
AL·LEGACIONS A L’APROVACIO PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 

FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER L’ANY 2013 

Guim Pros Tàrrega i Ignasi Bea Seguí , regidors del Grup Municipal de la CUP - PA 
(Candidatura d'Unitat Popular de Sant Cugat), presenten les següents al·legacions a 
l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals del 2013 que va tenir lloc al Ple 
municipal del 15 d’octubre de 2012.

AL·LEGACIONS: 

1. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

1.1. Esmena d'addició al punt 3 de l'article 6è 

Limitar les bonificacions de les famílies nombroses al 50% en funció del valor cadastral 
de l'immoble. 

1.2. Esmena d'addició al punt 3 de l'article 6è 

Aquesta bonificació no serà aplicable a aquells titulars de l'habitatge que siguin alhora 
propietaris d'una altra immoble residencial. 

1.3. Esmena d'addició al punt 3 de l'article 6è 

Bonificació única del 90% per a aquelles famílies nombroses amb ingressos més baixos. 

1.4. Esmena d'addició al punt 3 de l'article 6è 

Establir una taula de limitacions de percentatge de bonificacions a les famílies 
nombroses, sota criteris de renda de la unitat familiar. 

1.5. Esmena d'addició a l'article 6è 

Bonificacions en l'IBI amb criteris de renda. 

1.6 Esmena d'addició

Bonificació de l'IBI del 100% per les persones que acreditin que cobren el PIRMI.

1.7 Esmena d'addició
Establir el principi de progressivitat a l'IBI, en funció del valor cadastral:

Exemple que s'ha proposat a alguns municipis (tenint en compte que a Sant Cugat els 
valors són molt més alts i, per tant, els trams haurien de ser diferents.)5



• tram 1: fins a 60.000€
• tram 2: fins a 100.000€
• tram 3: fins a 160.000€
• tram 4: fins a 200.000€
• tram 5: superior o igual a 200.000€

I aplicar els següents critèris: (números orientatius)
• al tram 5 de cada tipologia se li aplica el màxim (1,1)
• al tram 4 se li aplica el 0,8
• al tram 3 se li aplica el 0,6
• al tram 1 i 2 se li aplica el 0,485 proposat pel govern local.
• a tots els solars se'ls aplica el màxim (1,1) al considerar-los improductius.

1.8 Esmena d'addició a l'article 8

Afegir a l'annex del punt 2: Gravar de diferent manera, en l'Impost de bens immobles un 
habitatge principal d'un que no ho és, augmentat la quantia de percentatge d'aquest 
darrer. 

2. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 03 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES - IAE 

2.1. Esmena d'addició a l'article 7 

Augmentar fins al màxim permès la quota tributaria de les entitats bancaries, caixes 
d'estalvi i empreses de treball temporal. 

2.2. Esmena d'addició article 7 

Introducció al criteri de responsabilitat social en la quota de l'IAE per reducció de plantilla 
en l'exercici de curs. Un cop calculada la tributació per quota municipal anual s'aplicarà 
un recàrrec del 5% en aquells subjectes passius que hagin aplicat una reducció de 
plantilla igual o superior al 3,5% durant l'any. 

3. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18. TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O 
L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA I DE TERRENYS D'USPÚBLIC 

3.1. Esmena d'addició a la ordenança fiscal número 18 

En el títol del GRUP II després de “...taules de cafès ”, afegir : caixers automàtics. 

Dins el GRUP II, afegir una secció 9 on digui : 

Taxa per a caixers automàtics utilitzables pel públic des de la via pública. Base imposable 
i quota tributaria. 

La quota tributaria imposable de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la fixada 



en la tarifa continguda en el següent apartat: Per a cada caixer automàtic amb façana o 
accés que suposi operar directament en, des de o cap a la via pública: 600€/any 

4. ESMENA GENÈRICA A IMPOSTOS I TAXES 

4.1. Esmena d'addició a tots els impostos i taxes 

Bonificació en el pagament d'impostos i taxes a: 

− Aturats sense subsidi a cost zero. 

− Aturats de llarga durada, els que faci més d'un any que reben la prestació, una 
bonificació del 50% 

− Aturats de curta durada una bonificació del 20% 

− Receptors del RMI (renda mínima d'inserció) bonificació del 90% 

− Aplicar a les famílies monoparentals les mateixes bonificacions i en la mateixa 
línia que a les famílies nombroses. 

5. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

5.1. Esmena d'addició a l'article 5

Establir una bonificació en el rebut de l'aigua lligada a un consum responsable. 

6. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC

6.1 Escoles bressol municipals 

Curs 2013-2014
Bonificacions  en les quotes de l'escola bressol, en escolaritat, manteniment, alimentació 
i acollida, sota criteris de renda.

Proposta de barems de renda i puntuació per a la seva aplicació.

Renda Puntuacions Bonificacions

- de 12.000 7 70%

12.000€ a 18.000€ 5 50%

18.000€ a 24000€ 3 30%

24000€ a 30000€ 1 10%

+ de 30000€ 0 0 %

Segons seguiment/informe 
de servis socials i/o centre 
educatiu

Màxim 2 20%



De la puntuació de renda més la emesa per serveis socials o el centre educatiu, es 
desprèn que les bonificacions poden anar del 10% a l 90%

Qualsevol canvi en la situació econòmica familiar s'haurà de comunicar.

Es contempla la revisió de les quotes per part de l'ajuntament per adaptar-les a possibles 
canvis de la situació econòmica de les famílies

Resolució i aprovació de les bonificacions

La resolució de les bonificacions es dura a terme en el si d'una comissió formada per: 
regidor/a educació, tècnic/a d'educació, directores dels centres educatius de les escoles 
bressols municipals i un responsable tècnic de l'àrea de serveis socials, i es durà a terme 
un cop adjudicades les places d'escola bressol.

Caldrà presentar tota la documentació necessària (declaració d'Hisenda, o certificat 
d'exempció, qualsevol altre justificació d'ingressos inferiors o superiors en el moment de 
la tramitació,...) per a demanar la bonificació durant el tramit de la matriculació.

Sant Cugat del Vallès, dimarts 27 de novembre del 2012
CUP Sant Cugat.


