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 Des de l’any 2017, l’Ajuntament de Figueres havia

prorrogant les Ordenances Fiscals, sense cap actualització

ni modificació.

 Enguany, el ple municipal del 07/10/2019 va aprovar

inicialment les noves Ordenances Fiscals per l’any 2020,

amb 11 vots a favor, 8 abstencions i 1 únic vot en contra.

ANTECEDENTS



 L'aprovació de les noves ordenances fiscals suposa el pas

previ perquè l'Ajuntament de Figueres pugui presentar i

aprovar el pressupost municipal de 2020.

 Per primera vegada, es compleix amb el calendari establert

per la llei d'hisendes locals.

 La seva aprovació permetrà que tant les ordenances fiscals

com el futur pressupost municipal puguin entrar en vigor a

partir de l'1 de gener de 2020 sense alterar el normal

funcionament dels serveis públics municipal.



ORDENANÇA FISCAL Nº 1

 Es realitzen modificacions en determinats articles per

millorar els procediments de gestió, inspecció i recaptació

dels impostos i tributs municipals. Motius:

 Tècnics: millores en la gestió del tribut.

 Jurídics: modificacions per adaptar determinats articles als

canvis legals que s’han esdevingut durant aquest temps.
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ORDENANÇA FISCAL Nº 3 – REGULADORA DE L’IBI

 Els tipus impositius per l’any 2020 s’han congelat en tots els

impostos.

 També congelació de l'impost sobre béns immobles

(IBI), que se situa és el 0,7945% des del 2015.

 Es crea un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de

l'impost en els immobles d’ús residencial que es trobin

desocupats per un termini de més de dos anys (bancs,

entitats patrimonials, grans tenedors, etc.).



ORDENANÇA FISCAL Nº 3 – REGULADORA DE L’IBI

 Bonificació del 95% de la quota integra de l’IBI pels

immobles d’ús residencial de lloguer amb renda limitada

que es destinin a polítiques socials:

 Immobles de protecció oficial destinats al lloguer, o d’altres fórmules de 

cessió d’ús. 

 Habitatges dotacionals públics. 

 Allotjaments d'acollida d'immigrants.

 Habitatges cedits a l'Administració pública.

 Habitatges d'inserció.

 Habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social.

 Habitatges cedits en règim de masoveria urbana. 

 Habitatges d'empreses destinats a residència de llurs treballadors.

 Altres habitatges promoguts per operadors públics, de preu intermedi 

entre l'habitatge amb protecció oficial i l'habitatge del mercat lliure però 

que no es regeixen per les regles del mercat lliure.



ORDENANÇA FISCAL 8. TAXES PER UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

ÀREA BLAVA

 Es mantenen la majoria de tarifes de la zona blava, i es redueix el preu

de l'estacionament en les següents franges:

 Per 75 minuts d'aparcament passa de 2,35€ a 1,50€; i per 90

minuts d'aparcament es passa dels 2,75€ a 1,80€, suposant una

rebaixa del 36% i 34,54%, respectivament, respecte a l'any 2019.

 Per 105 minuts d'aparcament es passa de 3,20€ a 2,10€; i per

120 minuts d'aparcament es passa de 3,90€ a 2,40€, el que

suposa una rebaixa del 34% i 38%, respectivament, respecte a

l'any 2019.



ORDENANÇA FISCAL 8. TAXES PER UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

ÀREA BLAVA I ÀREA VERDA

Estacionament gratuït els primers 15 minuts, per vehicle i 

dia, a l’àrea blava o a l’àrea verda. És podrà obtenir en un 

únic període i una única vegada al dia, prèvia introducció de la 

matrícula al sistema de control.



ORDENANÇA FISCAL 8. TAXES PER UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

ÀREA VERDA

 Es crea una tarifa especial per a les persones que

treballen a Figueres però que no són residents a la

ciutat, equiparant-se amb el preu de la tarifa de l'àrea

verda:

 Cost de 0,20€ al dia o 1€ a la setmana, amb la finalitat

de facilitar l'aparcament a totes aquelles persones

que resideixen a municipis de l'àrea urbana i

treballen a Figueres ciutat.



ORDENANÇA FISCAL 8. TAXES PER UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

ÀREA VERMELLA

 S'abarateix la previsió de preus dels futurs aparcaments

dissuasius a la perifèria de la ciutat per fomentar el seu

ús:

 Dues hores d'estacionament gratuït i una reducció del

tiquet diari que passa dels 2€ a 1€.



ORDENANÇA FISCAL 8. TAXES PER UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ 

D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 S’adeqüen les taxes municipals per a la utilització dels

equipaments municipals al costa efectiu del servei.



 Amb les noves ordenances fiscals es congelen els impostos

municipals així com s'introdueixen millores amb la voluntat

de facilitar una millor dinamització econòmica de la ciutat.

 Aquestes ordenances Figueres comença a posar ordre a

les finances de l'Ajuntament, junt amb una reordenació dels

comptes municipals, com a equip de govern rigorós i

responsable.

CONCLUSIONS
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