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NOTA DE PREMSA 

El govern porta a aprovació al Ple la proposta 

d’Ordenances Fiscals per a 2021 

 La proposta congela impostos i taxes municipals per garantir els ingressos necessaris i prestar 

els serveis a la ciutadania. 

 

El govern de Sitges porta al proper Ple ordinari el proper 28 d’octubre el dictamen d'aprovació inicial de les orde-

nances fiscals per a l'exercici 2021. La proposta congela els impostos i garanteix el volum d'ingressos per poder 

prestar suport econòmic a la ciutadania més vulnerable, i també al teixit empresarial i comercial, davant una possi-

ble perllongament de la situació sanitària i les restriccions a caua de la pandèmia. 

D'entre les principals novetats, es proposa una rebaixa el tipus general de l’IBI del 0,52% al 0,49%. En el cas del tipus 

diferenciat d’Oci i Hosteleria es rebaixaria del 0,77 al 0,72, que afectaria només als 20 establiments hotelers amb el 

major valor cadastral. 

El document proposa també la reducció del IBI en un 95 % dels bens immobles que siguin declarats d’utilitat munici-

pal, per causes culturals, artístiques, socials o de promoció de l’ocupació. En el cas de les bonificacions per a famílies 

nombroses, s’inclouen avantatges per a aquelles amb rendes mes baixes. 

La regidora d'Hisenda, Carme Almirall, ha explicat que "bàsicament, congelem impostos amb la mirada posada en la 

situació econòmica de la població i alhora mantenint el nivell d’ingressos per poder oferir als ciutadans les ajudes”.  

El regidor adjunt d’Hisenda, Xavier Roig, explica també que “mantenim les bonificacions que podem anomenar ver-

des. A més, l’Ajuntament ampliarà els ajuts directes per als establiments comercials que s’han vist afectats per la 

Covid-19 a fi de compensar les despeses fixes, entre les quals els pagament de la taxa d’escombraries”. 

La proposta d’ordenances per a l’any vinent segueix la línia d’adaptar la fiscalitat a la realitat econòmica i social que 

se’n derivi de la situació sanitària per pandèmia. En aquest sentit, la regidora d’Hisenda destaca que “estarem 

atents a les necessitats amb l’objectiu de no deixar a ningú enrere”. Carme Almirall ha recordat que “l’Ajuntament 

va ajornar el cobrament d’un total de 15 milions d’euros dels tributs locals aquest any com a mesura excepcional 

per contribuir a pal·liar les dificultats econòmiques derivades del confinament i la falta d'activitat econòmica”. 
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PRESENTACIÓ 

L'Ajuntament de Sitges ha elaborat la proposta d'Ordenances Fiscals per a 2021 amb la intenció de 

millorar de forma continua la gestió dels ingressos municipals i fer les adaptacions i canvis necessa-

ris en tot moment, per tal d’adequar-les a la realitat econòmica i social. 

 

La modificació de les ordenances fiscals té com objecte garantir la sostenibilitat de serveis munici-

pals que gaudeixen les ciutadanes i els ciutadans de Sitges, mitjançant els ingressos per impostos, 

taxes i preus públics. 

 

 

 

La proposta segueix amb la línia de política fiscal i tributària més justa i progressiva, i aposta per 

mantenir el nivell d’ingressos actual per poder destinar recursos suficients a continuar implemen-

tant mesures contra la pandèmia de la COVID-19 i la crisi econòmica associada. 

“Adequar les ordenances a la realitat  
social i econòmica” 
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PRINCIPALS NOVETATS 

( 1 ) 
Es congelen els tributs locals 

 

 

 

( 2 ) 
Es proposa rebaixar el tipus general de l’Impost sobre  

Béns Immobles 

 Naturalesa urbana del 0,52% al 0,49% 

 Oci i hostaleria del 0,77% al 0,72%, que afecta als 20 hotels amb major valor cadastal 

 Esportiu del 1,23% al 0,72% 

 Incorporar la variable de capacitat econòmica en les bonificacions en l’impost sobre béns 

immobles dels contribuents que tinguin la condició de titulars de família nombrosa 

 També es proposa l’augment del percentatge de bonificació, del 50% al 95%, als subjectes 

passius dels béns immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin 

declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, cul-

turals, històric artístiques o de foment de l'ocupació i la supressió de la duració màxima de 

la bonificació, així com l’escalat decreixent, per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals 
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PRINCIPALS NOVETATS 

( 3 ) 
Es proposa la inclusió de les tarifes d’utilització del nou Camp 

Polivalent de Pins Vens en la taxa d’utilització d’instal·lacions 

municipals 

( 4 ) 
Canvis en les taxes de Policia Local 

Es proposen canvis en les taxes sobre els serveis que presta la Policia Local. 

( 5 ) 
Es proposa oferir un descompte del 50% de la quota a les em-

preses associades al Club de Producte de Turisme de Sitges que 

certifiquin que s’han adherit al compromís Biosphere 
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