació pública, per
detectar possibles
irregularitats

-Implicació de la ciutadania
per aconseguir més
transparència i més debat
en els processos de presa de
decisió de la inversió
pública.
-Treballar per la
transparència, l’equitat i la
justícia en la contractació
municipal

-

-Eliminar Diputacions,

- Que un mínim del 5% del
pressupost municipal sigui
assignat pels veïns i les
veïnes dels districtes en
projectes i propostes que ha
presentat la mateixa
ciutadania
- Pressupost participatiu en
els districtes, i, si es
considera viable, dels barris
- Respectar la priorització
dels projectes sorgida del
procés participatiu
- Crear un Consell Ciutadà
de Turisme per prioritzar la
despesa de l’impost turístic,
- Pressupostos amb
perspectiva de gènere.
-

- Treballar per reduir
l’elevat impagament
d’ingressos públics,
especialment en relació
amb les multes i les
sancions interposades per
l’Ajuntament, per aprofitar
la via legal de destinar el
superàvit a inversions
sostenibles
-Crear una oficina
anticorrupció municipal per
gestionar un sistema de
denúncies anònimes de la
ciutadania i del personal de
l’Ajuntament, com l’Oficina
Europea de Lluita contra el
Frau (OLAF)
-

(Veure també el Codi Ètic
de l’agrupació per limitar
sous, dietes, etc. Dels
càrrecs electes)

-
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Ciudadanos
(C’s)

fusionar ajuntaments, i
gestionar serveis
conjuntament com a forma
de reduir despesa
-Fomentar una depesa
pública austera—entesa
com el màxim aprofitament
dels recursos comuns—i
acabar amb la despesa
associada a grans projectes
sense cap tipus de
rendibilitat ni econòmica ni
social.

Candidatura
d’Unitat
Popular
(CUP)

-

Convergència
i Unió (CiU)
Esquerra
Republicana
de Catalunya
(ERC)

-

-Gestionar els recursos
públics amb rigor

-Gestionar els recursos
públics transparencia

-Contenir la pressió fiscal dins
d’uns límits raonables i amb
una clara vocació dirigida a
destinar els increments fiscals
a la contenció del dèficit local
-Dotar als municipis
d’instruments com els
Business Improvement
Districts en el qual actors
públics i privats (comerciants
i empreses) gestionen una
àrea determinada i han de

-Impulsar un Codi Ètic i
d’Austeritat que catalogui i
reglamenti l’ús dels espais i
mitjans públics, incloent
vehicles oficials, regals i
convits institucionals
-Suprimir les targetes de
crèdit municipals
-Fiscalitzar l’oportunitat i la
despesa dels viatges oficials
-Fiscalitzar i, si té un cost
excessiu, remunicipalitzar

-Plataforma electrònica
pública i centralització de
les compres que en faciliti la
fiscalització
-Comprometre’s amb la
transparència quant a
retribucions i càrrecs de
designació política
-Definir els Plans de
Transparència Municipals
que han de ser full de ruta
d’actuacions i objectius

Qui em representa al municipi?
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- Garantir la plena
participació ciutadana en el
procés d’estudi, anàlisi i
reflexió previ a l’aprovació
pel ple dels pressupostos
municipals anuals,
introduint fórmules diverses
d’intervenció i de
participació de la ciutadania
i de les entitats en el debat
pressupostari -comissions
de participació amb la
ciutadania i les entitats,
dret de fer arribar a
l’Ajuntament propostes i
suggeriments, sessions des
del punt de vista dels barris,
etc.
-

- Impulsar polítiques de
lluita i denúncia del frau
fiscal.

-Processos participatius per
determinar aspectes clau
dels pressupostos, les
ordenances fiscals o la
presa de decisions sobre
aspectes controvertits, així
com la seva avaluació
posterior

-

-
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sufragar una taxa.
- Establir exempcions fiscals
per als comerços i indústries
relacionades amb l’activitat
cultural.

Equo

-Contratación de servicios
financieros con entidades con
BBC favorable, como la banca
ética.
-Incluir entre la
documentación a presentar
para contratar con la entidad
el BBC.
-Implementar una tasa de
aparcamiento de grandes
superficies, evitar los parques
comerciales alejados de la
trama urbana y establecer
aparcamientos disuasorios en
la periferia de las ciudades.

Iniciativa els
Verds Esquerra
Unida i
Alternativa –
EPM (ICVEUiA-EPM)

-Taxes per la ubicació de
casetes de serveis puntuals o
fixes (casetes de productes
alimentaris de temporada, de
venda de focs artificials, de
xurreries i altres). La Taxa ha
de servir per garantir la
cobertura de possibles costos
ambientals o molèsties a les
persones).
-Treballar una Taxa, pel que fa
a l’àmbit comercial i industrial,

els serveis púbics
-Promoure la contractació
responsable (fomentant la
participació en concursos
públics d’empreses
vinculades a centres
especials de treball)
-

-Renegociar tots els
contractes, independentment del termini de
vigència, per tal d’ajustarlos a la realitat.
- Mesures d’eficiència en
tots els equipaments i
infraestructures municipals.
- Mancomunar determinats
serveis o equipaments amb
altres municipis.
- Millorar la gestió de la

-Apostar por la
transparencia (datos
abiertos, rendición de
cuentas, reutilización de
información, etc.),
participación (dinámicas
participativas, acceso a la
tecnología, comunicación
bidireccional) y
colaboración (compartir,
cogestión de recursos,
auditoría ciudadana);
-Transparencia y
participación en los
procesos de contratación
municipal de suministros y
servicios.
-
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-Impulsar experiencias de
presupuestos participativos
y establecer controles
ciudadanos periódicos del
cumplimiento del
presupuesto.

