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T’expliquem l’Impost de Béns Immobles
L’any 2013 L’IBI representava un 25,92% deLs Ingressos munIcIpaLs, 1.504.766,53 € respecte un totaL de 5.897.059,90 €.

Què és i com es calcula?

L’IBI és un impost directe 
que han de pagar anualment 
els propietaris d’immobles, bé 
siguin de tipus rústic o urbà. 
Es calcula a partir del valor 
cadastral de l’immoble, que 
el fixa la Direcció General del 
Cadastre segons un procés 
de revisió que es realitza cada 
deu anys, tot i que el valor de 
l’immoble també s’actualitza 
anualment a partir dels valors 
indicats al pressupost general 
de l’estat(generalment segons 
l’IPC), o bé si es realitzen mo-
dificacions dels usos i/o les 
característiques.

Perquè hem pagat tant a 
Riudoms?  Què es podia fer i 
què s’ha fet?

La darrera revisió cadastral 
a Riudoms es va realitzar l’any 
2007, en plena bombolla im-

mobiliària. Aquest 

és el principal motiu pel qual 
darrerament molts propietaris 
han pagat en excés per aquest 
impost. Durant els anys 2010-
2015 l’Ajuntament va dismi-
nuir el valor del gravamen, del 
0,70% al 0,56%, d’aquesta 
manera es va intentar contra-
restar la pujada progressiva de 
l’impost.

Tal com va explicar la CUP 
durant la campanya electoral, 
Riudoms es podia haver acollit 
a un procés de revisió cadas-
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tral per a l’any 2014 o 2015, 
obtenint una rebaixa del valor 
cadastral dels immobles d’un 
20% o un 22% respectiva-
ment. Finalment s’hi ha acollit 
per a l’any 2016. 

Al Ple del 16 de novembre 
de 2015, la CUP Riudoms va 
preguntar el motiu pel qual 
Riudoms no s’havia acollit a 
aquesta rebaixa amb ante-
rioritat. L’Equip de Govern va 
manifestar que no ho havia fet 
atès que el 2016 es produiria 
una nova revisió cadastral i se-
ria més fàcil calcular l’impacte 
de la rebaixa fent-ho coincidir 
amb el nou procés de revisió.

Des de la CUP Riudoms 
celebrem que l’Ajuntament 
hagi decidit acollir-se a 
l’actualització dels valors ca-
dastrals per a l’any 2016 ja 
que aquest fet hagués provo-
cat una reducció del 23% en 
el rebut de l’IBI. Tanmateix, 
aquesta rebaixa serà bastant 
menor ja que l’Ajuntament ha 
decidit augmentar per a l’any 
2016 el gravamen urbà del 
0,56% al 0,648%. Segons la 
CUP, no s’hauria d’haver in-
crementat el gravamen de 
l’impost ja que es contraresta 

El model de la CUP

Tot i que aquest any no hem 
presentat cap proposta formal 
a la regidoria d’Hisenda, la 
CUP té com a objectiu acon-
seguir un model de fiscalitat 
progressiva on es tingui en 
compte el valor cadastral de 
l’immoble, el seu ús (rústic/
urbà, comercial, industrial, re-
sidencial...) i aspectes de tari-
ficació social per a calcular el 
rebut de l’IBI.

La CUP té com 
a objectiu aconseguir 
un model de fiscalitat 
progressiva  per 
a calcular el rebut 
de l’IBI

Base 
imposable Reduccions Base 

liquidable

Base 
liquidable Gravamen Quota 

íntegra

Quota íntegra Bonificacions Quota 
líquida

La base imposable és el valor cadastral al qual se li apliquen unes re-
duccions segons llei. La base liquidable creix progressivament cada any.

Com es calcula l’IBI?

El gravamen s’aplica a la base liquidable per tal d’obtenir la quota íntegra.

A la quota íntegra s’hi poden aplicar altres bonificacions, obtenint l’import 
final del rebut, la quota líquida.
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la reducció del 23% proposa-
da per llei. Al nostre parer ha-
gués estat més encertat reduir 
les despeses supèrflues i/o 
menys necessàries del pres-
supost de 2016, o bé acollir-se 
al procés de revisió l’any 2014 
o 2015 tenint en compte que 
en aquell moment  els veïns 
de Riudoms estaven pagant 
excessivament per aquest im-
post.

% Tipus Quota líquida



La tasca de l’assemblea local de la 
CUP Riudoms, a banda d’afrontar temes 
socials i d’àmbit nacional, també es basa 
en la lluita institucional. La CUP Riudoms 
participem amb un conseller comarcal 
a la CUP al Consell Comarcal del Baix 
Camp i també col·laborem amb les inicia-
tives del diputat de la CUP a la diputació 
provincial de Tarragona, alhora que treba-
llem conjuntament amb totes les assem-
blees locals del territori. En clau local, la 
incidència de la CUP es desenvolupa, en 
part, als Plens Municipals. Aquests Plens, 
haurien de ser l’òrgan amb el màxim de 
competències i on es decidissin més ac-
cions de govern, que són les que afecten 
a tota la ciutadania, ja que són l’únic espai 
de debat on hi poden participar els grups 
de l’oposició, on hi pot assistir públic i 
que s’enregistren per una posterior difu-
sió digital (tal i com vam estar demanant 
la CUP Riudoms la passada legislatura).

