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PROPOSTES DE SOM VNG
PER A LES ORDENANCES
FISCALS DE 2022
SOM VNG presentem un document
amb propostes per a les Ordenances
Municipals per a l’exercici de l’any
2022. Defensem que hi ha una altra
manera de fer política fiscal a Vilanova i la Geltrú més justa socialment
i ecologista. Malauradament el govern no ha facilitat ni informació ni
el temps necessari per poder debatre-les ni per a poder contrarestar en
detall els seus números que suposaran un daltabaix per a molts veïns i
veïnes de la ciutat.
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1. TAXA DOMICILIARIA D’ESCOMBRARIES
SOM VNG denuncia l’increment de fins el 50% de la taxa
en els darrers 6 anys.
El govern de Vilanova i la Geltrú ha presentat una pujada del 20%
de la taxa d’escombraries, a més aquesta és uniforme i linieal per a
tots els veïns i veïnes independentment dels seu habitatge i la despesa que aquest genera pel sistema. Llavors, és tracta d’una pujada
injusta i innecessària. Des de SOM VNG defensem els impostos ni de
les pujades quan corresponen a un servei de qualitat, però no és el
cas de la gestió dels residus a la nostra ciutat.
El que és evident és que l’increment de l’esforç de la ciutadania
ha de venir acompanyat d’una millora substancial del servei. En
6 anys la ciutadania haurà patit una pujada de gairebé el 50% de la
taxa, que a més anirà incrementant doncs s’espera que per a l’exercici del 2023 es faci una pujada similar d’entre el 19-20%. En canvi,
el servei ha empitjorat, i no es pot garantir que millori amb el nou
contracte.
El sistema porta a porta hauria d’anar acompanyat d’un nou sistema de pagament que anés lligat a la quanitat de residus generats, i
també, que tingués dos elements en compte:
1. La diferència en el cost per les zones d’alta densitat, en les quals
en menys temps es recullen més residus, i les de baixa densitat, en
les quals es necessita més temps per recollir molts menys residus.
Per tant, proposem que hi hagi tarifes diferents per:
- Habitatges plurifamiliars
- Habitatges unifamiliars (agrupats, i segons els m2 de parcel·la)
2. L’actual taxa és la mateixa per a famílies amb molts recursos que
per a famílies amb pocs recursos. Per tant, és injusta socialment.
- Proposem que es treballi en que aquesta taxa sigui progressiva,
o si més no que s’amplïi el llindar per a les bonificacions socials.
També en la taxa d’escombraries per a comerços veiem que l’esforç
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que ha de fer una fruiteria de barri és molt superior a la que ha de
fer un LIDL, o qualsevol altra gran cadena de supermercats.
- La fruiteria del C Llibertat pagarà 877,8. La cadena de supermats Lidl 3.517,80. Realment l’esforç que representa per a cadascú és molt diferent, i també l’afectació en el cost del servei
real que fan.

2015
2016

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Evolució taxa d’escombraries
89 €
93,5 €
+5,03%*

*El govern de CiU i el PSC van intentar fer un augment del 25%, que
finalment va retirar perquè no tenia
majoria al ple

*El govern de CiU i el PSC van intentar fer un augment del 25%, que
finalment va retirar perquè no tenia
majoria al ple

98,2 €
98,2 €
98,2 €
117 €
117 €
140 €

+5,03%
=
=
+19,4&
=
+20%

Des de SOM VNG proposem que als habitatges d’edificis
plurifamiliars no s’els incrementi la taxa d’escombraries
A Vilanova i la Geltrú, actualment la taxa de recollida de residus domiciliaria es paga una taxa única per habitatge amb bonificacions
en el cas que es faci servir la deixalleria “Punt Net”. En la proposta
de l’Ajuntament per a l’any 2022 a més, afegeix una taxa reduïda,
també bonificable segons ús de la deixalleria, en el cas d’habitatge,
allotjament o apartament turístic en sòl no urbà.
Des de SOM VNG entenem que el sistema de recollida porta a porta hauria d’incorporar un sistema més just de pagament de la taxa
segons ús, i aquesta és una demanda que fem a l’equip de govern
que treballi per a l’edició vinent. Però, sent no possible per aquesta anualitat, entenem que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha
d’inspirar en altres models de taxes més progressius i incorporar un
sistema que diferenciï entre la superfície i tipologia d’habitatge. I és
que no suposa la mateixa despesa per al sistema de recollida anar a
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un nucli allunyat a recollir escombraries per a pocs habitatges unifamiliars, a recollir de cop els residus de moltes famílies en un bloc
d’habitatges familiars.
És per aquest motiu que proposem aquest nou sistema de diferenciació de taxes domiciliaries amb el qual també paliar per als habitatges més populars les conseqüències de l’increment tant abusiu
de la taxa que proposa el govern.
La nostra proposta de nova tipologia de quotes:
Habitatges

