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14.5 Moció que presenta el grup municipal Construïm per la implantació de la “Tarifa plana fiscal”

La crisi sanitària que hem viscut i seguim vivint, no només al municipi, sinó globalment, ha
colpejat durament a famílies i empreses, que han vist reduïts els seus ingressos en el millor
dels casos, mantenint gran part de les seves despeses corrents. Una situació insostenible que
ha augmentat l’afluència de persones al Banc d'Aliments o a Serveis Socials.
Malauradament, després de la crisi sanitària, encara quedarà la crisi socioeconòmica, i grans
dificultats per fer front a moratòries de lloguers i hipoteques, o altres despeses que durant
l'estat d'alarma s'han pogut posposar, i que ara angoixen i preocupen als nostres veïns i
veïnes, i al nostre teixit empresarial i comercial.
Ara fa uns dies rebíem el nou calendari fiscal municipal, i de seguida, veïns i comerços ens han
fet arribar la seva preocupació en observar que, després de tenir tancat el negoci, amb la
conseqüent pèrdua dels ingressos i seguint pagant subministraments i lloguers, i en el cas de
veïns i veïnes que han vist reduïts els seus ingressos en molts casos a zero, ara veuen com es
concentra la carrega fiscal d'un any, en un semestre.

És un moment difícil i que requereix la cooperació de tothom, i en primera instancia de
l'ajuntament. És moment de dilatar tot el possible la càrrega tributaria als contribuents, i des del
Grup Municipal Construïm hem pogut copsar que molt hi ha veïns i veïnes, així com empreses i
emprenedors del municipi, que es troben amb dificultats a l'hora de pagar els impostos
municipals, i sovint han de pagar recàrrecs per no poder afrontar els rebuts a temps, demanar
un fraccionament fins a un màxim de 4 fraccions en el cas de tenir els rebuts domiciliats, o fins i
tot demanar un ajornament amb interessos. Malgrat haver estat aprovada en aquest consistori,
no tenim constància de que se n'hagi fet un estudi de viabilitat, i la situació actual exigeix
celeritat, per això proposem un termini de 3 meses per a la seva implementació en el cas que
els informes ho facin possible.
És per això que creiem que des de l'Ajuntament és la nostra responsabilitat i obligació, facilitar
a les famílies i empreses poder planificar i distribuir el pagament dels impostos durant l'any.
De nou, creiem que és vital implantar una ''Tarifa Plana Fiscal", una opció que ja havíem
contemplat i presentat al ple, i que va ser aprovada, que permetria pagar mensualment, amb
quotes del mateix import els impostes i taxes municipals, i sense interessos. Aquesta pagament
podria comptar, per exemple, amb 10 fraccions mensuals consecutives, per tal de facilitar a
l'administració el temps necessari per fer el càlcul dels imports i la seva tramitació, i a l'hora,
ajudaria a famílies, empreses i emprenedors, a fer el pagament amb més comoditat i reduint
!'impacte en les seves economies, fet que de ben segur, reduirà la taxa de retorns de rebuts i la
morositat.
Per tot això proposem que:
És faci un informe de viabilitat de la proposta que s'exposa en aquesta moció, per part
de l'ajuntament i amb la màxima agilitat que sigui possible.
Des de I ‘Ajuntament, i en el moment de l'aprovació de les ordenances fiscals, s’enviï
als veïns, veïnes i empreses, una carta on s'hi indiqui l'import de les taxes i impostos
als que ha de fer front en el corrent any (per exemple: IBI, guals, tracció mecànica,
etc...)
En aquesta carta, s'hi indicaria també la possibilitat de fer el pagament en, per
exemple, 10 mensualitats, el període on es generarien aquests rebuts, l'import
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d'aquests rebuts, i si el ciutadà o empresa vol fer el pagament mitjançant aquesta
fórmula de la "Tarifa Plana Fiscal" o no.

Defensa la moció el regidor, Sr. Albert Bonet Huete.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels dinou membres presents, dels vint-i-un que la composen.
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