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 Des de la CUP aportem aquestes al·legacions amb l'objectiu d'assolir unes Ordenances 
Fiscals i uns Pressupostos més d'acord amb l'actual situació de crisi econòmica estructural i amb 
la imperiosa necessitat, al nostre entendre, que té la nostra vila d'afrontar certes problemàtiques 
socioeconòmiques esdevingudes d'un model caduc que creiem que necessita ser corregit amb 
urgència. 
 
 Entenem les Ordenances fiscals i els Pressupostos com quelcom global, com un tot que 
defineix les prioritats polítiques del govern, i és per això que hem mirat d'igualar les diferències 
d'ingressos amb les modificacions o creacions de partides de despesa, per tal de fer viable la 
proposta de model que, des de la CUP, entenem com més adequada a la realitat de la nostra vila 
en l'actual conjuntura.  
 
 Creiem que les ordenances fiscals han de ser una eina per a la redistribució de la riquesa, 
aspecte bàsic per a la creació d'una societat més justa. És per això que fem una aposta per la 
progressivitat fiscal, amb la qual volem fer coherent la demanda d'esforços als ciutadans amb els 
seus mitjans econòmics. També volem gravar aquelles activitats que han contribuït i contribueixen 
a problemàtiques socials, com és el cas de l'especulació urbanística, i destinar aquests ingressos 
per a la realització de polítiques actives que vagin encaminades a solucionar els problemes socials  
repercutits de les polítiques especulatives. 
 
 Polítiques com les d'ocupació, habitatge, cohesió social, educació o benestar social han de 
tenir un pes específic prioritari en l'actualitat. De la mateixa manera és important, amb els 
pressupostos, fer esforços per tal d'apropar la política als ciutadans, aportant solucions realistes i 
evitant certes costums o formes de fer que causen rebuig en la ciutadania i donen la sensació que 
la política més que una forma de servir al poble, és una mena d'ascensor social o que és entesa 
com una forma de guanyar-se la vida. Entenem que no és aquesta la intenció del govern, ni 
d'aquells que donen suport a aquest, però és necessari, en moments com els actuals, fer esforços 
de transparència i sobrietat. 
 

 Finalment des de la CUP veiem les propostes presentades com totalment assumibles, 
legals i econòmicament viables, i que la seva aprovació depen unicament d'una voluntat política o 
d'una posició ideològica. 
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 Al·legació núm. 1: Eliminació dels dos càrrecs de confiança 
 
Partida a modificar: Eliminació de les partides: A112-49212-1100000 i A131-91231-1100000 més la 
part corresponent de Seguretat Social que paga l’Ajuntament de Sitges. Pel que fa al càrrec de 
confiança del Cap de Protocol demanem eliminar la part salarial que té assignada com a càrrec 
eventual i que mantingui la seva anterior retribució com a treballador de l’Ajuntament. 
 
Quantitat corresponent a la partida: 64.000€ + 52.084,60€ + seguretat social = Estalvi de 150.000€ 
 
Justificació: Són càrrecs col·locats a dit, no compartim aquesta figura, la seva feina la poden fer 
treballadors de l’Ajuntament. A més, els sous marcats per aquests càrrecs i el fet que siguin 
escollits a dit creiem que són part dels vicis que fan que la població desconfiï de la classe política i 
s’allunyi. Veiem com abusiva la remuneració dels càrrecs, més quan el nostre govern ha estat els 
últims anys fent retallades en aspectes molt més essencials com educació, benestar social o 
esports.  
 
 Al·legació núm. 2: Revisió del retorn del deute 
 
Partida a modificar: Reducció de les partides B336-01136-3100001 i B336-01136-9130000, que 
corresponen respectivament als interessos de préstecs i a l’amortització dels préstecs. Tractant les 
dues partides en conjunt demanem una rebaixa de 696.242,63 €, que és la quantitat que puja 
corresponent a l’amortització de préstecs respecte el 2013. 
Quantitat corresponent a la partida: Tractant les partides en conjunt: estalvi de 696.242,63€ 
 
Justificació: El superàvit del 2013, que l’Ajuntament preveu serà de 3.271.000 € segons l’estimació 

de la liquidació del pressupost de 2013. Si el gruix d’aquesta partida anirà per a retorn del deute, 
degut que l’Ajuntament està obligat a fer-ho segons la Llei d’Hisendes Locals ja que està per sobre 
del 110% del ràtio d’endeutament, no creiem que hagi de pujar la partida de retorn del deute. Per 
això en proposem la seva congelació. 
La prioritat han de ser les persones no la banca i creiem que aquesta partida és molt necessària 
en altres àmbits. 
 
 
 Al·legació núm. 3: Eliminació de les partides de manteniment i posada en marxa del 
projecte de videovigilància 
 
Partida a modificar: Eliminació de les partides: D112-13212-2130001 i D112-13212-6230006. 

