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L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
actualitza els impostos, les taxes i els preus 
públics 
 
Es manté una fiscalitat moderada  
 
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat l’actualització dels impostos, les taxes 
i els preus públics per sota de l’increment previst de l’IPC.  
 
El ple municipal del mes d’octubre ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals amb 
els vots a favor de l’equip de Govern (PSC i C’s) i el vot en contra de l’oposició (Fem Sant 
Andreu i Podem).  
 
L’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba, ha subratllat que “conscients de la 
situació postcovid l’objectiu ha estat no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans” i 
al mateix temps “mantenir uns serveis de qualitat”. 
 
Alba ha instat a les administracions supramunicipals a “assumir les seves responsabilitats” i 
ha assegurat que “els comptes s’han de fer amb dades fiables”. 
 
Per primer cop es preveu un rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) diferenciat per l’ús 
residencial, els habitatges, i les empreses o negocis. En el cas de les famílies, el rebut 
d’aquest impost, que és la principal font d’ingressos de l’Ajuntament, s’incrementarà en un 
3,6%, el que representa entre 5 euros i 26 euros l’any, en funció del valor cadastral de 
l’habitatge.  
 
Aquesta actualització està molt per sota de l’increment previst de l’IPC.  
L’impost s’incrementarà un 10% a les empreses amb un valor cadastral més alt. 
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L’any vinent l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) augmentarà en un 9,3% per a les 
empreses que, fora del sector industrial, facturen més d’un milió d’euros l’any, 
fonamentalment entitats bancàries i grans superfícies.  
 
L’Ajuntament preveu bonificacions de fins al 30% del rebut de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) per a les empreses que incrementin la seva plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit.  
 
També es preveuen bonificacions per la instal·lació o promoció d’energies renovables i de 
sostenibilitat. 
 
Una altra mesura destacada és l’increment de més del doble del rebut per ocupació de via 
pública dels caixers automàtics, arribant als 300 euros. 
 
La portaveu de Podem, Isabel Marcos, ha valorat positivament aquest increment, ha 
demanat un cens dels caixers automàtics que hi ha a la ciutat i ha reiterat la necessitat 
d’establir una tarificació social per als serveis municipals. 
 
El portaveu de C’s, Xavi Pla, ha destacat els ajuts a les empreses per a la contractació de 
personal i ha assegurat que “és una mesura més de reactivació econòmica”.  
 
De la seva banda, el portaveu de Fem Sant Andreu, Marc Giribert, ha demanat que es debatin 
les ordenances i els pressupostos de manera conjunta i ha considerat que l’actualització dels 
impostos i preus municipals “perjudicarà totes les economies”.  
 
Finalment, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, ha assegurat que les ordenances fiscals 
“donen resposta a una línia progressista” en la que “paga més qui més en té”. 
 
En el capítol de mocions, es va rebutjar la presentada per FEM Sant Andreu referent als parcs 
públics amb els vots en contra de l’equip de Govern (PSC i C’S) i els vots a favor de Fem i 
Podem.  
 
L’alcaldessa de la ciutat va presentar el pla de millora que ja té elaborat el govern d’aquests 
espais públics i va assegurat que les primeres actuacions es faran abans que acabi l’any. 
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Les mocions presentades pel PSC, en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat 
Social, i la de Podemos per al control de les colònies felines es van aprovar per unanimitat.  
 
També va rebre el suport del ple la moció de Podemos amb motiu del Dia Internacional de la 
Despatologització Trans i a favor de la diversitat de gènere i per a la igualtat de drets de les 
persones Trans. 
 
Finalment, el ple va aprovar una declaració institucional en suport i ajuda a la ciutadania de 
l’illa de la Palma per les conseqüències de l’erupció volcànica. 