Quota

Habitatges d’edificis plurifamiliars
Habitatges d’edificis unifamiliars agrupats
Habitatges unifamiliars aïllats de fins a 300 m²
Habitatges unifamiliars aïllats de més de 300m²
Habitatges unifamiliars aïllats de més de 600m²
Urbanitzacions per utilització contenidors i deixalleria a particulars

Resum de la proposta
Problema: S’ha d’augmentar si o si la taxa de recollida de residus
domiciliaria.
Què proposa el govern?
Augmentar un 20% la taxa a tots els habitatges de Vilanova i
la Geltrú sense distingir entre un xalet de 500m2 i un pis d’un
edifici plurifamiliar.
Què proposa SOM VNG?
Diferenciar tipologies d’habitatges i que els habitatges d’edificis plurifamiliars no es vegin afectats (o de forma molt reduïda).
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2. TAXA COMERCIAL D’ESCOMBRARIES
SOM VNG denuncia que els petits i mitjans comerços i establiments de Vilanova paguen molt més per escombraries que els grans
A Vilanova i la Geltrú els locals comercials paguen en relació a una
taula que distingeix entre activitat comercial amb un sistema de letres (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K).
Classificació de les activitats actual:
A) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes,
bingos, gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars.
B) Locals comercials que incloguin articles de menjar.
C) Activitats bancàries.
D) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines.
E) Despatxos i oficines en habitatges.
F) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants.
G) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris.
H) Càmpings.
I) Parades de mercats municipals.
J) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira.
K) Quioscs.
L) Activitats a la via pública.
L1 - Format petit amb restauració
L2 - Format gran amb restauració
L3 - Format petit sense restauració
L4 - Format gran sense restauració
* Es consideren de petit format les activitats sectorials, sense difusió, o que apleguin
menys de 300 persones.
* Es consideren de gran format les activitats de caire municipal, amb gran difusió, o
que apleguin més de 300 persones.

M) Pàrquings privats o comunitaris.
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3. BONIFICACIONS IBI
SOM VNG proposa ampliar els llindars d’ingressos per a
que més famílies puguin accedir a les bonificaicons d’IBI
A Vilanova i la Geltrú, per accedir a les diferents bonificacions sobre
l’impost de béns i immobles (que van del 25%, el 50% i el 75%) es
fa servir un coeficient multiplicador sobre l’indicador de renda de
suficiència (IRSC) i que s’estableix a la Llei de pressupostos de la
Generalitat.
Cal dir que aquest indicador és un llindar molt baix, actualment, està
fixat en 529,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Per tant, estem parlant que moltes famílies vulnerables es veuen fora d’aquest
indicador i és per això que proposem un nou coeficient per a facilitar que més nuclis familiars amb dificultats hi puguin accedir.
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Així quedaria la proposta concreta que fem des de SOM VNG:

Resum de la proposta
Problema: Moltes famílies vulnerables no poden accedir al ajut.
Què proposa el govern?
Mantenir les bonificacions tal com estan
Què proposa SOM VNG?
Ampliar el llindar per tenir present en la fiscalitat l’increment
del cost de la vida i la baixada del salari real com a conseqüència.
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4. FOMENTAR LES ENERGIES VERDES I
LA SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA
SOM VNG proposa fomentar la instal·lació d’energies renovables augmentant les bonificacions i millorar l’envolupament tèrmic dels habitatges
SOM VNG proposem fomentar la instal·lació d’energies renovables,
amb bonificacions sobre l’impost de béns i immobles que vagin del
30 al 50%.
També prosem fomentar la millora de l’envolupament tèrmic dels
habitatges amb una bonificació del 50%, durant els dos anys següents. (5C)

5. IMPULS A LES POLÍTIQUES D’HABITATGE
SOM VNG proposa aprofitar les ordenances fiscals per fomentar el lloguer social mitjançant bonificacions
SOM VNG proposem fomentar el lloguer social, amb una bonificació del 95% de l’IBI dels béns immobles d’ús residencial destinats al
lloguer d’habitatge amb renda limitada d’acord amb la normativa
autonòmica d’aplicació en matèria d’habitatge, i que s’incorporin a
la borsa de lloguer de l’Ajuntament.
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