Ajuntament de Sant Gregori

Dilluns 9 de setembre de 2019

Sant Gregori aprova les ordenances físcals per 2020
En un període de 8 exercicis (2013-2020) la baixada de l'IBI a Sant Gregori haurà estat d'un
0,110%
En el ple celebrat el passat dilluns 9 de setembre es va aprovar que pel proper exercici 2020
s'incrementa l'IBI (5%), l'IAE (1%) i l'IVTM (2%). Les taxes i preus públics experimentaran un
increment d'un 2% a partir de gener de 2020.
Des de l'exercici 2013 no hi havia hagut increments generals en les ordenances fiscals de Sant
Gregori. En els successiu exercicis, de 2013 a 2020, el coeficient de l'IBI s'ha ajustat de les
següent manera:
Exercici 2013 ⬆
Exercici 2014 ➡

0,796
0,788

Exercici 2015 ⬇

0,708

Exercici 2016 ⬇

0,673

Exercici 2017 ⬇

0,653

Exercici 2018 ➡

0,653

Exercici 2019 ➡

0,653

Exercici 2020 ⬆

0,686

L'alcalde, Quim Roca (Junts per Sant Gregori) explica que la gran majoria de serveis i
subministraments que utilitza i requereix l'Ajuntament per al seu funcionament s'han apujat
en valors molt superiors durant els darrers anys. I no hi ha hagut repercussió directe en les
ordenances degut a nous ingressos que s'han pogut consolidar dins el pressupost
municipal reduint al màxim la càrrega físcal a les famílies.
L'Ajuntament de Sant Gregori ha suportat l'augment en serveis (IPC) i en subministraments
(aigua, gas, electricitat) sense aplicar increments generals durant tots aquests exercicis. Al
mateix temps s'han pogut realitzar moltes inversions al municipi.
Durant els darrers exercicis hi havia hagut sols algun increment puntual en taxes i preus públics
municipals. També durant els darrers exercicis s'han aprovat bonificacions per famílies
monoparentals, famílies nombroses, famílies amb algun dels membres amb discapacitat,
ajudes al transport públic, bonificacions en la taxa de deixalles, bonificacions per instal·lació de
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plaques solars, ajudes per a emprenedors o ajudes socials, entre altres. Totes aquestes es
poden trobar a la pàgina web municipal www.santgregori.cat i es mantenen íntegrament de
cara l'any 2020. Enguany s'ha introduït una bonificació en la llicència d'obres per la retirada i
eliminació d'amiant o fibrociment dels habitatges.
En la taxa d'aigua potable, també congelada des de l'any 2014, hi ha un increment de cara
2020 de 2€/mes dins l'apartat de la quota fixa. No hi ha previst cap increment pels trams de
consum d'aigua domèstics. Aquest es mantenen congelats. I s'introdueix la quota fixa
industrial de 15€/mes.