Corresponents al manteniment del sistema de videovigilancia i la seva posada en marxa i a les 
càmeres de videovigilància.  
 
Quantitat corresponent a la partida: estalvi de 18.000€ + 60.000€ = 78.000€ 
 
Justificació: La comissió encara no s’ha reunit, no hi ha projecte i considerem que un pla amb les 
aspiracions que han esmentat alguns socis de govern seria molt més car que la partida 
pressupostada. La videovigilància a més de força ineficaç té una aplicació a nivell jurídic molt 
complicada i comportarà molt de temps l’estudi i l’adequació a la legislació i als drets civils de la 
població.  Per totes aquestes raons creiem que és una partida negligible i que pot donar la 
sensació d'haver estat col·locada en aquests terminis només per a donar una resposta fàcil i poc 
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efectiva a les preocupacions d’alguns sectors de la població. 
 
 Al·legació núm. 4: Reducció d’un 20% de les retribucions del Govern i del membres 
de la corporació 
 
Partida a modificar: Reducció d’un 30% de les retribucions totals de Govern, partida: A135-91235-
1000000 i d’un 30% de les retribucions per l’assistència de membres de la corporacio: A135-
91235-1000002. 
 
Quantitat corresponent a la partida: 30% de 302.387,96 = 90.716,38€.  20% de 100.719,18 = 
30.215,754€. En total estalvi de 120.932,02 € 
 
Justificació: En moments «d’austericidi» com els que vivim, on s’han retallat partides essencials no 

veiem acceptable que les remuneracions de l’equip de govern siguin tan allunyades dels salaris 
que cobren les classes populars de la nostra vila. Entenem que seria un apropament a la situació 
que parteix la població la reducció d’aquestes partides, ja que correm el perill que es segueixi 
veient la política com un mitjà que escolleixen alguns per guanyar-se la bona vida i no com un 
servei al poble tal com l’entenem des de la CUP. Cal fer esforços reals per tal d’evitar un major 
allunyament de la població envers de la política, i per apropar també las polítics a les 
problemàtiques reals de la població. 
 
 
 Al·legació núm. 5: Reducció del fons de contingència i altres partides del capítol II 
 
Partida a modificar: Reducció en un 90% del fons de contingència:  B231-93131-2700010. 
Reducció del 50% del “contracte empreses externes informàtica i telecomunicacions”: C336-
92036-2279900. Eliminació de la partida B335-93235-4790000 catalogada com a “altres 
subvencions a empreses”. Reducció en un 50% de les dues partides de “premsa i revistes 
alcaldia”: A336-92236-2200100 i G114-33214-2200100 
 
Quantitat corresponent a la partida: B231-93131-2700010 (reducció en un 90%): 270.000€, C336-
92036-2279900 (eliminació): 23.750 €. A336-92236-2200100 (reducció 50%): 4,225€ i G114-
33214-2200100 (reducció 50%) 4,000€. Estàlvi total: 301.975€ 
 
Justificació: En un context de profunda crisi cal apuntalar i ampliar les polítiques socials de 
l’Ajuntament de Sitges, per això considerem que hi ha altres partides més prioritàries on invertir 
aquests fons del capítol II. El fons de contingència no queda buit del tot i podrà ser utilitzat per 
algun cas extraordinari, per exemple, meteorològic. 
 
 Al·legació núm. 6: Agència de turisme 
 
Partida a modificar:  Reducció de la partida K123-43223-4490003, corresponent a la subvenció a 

l’Agència de Turisme de Sitges.  
 
Quantitat corresponent a la partida: Reducció de 120.000€ 
 
Justificació: L’Ajuntament té previst ingressar 120.000€ procedents de la Generalitat corresponents 
a la taxa turística. Aquesta quantitat ha de ser reinvertida, obligatòriament, en l’Agència de 
Tursime de Sitges i per tant pot ser retirada de la seva subvenció. Per tant no parlaríem d'una 
retirada, més aviat d'una congelació. 
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 Al·legació núm. 7: Correcció cànon platges 
 
Partida a modificar:  Demanem que s’assoleixi l’equilibri entre el que ingressa l’Ajuntament pel 
canon de les platges i el que paga a l’Estat, actualment al diferència és unes pèrdues de 72.000€. 
Per això demanem la baixada de la partida de despeses: K142-17942-2250102 o la pujada de la 
partida d’ingressos: K142-55902 en 72.000€ per assolir una diferencia igual a 0€. 
 
Quantitat corresponent a la partida: Recuperació de 72.000€ 
 
Justificació: Entenem que en l’explotació de les platges, propietat de l’Estat, per part de negocis 
privats l’Ajuntament no ha de perdre diners. Els augments del canon han de ser assumits per els 
negocis privats que es beneficien de la gestió de les platges. 
 
