El Grup Municipal CUP Tàrrega presenta al Ple de l’Ajuntament de Tàrrega, a l’empara del que
disposa la legislació vigent i sotmet a la consideració del Ple, la següent:

MOCIÓ PER AVANÇAR CAP A UNA FISCALITAT MÉS JUSTA I
PROGRESSIVA
D’un temps ençà, estem veient de totes totes que avançar cap a una fiscalitat cada cop més justa i
progressiva centra els debats polítics. Això implica que els impostos no siguin lineals, sinó que
pagui més qui més té i menys qui menys té. A Tàrrega, doncs, per a seguir aquesta lògica, es
poden dur a terme diverses iniciatives; si bé és cert que caldria debatre en profunditat sobre el
model de fiscalitat que fixen les lleis estatals i autonòmiques, i que serà un debat engrescador
properament per a la construcció de la República Catalana independent.
En primer lloc, els valors cadastrals del municipi. Tàrrega, des del 2008, tenia uns valors
cadastrals molt alts fruit d’haver establert la seva revisió cadastral el període (2006-2007) en què
la bombolla immobiliària tocava sostre arreu de l’Estat espanyol. Amb l’esclat de la crisi, però, els
preus reals es van devaluar mentre que els valors cadastrals mantenien uns preus massa elevats.
No va ser fins al cap d’uns anys que aquesta situació es va modificar per la demanda ciutadana i
institucional i durant tres anys consecutius (2014, 2015, 2016) es va produir una rebaixa
progressiva lineal (igual per a tothom) d’un 64 % en total. El problema d’aquestes rebaixes lineals
és que no són del tot justes, perquè no es diferencien les diverses zones del municipi, ni els sòls
sense construir dels sòls construïts. A més, els ciutadans no van notar gens aquestes rebaixes en
els rebuts de l’impost de béns immobles perquè el govern municipal cada any pujava el tipus
impositiu amb què gravava l’IBI gairebé el mateix tant per cent que baixava el valor cadastral per a
compensar la davallada d’ingressos en les ordenances fiscals del municipi; així, el tipus va passat
de 0,57 el 2013 a 1,21 el 2016. Malgrat els discursos institucionals, els rebuts es mantenien amb
uns preus alts. La revisió cadastral és la manera més justa d’adequar els preus reals del municipi
però les revisions només es poden dur a terme com a mínim cada 10 anys, i a Tàrrega la darrera
fou el 2008.
En segon lloc, en els immobles urbans d’usos no residencials es podria aplicar un tipus diferenciat
més alt que només haurien de pagar com a màxim el 10 % dels immobles que per cada ús
(industrial, comercial...) tinguin el valor cadastral més elevat. El 2017 tenim un tipus impositiu
(1,21) que ratlla el màxim legal possible (1,23) per a un municipi de les característiques de
Tàrrega, i aquest marge tan estret no permet aplicar a la pràctica cap tipus d’IBI diferenciat. Amb
la nova revisió cadastral es podria recomposar la situació i tenir marge per a aplicar aquest IBI
diferenciat, cosa que ens hauria de permetre: o bé ingressar el mateix que ara d’una manera més
progressiva o bé fins i tot augmentar els ingressos en les ordenances. Amb un augment dels
ingressos de manera progressiva es podrien aplicar uns pressupostos més socials, amb
redistribució de partides, bonificacions de diferent classe i la tarifació progressiva (segons les
rendes familiars) en diversos serveis públics municipals: a les llars d’infants municipals i a l’Escola
Municipal de Música de Tàrrega, malgrat que aquest canvi en l’IBI no és una condició
indispensable per a la tarifació social.
En tercer lloc, per a avançar cap a aquesta fiscalitat més justa i progressiva en el municipi de
Tàrrega es podrien modificar les quotes que afecta l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Des
del 2003 aquest impost el paguen només aquelles empreses que facturen més d’1.000.000
d’euros anuals. La quota a pagar (el coeficient de ponderació) està determinat en bona part per la
Llei d’hisendes locals; així, la competència de l’Ajuntament és de modificar el tipus impositiu del

coeficient de situació. Actualment hi ha cinc categories, i de la primera a la cinquena aquests són
els coeficients vigents: 2,014; 1,828; 1,653; 1,469; 1,283.

Per totes aquestes raons, el grup municipal CUP Tàrrega proposa al Ple de l'Ajuntament de
Tàrrega l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Que Alcaldia sol·liciti formalment a l’Oficina del Cadastre de dur a terme una nova revisió
cadastral.
2. Que se subdivideixin els usos del sòl urbà a Tàrrega per a incloure altres tipus d’usos
urbans (com el comercial i l’industrial, a banda del residencial) per a poder aplicar, quan
aquest Ple ho consideri, tipus impositius diferents en l’IBI segons cada ús.
3. Que Intervenció elabori un estudi de quin increment suposaria en els ingressos municipals
l’augment del tipus de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) al 3,8 per a la primera
categoria; 3,7 la segona; 3,6 la tercera; 3,5 la quarta, i 3,4 la quinta.

No obstant això, el Ple decidirà.
Carlos Vílchez, Montse Garcia i Gemma Minguell, regidors del Grup Municipal CUP Tàrrega
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