AL·LEGACIONS A LES ORDENANCES FISCALS DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER L’ANY 2016 del GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP
Núria Gibert Dasca, Ignasi Bea SeguiÏ, Ramon Piqué Huerta i Dimitri Defranc
Cevallos , regidors del Grup Municipal de la CUP – PC, presenten les següents
al·legacions a l’aprovacióÏ provisional de les Ordenances Fiscals del 2016.
AL·LEGACIONS:
1. ORDENANÇA FISCAL NUÏMERO 01 - IMPOST SOBRE BEÏNS IMMOBLES
1.1. Esmena general
-Pujar el tipus impositiu per tal d’equiparar la recaptació del 2015 a l'Impost sobre
Béns Immobles.
1.2. Esmena sobre el reglament de pisos buits
-Cal buscar maneres de desenvolupar el reglament de pisos buits per tal de poder aplicar
el recàrrec, ja recollit a les OOFF del 50% als habitatges permanentment desocupats.
1.3. Esmena d'addicioÏ
-No aplicar cap tipus de bonificació en el pagament de l”IBI als propietaris de més d”un
immoble residencial.
1.4. Esmena d'addicioÏ
-Establir una taula de limitacions de percentatge de bonificacions a les famiÏlies
nombroses, sota criteris de renda de la unitat familiar.
1.5. Esmena d'addicioÏ
-Es bonificarà el 50% de la quota de l'impost a persones amb pocs recursos, considerant
incloses dins d'aquest col·lectiu els subjectes passius els rendiments dels quals més els
de les persones que conviuen amb ells no sigui superior al Salari mínim interprofessional
(SMI), o bé que la quantitat per càpita corresponent a cadascun dels que conviuen a
l'habitatge no superi la meitat de l'SMI.
El seu atorgament estarà subjecte als requisits següents:
Caldrà acreditar:
-1- situació laboral del/la sol·licitant
-2- Nom i cognoms de les persones que conviuen amb el/la sol·licitant

-3- Quantia de la pensió i altres ingressos líquids que, per tots els conceptes, percebin
el/la sol·licitant i els qui hi conviuen
-4- Que ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no posseeixin cap
altre immoble.
-5-Que tots els qui conviuen a la casa estiguin empadronats a Sant Cugat
Si aquests requisits no poden ser acreditats pels organismes competents, s'acreditaran
mitjançant una declaració jurada de la persona interessada.
1.6. Esmena d'addició
Bonificació del 50% de la quota de l'impost a aquells immobles inscrits en la borsa de
lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge.
1.7. Esmena d'addició
Bonificació de l'IBI del 100% per les persones que acreditin que cobren el PIRMI.
1.8. Esmena d'addició a l'article 8: Gravar de diferent manera, en l'Impost de bens
immobles un habitatge principal d'un que no ho eÏs, augmentat la quantia de percentatge
d'aquest darrer.
Aquesta al·legació ja la vam presentar els dos darrers anys i es va desestimar perquè no
era possible legalment. Per tant, de cara a les OOFF 2016 plantegem una proposta per
poder determinar que és habitatge principal i no.
Habitatge principal: Aquell en què no hi hagi cap persona empadronada i que no registri
consums o que, tot hi haver-n'hi, l'habitatge no reuneixi les condicions mínimes de
seguretat o salubritat. (potser a part de ser a les OOFF caldria elaborar un reglament
sobre habitatges principals i no principals)
2. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02 – IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
2.1. Eliminar la bonificació (article 4rt punt 3) als vehicles històrics. Pensem que no té
cap sentit bonificar la tinença d'un be que no és de primera necessitat.
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3.1. Introducció del criteri de responsabilitat social: Ja que la llei d'Hisendes Locals
no preveu la possibilitat de posar recàrrecs i que, a més a més, en el cas del nostre
ajuntament el tipus de l'IAE està al màxim previst, fer-ho a la inversa.
La proposta concreta seria: aplicar una bonificació del 5-10% a aquells subjectes
passius que no hagin aplicat una reducció de plantilla de més del 3% durant l'any.

4. ESMENA GENEÃRICA A IMPOSTOS I TAXES
4.2. Esmena d'addiccioÏ a tots els impostos i taxes
BonificacioÏ en el pagament d'impostos i taxes a:
• − Aturats sense subsidi a cost zero.
• − Aturats de llarga durada, els que faci meÏs d'un any que reben la prestacioÏ, una
bonificacioÏ del 50%
• − Aturats de curta durada una bonificacioÏ del 20%
• − Receptors del RMI (renda miÏnima d'insercioÏ) bonificacioÏ del 90%
• − Aplicar a les famiÏlies monoparentals les mateixes bonificacions i en la mateixa
liÏnia que a les famiÏlies nombroses.
5. ESMENA GENERAL
- Crear un carnet de renda per tal que les taxes, preus públics, impostos i les possibles
bonificacions a aplicar tinguin en compte el nivell de renda dels ciutadans.
-Aquest carnet de renda pot tenir en compte diferents factors, tals com la nòmina, el
patrimoni, etc