-

-Aposta ferma per la
participació ciutadana [en
els pressupostos].
-Pressupostos plurianuuals,
revisables i actualitzables.
-Pressupostos amb
perspectiva de gènere.

- Major recaptació fiscal,
tant en l’assoliment de
majors percentatges de
recaptació de cada figura
tributaria, com també pel
que fa a la inspecció.
Representa un pas
endavant en la lluita vers
l’economia submergida i un
tractament igualitari en la
tributació local.
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en funció de les fraccions
orgàniques que generen i del
cost de la seva recollida i
tractament en els respectius
municipis.

Izquierda
Unida (IU)

Partido
Nacionalista
Vasco (PNV)

Partido
Popular (PP)

-Desarrollar una fiscalidad
especial hacia actividades
sustitutorias del empleo, a
través de ordenanzas
municipales, etc. Por ejemplo,
la tasa sobre cajeros
automáticos (vigente en
algunos sitios), tasa sobre
gasolineras de autoservicios...
-Impulsar medidas que
favorezcan fiscalmente al
comercio justo y el consumo
responsable.
-Cuidar a las empresas que
tenemos y atraer nuevas
empresas porque aportan vía
Impuesto sobre Sociedades e
IVA, además del empleo que
generan

-Favoreceremos medidas
fiscales en el ámbito local que
ayuden a la implantación de
nuevos emprendedores, con el
fin de estimular la actividad
por cuenta propia.
-Apoyar a que las entidades
locales en equilibrio

tresoreria municipal,
delegant en els Organismes
públics de les diferents
Diputacions provincials la
gestió i recaptació
tributària.
-

-Gestión excelente de los
impuestos, buscando la
equidad, con rigor y con
eficiencia.

-Rendición de cuentas,
-No gastar más de lo que se
ingresa, racionalizar el
gasto y mejorar la gestión
del sector público local
(criterios de eficacia,
eficiencia y calidad),
mejorar la coordinación

-

-

-Acabar con la economía
sumergida y el fraude fiscal
(…), mejorar la AEAT y
perseguir las operaciones
en paraísos fiscales. La
persecución de la economía
sumergida tiene mucho que
ver con las ordenanzas
municipales

-Que la información,
además de ser rigurosa y
amplia, sea comprensible
para la ciudadanía, para que
sepa dónde va hasta el
último céntimo de sus
impuestos. Pero también en
las organizaciones sociales,
en las empresas…
-Publicación de datos como
subvenciones,
procedimientos de
contratación, coste efectivo
y calidad de los servicios,
fondos invertidos y
recibidos y retribuciones,
etc.

-

-Luchar de forma decidida
contra el fraude fiscal. Cada
euro defraudado es un euro
menos para las políticas
sociales

-

-

Qui em representa al municipi?
Anàlisi de les propostes fiscals de les candidatures a les eleccions municipals de maig de 2015

48

Partido
Socialista
Obrero
Español
(PSOE)

presupuestario inviertan su
superávit dinamizando la
economía y generando
empleo;
-Promover la estabilidad
presupuestaria dinamizando la
economía y la empresa, en
especial en los territorios más
desfavorecidos;
-Mejorar el acceso de las
pequeñas y medianas
empresas a los contratos
públicos.

entre las administraciones
públicas para reducir costes
-Eliminar duplicidades,
simplificando
procedimientos y
eliminando trabas
burocráticas, extender el
uso de las centrales de
compra.

-Fomentar el empleo en las
zonas rurales, poniendo el
énfasis en la formación y en la
transferencia de tecnología,
garantizando la integración en
la Sociedad de la Información,
y habilitanto medidas fiscales
que incentiven la inversión
privada en el territorio.

-

-Creación de registros
públicos de contratos
municipales, dando
transparencia a los procesos
de contratación, ejecución y
rendimiento del sector
público. Información sobre
el estado de la ejecución
presupuestaria y de las
medidas encaminadas al
mantenimiento de la
estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de
la Administración local.
-Portal de Transparencia
con las retribuciones de los
cargos públicos, sus
declaraciones de bienes, los
certificados de estar al
corriente de sus
obligaciones tributarias,
datos fiscales, los gastos de
representación, publicidad y
promoción institucional, el
inventario de bienes y
derechos de los y las
concejalas y los acuerdos
plenarios. Haremos pública
la información relativa a las
partidas presupuestarias
destinadas a cada línea de
ayudas públicas, y sobre su
estado de ejecución.
-Publicar cualquier variación
en el importe de los
impuestos municipales.

Qui em representa al municipi?
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Partit dels
Socialistes de
Catalunya
(PSC)

Podemos

Unión
Progreso y
Democracia

-Afavorir un marc fiscal local
favorable a l’emprenedoria,
així com un marc d'incentius
fiscals a la inversió privada en
fases inicials de creixement de
les empreses.
-Orientar la fiscalitat local per
a la millora en la qualitat del
comerç local, tot promovent i
incentivant la inversió per
millorar els espais i serveis
oferts pels propis comerciants.
-Reclamar per als municipis la
gestió de la totalitat de la taxa
turística per a promoure el
turisme i/o a mitigar-ne els
impactes negatius.
-Aplicar els màxims avantatges
fiscals a projectes socials.
-Prioritzar inversions,
incentius fiscals i monetaris i
l’harmonització fiscal per la
creació d’ocupació.
-[Introducir] una «tasa
turística», variable según el
tipo de alojamiento turístico, y
que abarque también el uso
turístico de vivienda privada.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Racionalización del gasto
(recorte en subvenciones,
publicidad, protocolo,
representación, consumo
energético, etc.)

-Transparencia en cuentas
públicas. Control de la
actividad municipal
(independencia de
secretario, interventor,
tesorero).

-Fórmulas de participación
directa, como el
presupuesto participativo.

-
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