Les convocatòries de Plens

En un principi, els Plens ordinaris de 
l’Ajuntament de Riudoms són el primer 
dijous de cada dos mesos. Per tant, tan 
sols es convocaran sis plens ordinaris 
cada any. A priori, des de la CUP Riu-
doms creiem que aquesta calendarització 
era massa limitada. Tot i que l’alcaldia 
sempre pot convocar un Ple Extraordinari 
si s’escau, els únics Plens on la oposició 
pot presentar mocions, fer precs i pre-
guntes per tal de fiscalitzar l’obra de go-
vern, són els de caràcter ordinari. A més, 
la convocatòria de plens extraordinaris ha 
acabat superant de llarg la convocatòria 
de plens ordinaris. En el darrer trimestre 
de 2015, l’Ajuntament de Riudoms va 
convocar fins a set plens, comptant or-
dinaris, extraordinaris i urgents. Degut 
a que cada Ple costa 862,8 € només en 
retribucions de règim d’assistencies pels 
regidors, des de la CUP Riudoms de-
manem que es faci una nova proposta 

La CUP a l’Ajuntament de Riudoms
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eL pLe munIcIpaL és L’espaI on La cup rIudoms podem fIscaLItzar I controLar L’oBra de govern aIxí com presen-
tar InIcIatIves o propostes de mILLora. sI tenIu aLguna Idea o pregunta, feu-nos-La arrIBar a rIudoms@cup.cat.

GRUP MUNICIPAL
Despatx Epicentre Gaudí 

Els dilluns i dimarts de 18h a 21h 
Atenció personalitzada amb els regidors

ASSEMBLEA LOCAL
Casal Popular La Calderera

Cada dimarts a les 21:30h

I TAMBÉ POTS 
CONTACTAR AMB LA CUP 

a través de riudoms@cup.cat i 
per www.riudoms.cup.cat, les 

xarxes socials i per la bústia de la CUP 
situada a l’entrada de l’Ajuntament 

Podeu trobar, de manera 
més extensa, els vídeos 
i valoracions dels Plens 
Municipals de Riudoms a la 
nostra web

de calendarització de Plens Municipals i 
una rebaixa d’aquestes retribucions, per 
tal que es pugui estalviar alguna convo-
catòria i perquè es pugui organitzar millor 
tant la tasca de l’Ajuntament com dels 
grups polítics.

Un altre de les repetides demandes del 
grup municipal de la CUP ha estat que els 
plens es convoquin amb més antelació. Si 

bé la llei regula que el mínim d’antelació 
entre la convocatòria i el Ple és de 48 
hores, creiem necessària una ampliació 
d’aquest termini. Hem de ser conscients 
que només a partir de la convocatòria ofi-
cial i fins abans de la realització del Ple, 
els regidors de la CUP Riudoms han de 
recollir presencialment la documenta-
ció relativa als punts de l’ordre del dia. 
Per això demanarem reiteradament que 
s’ampliïn aquests terminis i que es pugui 
demanar la informació digitalment, per fa-
cilitar la tasca i el treball de tots els grups 
polítics de l’ajuntament. 

Ordenances i al·legacions

Una de les tasques que té el consis-
tori al finalitzar l’any és aprovar les orde-
nances fiscals per a l’any següent. Des 
de la CUP Riudoms vam fer al·legacions 
a la modificació de l’ordenança fiscal 
que afecta a l’IBI per tal de proposar 
un impost progressiu i que disminuís 
la pressió fiscal, propostes que van ser 
desestimades. 

Codi de bon govern

En el primer ple d’aquest 2016, el par-
tit de govern va sotmetre a votació el 
document “Codi de Bon Govern” que 
marca unes línies d’actuació ètiques i 
democràtiques pels membres del consis-
tori. Tot i que és tan sols una declaració 
d’intencions, des de la CUP Riudoms es 
va valorar positivament aquesta iniciativa. 
Ja que el document es troba en període 
d’exposició pública, la CUP Riudoms pre-
sentarà al·legacions per tal que aquest 
codi vagi més enllà i perquè marqui cri-
teris de compliment i afegeixi punts per 
promoure la participació ciutadana.

Mocions, precs i preguntes

La CUP Riudoms ha portat al Ple Mu-
nicipal diverses mocions. D’àmbit més 
general, se’n van presentar una per tal 
que Riudoms s’adherís a la xarxa de mu-
nicipis acollidors de refugiats i perquè el 
poble es declarés contrari a l’aplicació del 
tractat transatlàntic de comerç i inversió 
(TTIP) i es van aprovar per unanimitat. 
D’àmbit local, es va presentar una moció 
en suport al regidor de la CUP d’Alcover 
acomiadat per la seva tasca política, que 
també va ser aprovada i una demanant 
que l’Ajuntament de Riudoms desenvolu-
pés uns pressupostos participatius, que 
va ser desestimada per CiU Riudoms.

Una de les tasques que realitza la CUP 
Riudoms per a fiscalitzar l’obra de govern 
és recollir inquietuds i dubtes de la ciuta-
dania per plantejar al Ple Municipal. Entre 
d’altres temes, s’ha preguntat pels costos 
i funcionament de la nova pantalla de la 
plaça de l’església, sobre la redacció d’un 
nou ROM, pels criteris de comunicació de 
l’ajuntament, sobre la situació de la depu-
radora de Les Borges del Camp, per les 
contínues obres al carrer Nou, etc. 


