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Dimecres, 30 dabril de 2008

Com ens afectarà la
pujada dels impostos
municipals el 2009

?
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LAUGMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS PEL 2009 TRIPLICARÀ LIPC
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Impostos municipals aprovats pel Ple de lAjuntament de Rubí, el 17/12/2008

a El 17 de desembre de 2008 es van aprovar definitivament
les ordenances fiscals per a lany 2009, és a dir, els impostos
municipals que haurem de pagar aquest any els rubinencs i les
rubinenques.
a Laprovació de les ordenances fiscals va tenir el suport
del PSC, ERC, CiU, PP i ICV-EUiA, que van votar a favor de
laugment del 4,5% dels impostos locals pel 2009.

a Cal dir, en tot cas, que lalcaldessa de Rubí es va
comprometre, en el Ple esmentat, a estudiar la revisió a la
baixa de la proposta de taxes i impostos municipals, en el
cas que lIPC finalment estigués per sota del 4,5%. Complirà la
seva promesa?

INCREMENT DELS PRINCIPALS IMPOSTOS MUNICIPALS QUE
MÉS AFECTEN A LECONOMIA DUNA FAMÍLIA

a Aquest acord es va prendre malgrat que tots els grups
municipals eren coneixedors, en aquell moment, que lÍndex
de Preu al Consum (IPC) de referència ja no seria el del mes
de setembre (un 4,5%), sinó que estaria al voltant o fins i tot
per sota del 2,5%.
a Alternativa Ciutadana (ACR) va ser lúnic grup que va
votar en contra daquest augment dels impostos municipals,
ja que lincrement proposat estava molt per sobre de lIPC
previst, i que això afectaria negativament a leconomia de les
famílies.
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Com ens afectarà aquest increment?

a LIPC de referència per al 2009 a Catalunya és del 1,6% i
no pas del 4,5%. Cal tenir en compte que aquest IPC de l1,6%
serà el que saplicarà per pujar els salaris.
a Disortadament, molts salaris no podran pujar ni aquest
1,5%, sinó que shauran de congelar per la situació de crisi
econòmica global.
a Per tant, a Rubí, com en altres poblacions, la pressió fiscal
triplicarà lincrement dels salaris, provocant una càrrega més
a les famílies en uns moments ja prou complicats.
a No sha doblidar que les previsions apunten també a un
increment del nombre de persones aturades durant el 2009,
fet que agreujarà la situació econòmica en moltes llars.
Actualment, ja hi ha més de 5.500 persones en atur.
a Cal dir que la Confederació dAssociacions de Veïns de
Catalunya (CONFAVC) i la patronal CECOT han demanat que
sajusti la pressió fiscal (lincrement dels impostos) a lIPC
de l1,6% que serà daplicació per als salaris.
a A banda dels impostos municipals, cal considerar que el 2009
també pujaran significativament altres serveis bàsics, com
ara la llum, els transports públics metropolitans o els
peatges.
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Què proposem des dACR?

a PRIMER.- Que lincrement dels impostos municipals pel
2009 sajusti a lIPC previst, que serà de l1,6%.
a SEGON.- Que lincrement de la taxa de laigua (13%) i del
clavegueram (49%) no sapliquin el 2009, i que es faci de
manera gradual en els propers anys.
a TERCER.- Que es revisin els pressupostos municipals del
2009 per tal dadaptar-los a aquest increment de l1,6% en
els impostos (i no del 4,5%).
a QUART.- Que es mantinguin, en tot cas, les partides del
pressupost destinades a polítiques socials, i que es retallin
les partides que són susceptibles de ser rebaixades, com ara:
è Estructura política (sous de regidors/es i càrrecs de
confiança, i assignacions dels grups municipals). Es podrien
estalviar 520.000 €, com ha demanat ACR.
è Protocol. Es pot reduir els 372.000 € pressupostats.
è Publicitat i comunicació. Retallar els 80.000 € fixats.
è Estudis i projectes tècnics. El pressupost preveu gairebé
600.000 € en encàrrecs externs.
è Funcionament intern. Reduint un 5% la despesa, (aigua,
telèfon, llum...), estalviaríem uns 175.000 €.
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