
   
 
 
 
 
 

 

 
 

A l’atenció del Sr. Alcalde/President de l’Ajuntament de Riudoms 

 

En Pere Campíñez Salas, amb DNI 39912828P, en nom del Grup Municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular d’aquest Ajuntament, atentament,  

 

E X P O S O 

 

I. Que, el passat 16 de novembre de 2015 el Ple d’aquest ajuntament va aprovar 

provisionalment les modificacions de les Ordenances fiscals pel  

proper exercici 2016, les quals han estat publicades al BOP núm. 268 de 19 de 

novembre de 2015.  

 

II. Que, el nostre grup municipal es va abstenir a la votació de les modificacions de les 

Ordenances fiscals, al no estar d’acord amb el procediment dut a terme pel govern 

municipal, el qual no va convocar i per tant, va negar cap espai de treball, debat i 

discussió conjunt entre els diferents grups municipals que conformen el plenari, amb 

l’objectiu de trobar un consens en les modificacions plantejades i alhora millorar altres 

aspectes de les ordenances. Així com en el procés d’aprovació, on la falta d’informació i 

temps, i les consideracions expressades van ser denegades fent una proposta de votació 

conjunta.  

 

 

III. Que, per aquest motiu i de conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dins el termini d’exposició pública, 

el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular presenta les següents  

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 
 
 

 

 
 

AL·LEGACIONS PER A L’ORDENANÇA FISCAL Núm. 17  

 

Atès que la rebaixa i aplicació de la revisió cadastral marcada per l’estat a través del 

Ministeri d’Hisenda es podria haver desenvolupat durant els darrers dos anys; 2013 i 

2014.  

 

Atès que d’això se’n deriva que durant els anys anteriors a aquesta rebaixa, els veïns i 

veïnes de Riudoms han estat pagant diferents impostos relacionats amb el valor 

cadastral (IBI, plusvàlues, successions...) per damunt del seu valor real i estimat. 

 

Atès que en els darrers anys el pagament per part dels veïns i veïnes, i per tant la 

recaudació per part de l’Ajuntament, de l’Impost de Béns Immobles ha estat 

sobredimensionat, i ha comportat un increment de la despesa en diferents àmbits molt 

per sobre de les possibilitats reals i alhora injustificat, sempre a càrrec dels ciutadans del 

municipi.  

 

Atès que la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17 preveu una rebaixa parcial i 

totalment arbitrària ja que tot i acollir-se a la revisió del valor cadastral prevista pel 

ministeri, la proposta del regidor d’hisenda preveu un increment del tipus del gravamen 

aplicable als béns immobles urbans, passant del 0,56% actual i vigent fins al 0,684% per 

al 2016.  

 

Atès que la pròpia ordenança fiscal preveu un seguit de bonificacions molt específiques 

per a determinats agents comercials (pormotors, constructores...), però no inclou d’altres 

de caràcter més social per a col·lectius més desafavorits i vulnerables.  

 

Aquest augment propicia que la reducció de l’Impost de Béns Immobles sigui menor i 

propicia un augment encobert i injustificat dels tributs i taxes que afecten de manera 

important als nostres veïns i veïnes.  

 

Per tot l’exposat,  

 



   
 
 
 
 
 

 

 
 

DEMANO: 

 

1) Mantenir el tipus de gravamen actual del 0,56% per fer efectiu una rebaixa total 

que durant anys no ha estat aplicada.  

2) Eliminar el punt 1 de l’article 6 ja que únicament beneficia a empreses privades 

amb ànim de lucre.  

3) Incorporar bonificacions concretes per a persones i col·lectius desafavorits com 

ara aturats de llarga durada, víctimes de violència de gènere... 

4) Implantar un model de fiscalitat progressiva lligat a la renda dels propietaris i 

subjectes passius titulars dels béns immobles.  

5) Implantar mesures correctores per tal d’incrementar les taxes i els impostos per 

aquells habitatges i construccions que es trobin buits, sense ocupació, i que 

siguin propietats de l’entitats bancàries i financeres de caràcter públic o privat, 

per tal d’incentivar la seva incorporació al mercat immobiliari.  

 

Que, es tingui per presentat aquest escrit, i en mèrits de l’exposat en el cos del mateix, el 

Ple estimi les al·legacions exposades i, per tant, siguin incorporades a l’aprovació 

definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.  

 

Pere Campíñez Salas  

Portaveu del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular  

Riudoms, 29 de desembre de 2015  

 


