
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD PER ESTABLIR UNA LÍNIA D’AJUDES PER AL 
PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE SECTORS 

ESPECIALMENT VULNERABLES 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els 
articles 91.4 i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals presenta al proper ple la següent proposta d'acord 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regula, entre altres, la imposició i 
ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials municipals. 

 

Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l'Impost de Béns Immobles 
(IBI) regulat en els seus articles 60 al 67 i diverses disposicions addicionals i 
transitòries. 

 
El TRLHL regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les 
exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tots els aspectes relatius a 
l'IBI. 
Les bonificacions sobre l'IBI estan regulades en els articles 73 per les obligatòries i 
74 per les potestatives del TRLHL. En ambdós casos, la capacitat municipal per 
establir bonificacions, és molt reduïda o quasi nul·la. 

 
L'IBI és alhora la principal font d'ingressos d'un ajuntament i una de les principals 
càrregues econòmiques municipals, si no la principal, que han de suportar les 
famílies i en cap dels seus articles el TRLHL inclou possibles bonificacions per a 
pensionistes, aturats, joves, famílies monoparentals i altres grups de població amb 
possibles dificultats econòmiques. En canvi, sí que permet bonificar a 
les famílies nombroses. 

 
Davant aquest poc marge que deixa la llei perquè els ajuntaments portin endavant 
una política fiscal justa que atengui les diverses problemàtiques i situacions dels 
veïns del municipi, molts consistoris han creat línies d'ajut personals destinades a 
subvencionar a aquests col·lectius. D'aquesta manera Ajuntaments com Barcelona, 
Badalona, Sóller, entre molts altres, han igualat el tractament fiscal de 
les famílies monoparentals amb el de les famílies nombroses (a Balears, seguint el 
camí marcat per la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies) i han 
subvencionat la quota de l'impost a aquells veïns que més ho necessitaven. 
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Al parer del nostre grup municipal, aquest tipus de polítiques, que 

ja eren necessàries abans de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19, 
ara resulten indispensables. Considerem que a les diverses bonificacions en taxes 
i preus públics i les ajudes al lloguer que ha dut a terme aquest 
Ajuntament, és necessari sumar-li subvencions a la quota de l'IBI per atendre 
també a aquells propietaris que es troben en una situació més vulnerable. 

 

També considerem que donat el fort sotrac que ha patit el nostre teixit productiu, 
seria necessari ampliar aquestes subvencions també a la quota de l'IBI que han de 
pagar els petits negocis que s'han vist més afectats per la pandèmia. 

 
Per a la selecció dels perfils perceptors d'aquesta ajuda seria positiu prendre com 
a referència als beneficiaris de les diferents ajudes que han atorgat Govern de 
l'Estat, Govern balear o Ajuntament, per així poder complementar les ajudes que ja 
han rebut i també per a facilitar la gestió de la pròpia ajuda per part del consistori. 
Ingrés Mínim Vital, Renda Social Garantida, la prestació per cessament d'activitat, 
els ERTOs o les ajudes per autònoms i pimes (tant del Govern com d'aquest 
Ajuntament) podrien ser bones referències. 

 
És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat 
i, si escau, adopció de la següent 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
1.-Estudiar l'establiment d'una línia d'ajudes per al pagament de l'IBI de sectors 
especialment vulnerables: 

 

a) Famílies monoparentals de baixa renda (igualant així la bonificació potestativa 
que reben les famílies nombroses, però incloent factor renda). 
b) Famílies amb pocs recursos econòmics. 
c) Pensionistes amb pocs recursos econòmics. 
d) Autònoms i micropimes (amb menys de 10 treballadors) que hagin vist greument 
afectat el seu volum d'ingressos a causa de la Covid-19. Aquesta ajuda anirà 
destinada a bonificar el pagament de l'IBI del local emprat per l'empresa. 

 
 

A Santa Eulària des Riu, 21 de juliol del 2020 

Signatura: 

 
 
 

Òscar Rodríguez Aller 
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 


