MOCIÓ SOBRE RECAPTACIÓ PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI
2012
Atès que el dia 22 de desembre de 2011 el ple de l’Ajuntament de Rubí va aprovar
definitivament les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2012, dins les quals es va
concretar un tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI) del 0,943,
equivalent a un increment del 6% respecte del tipus impositiu aplicat el 2011.
Atès que el dia 30 de desembre de 2011 el Govern central va aprovar el Reial Decret
Llei 20/2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, que va ser publicat al BOE l’endemà i convalidat dies
després pel Congrés amb els vots favorables del Partit Popular i de Convergència i
Unió.
Atès que l’article 8 de l’esmentat Reial Decret Llei va aprovar un increment transitori i
excepcional del tipus impositiu de l’IBI, que en el cas de Rubí es concreta en un 10%
sobre el tipus de gravamen aprovat pel ple municipal per al 2012 per a tots els valors
cadastrals, la qual cosa significa un augment del tipus impositiu de l’IBI del 16,5%
respecte al que es va aplicar el 2011, i per a la totalitat dels valors cadastrals de Rubí.
Atès que es pot qüestionar l’argumentació de l’article 8 del Reial Decret Llei 20/2011,
que afirma que es vol “garantir que la situació financera de les Corporacions Locals no
posi en perill la consecució del principal objectiu en matèria pressupostària, que és la
reducció del dèficit públic del Regne d’Espanya”, perquè la reducció de despesa
municipal no imprescindible per al manteniment dels serveis públics bàsics també
garanteix l’estabilitat pressupostària i no genera més dèficit de l’Ajuntament.
Atès que la Constitució Espanyola, en el seu article 133, diu que “correspon al Govern
la potestat originària per establir tributs”, però també garanteix en l’article 140
l’autonomia municipal dient que “el govern i l’administració municipal correspon als
respectius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors”.
Atès que el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, deixa molt clar en el seu article 15.2 que
“respecte dels impostos que preveu l’article 59.1 d’aquesta llei (entre ells l’IBI), els
ajuntaments que decideixin fer ús de les facultats que els confereix aquesta llei a fi de
fixar els elements necessaris per determinar les quotes tributàries respectives, han
d’acordar l’exercici d’aquestes facultats, i aprovar les ordenances fiscals oportunes”.
Atès que les associacions municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) han expressat
clarament que l’augment imposat de l’IBI a través del Reial Decret Llei 20/2011 és una
vulneració de l’autonomia municipal.
Atès que no és viable, a banda de la insubmissió davant l’aplicació de l’article 8 del
Reial Decret Llei 20/2011, rebaixar l’increment del 16,5% de l’IBI a Rubí amb
modificacions posteriors a l’1 de gener de 2012, dia que es pren com a referència per

al cobrament de l’IBI en funció del tipus de gravamen vigent, o amb bonificacions que
ja estan fixades a l’Ordenança fiscal.

El Ple municipal acorda:
1. Mostrar el seu rebuig davant de la ingerència del Govern central en la definició
de l’ordenança fiscal número 3, sobre l’IBI, que va aprovar el Ple municipal de
l’Ajuntament de Rubí.
2. Denunciar públicament aquest atac a l’autonomia municipal i a la voluntat de
no fer recaure en els contribuents la compensació de la caiguda d’ingressos de
l’administració local, que és una de les conseqüències d’una crisi econòmica de
la qual no és responsable la ciutadania.
3. Destinar la part de la recaptació de l’IBI corresponent al 10% d’augment
imposat pel Govern, calculada en uns 2,5 milions d’euros, a una subvenció
general que retorni als contribuents el 10% de les quantitats que hauran de
pagar en concepte d’IBI.
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