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- Nota de premsa –
Ordenances fiscals i preus públics per a 2017

El govern municipal proposa congelar els impostos per
5è any consecutiu
El govern municipal proposarà en el proper ple del mes d’octubre congelar
tots els impostos i les taxes que depenen del consistori. Així mateix, també
de nou, proposaran un increment de les bonificacions per a les famílies
més vulnerables i la introducció de noves mesures per intentar afavorir
l’accés a l’habitatge.
La proposta del govern municipal per les ordenances fiscals de 2017 seguirà
aplicant la política de congelació dels impostos i taxes sobre els que té
competències i, alhora, també incrementar les bonificacions a les famílies o
persones més vulnerables i augmentar les bonificacions per renda.
En la mateixa línia, s’introdueixen noves mesures per afavorir l’accés a
l’habitatge com ara la taxa per habitatges buits, associada als processos
d’inspecció necessaris per declarar un habitatge buit i incentivar la seva
incorporació a la borsa de lloguer social. És una taxa que afectarà als pisos de
grans tenidors que portin com a mínim 2 anys desocupats sense cap causa
justificada.
Promoció econòmica i sostenibilitat
Amb l’objectiu d’afavorir la generació d’ocupació i la implantació i el
desenvolupament de l’activitat econòmica, s’amplien les bonificacions i
exempcions. D’altra banda, seguint amb les polítiques adreçades a la promoció
i sensibilització mediambiental, s’aplicaran bonificacions als impostos per a
vehicles sostenibles, l’impost d’activitats econòmiques (IAE), o el d’obres (ICIO),
entre d’altres.
Així mateix, el govern municipal té previst la incorporació d’ajuts que estan
vinculats a les ordenances fiscals, que s’aprovaran amb el pressupost municipal
per a 2017.
Tràmits administratius
Per l’any vinent ja s’ha adoptat la nova normativa de procediment administratiu
per tal de facilitar tots els tràmits als molletans i molletanes. Al marge de
l’agilització i la simplificació que comporta, el benefici també seguirà sent
econòmic.

Alhora d’aplicar aquestes mesures, l’equip de govern ha recollit els acords
aprovats pel Ple que tenen repercussions a les ordenances així com les
propostes aportades per alguns grups municipals.
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