 
 Al·legació núm. 8: Supressió Agents Cívics 
 
Partida a modificar:  Dins de la partida D112-13212-2270105 correponent al “Servei seguretat 

estiu agents auxiliars” es rebaixi la partida que enguany s’ha dedicat als Agents Cívics, la qual des 
de la CUP quantifiquem en 18.000€ 
 
Quantitat corresponent a la partida: Reducció de la partida en 18.000€ 
 
Justificació: Considerem innecessària aquesta partida, per una banda perquè creiem que és una 
tasca que es pot realitzar amb personal propi de la Policia Municipal, ja que està en les seves 
funcions el compliment de les normatives municipals. A més, la dubtosa eficàcia, denunciada per 
diversos veïns de l’adjudicatària de l’últim any i la forma de la concessió de l’adjudicació poden fer 
malpensar a bona part de la ciutadania. Creiem que un moment de retallades com l’actual s’ha de 
ser eficient en la gestió econòmica i laboral, i aprofitar els recursos propis allà on sigui possible.  
 
 
 Al·legació núm. 9: Millora recuperació Rusc 
 
Partida a modificar:  E111-23011-4720009 corresponent a la recuperació del Centre Obert El Rusc 
 
Quantitat corresponent a la partida: Augment de 70.000€, perquè passi dels 30.000 pressupostats 
als 100.000€ 
 
Justificació: Entenem que 30.000€ no és suficient quantitat per la recuperació d’un Centre Obert 

que segueixi un model integrador de socialització dels infants en el lleure. Entenem que les 
diverses opcions alternatives no són del tot completes i no aporten la socialització de l'infant que 
comporta un centre obert. A més, en l’actual context de “crisi” econòmica cal dotar de més mitjans 
a aquells que treballen per la inclusió social, no treure els pocs mitjans existents. 
 
 
 Al·legació núm. 10: Correcció salari Llars d’Infants 
 
Partida a modificar:  Creació nova partida sota el concepte “Complement salarial treballadores 
Llars Infants”.  
 
Quantitat corresponent a la partida: 150.000€ 
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Justificació: Aquest complement salarial era i és de justícia per a les treballadores de les llars 

d’infants municipals, per dignitat i per apropar-les a les seves companyes depenents de la 
Generalitat que fan la mateixa feina. A més, assessorats per sindicats, entenem aquest 
complement com un dret adquirit, retirat de manera il·legal i injustificada, atacant d’aquesta 
manera a unes treballadores que feien i continuen fent una labor molt important per la cohesió 
social, l’educació i la igualtat entre gèneres, ja que la cura dels infants sol recaure, encara avui, 
majorment en les mares. Creiem de justícia recuperar aquest complement, com entenem que tard 
o d’hora la justícia els hi donarà la raó, havent d fer càrrec l’ajuntament en última instància amb els 
endarreriments que es presentin. 
 
 Al·legació núm. 11: Ajuts a la suficiència alimentaria Llars d’Infants 
 
Partida a modificar:  D213-32113-4800089 i D213-32113-4800090 corresponents als Ajuts a la 

suficiència alimentaria a la Llar d’Infants El Cercolet i a la Moixiganga 
 
Quantitat corresponent a la partida: 10.000€ 
 
Justificació: Entenem que cal donar un suport a una partida vital, ja que els infants són un dels 
sectors més vulnerable en l'actual conjuntura econòmic. Si finalment una altra administració ja 
s’encarregà d’això els diners podran ser utilitzats per una altra finalitat, però no es pot deixar buida 
una partida de tant importància en l’actual situació socioeconòmica  
 
 Al·legació núm. 12: Establiment bonificacions a l’IBI 
 
Partida a modificar:  Partida E111-23011-4800006 de nom “Ajuts IBI” que en la proposta de 
pressupost està dotada amb 0 euros. Dins d’aquesta partida des de la CUP entenem que si han 
de veure reflectides les noves bonificacions que des de la CUP proposem en les al·legacions a les 
Ordenances Fiscals  i que quantifiquem en 200.000 € 
Ara per ara en la proposta del Govern de les OF les bonificacions són molt reduïdes i només se'n 
beneficien les famílies nombroses. 
 
Quantitat corresponent a la partida: 200.000€ 
 
Justificació: Des de la CUP sempre hem defensat unes taxes i impostos que fossin el més 

progressius possibles, es a dir, qui més té que sigui qui més pagui. Per això entenem que en l'IBI 
s'ha de tenir en consideració més enllà del valor cadastral s'ha de tenir en consideració la renda 
de les famílies, així com el nombre de membre que hi formen part. L'actual crisi ha colpejat de 
manera molt dura a molts sectors i des del consistori no es pot ser aliè a aquesta situació. A més, 
aquest model ja ha estat posat en marxa en altres municipis. 
 
 Al·legació núm. 13: Recuperació del Mercat Vell 
 
Partida a modificar: Creació d’una nova partida dotada amb 25.000€ que és la quantitat 
necessària a pagar per la indemnització i la recuperació per l’ús públic de l’equipament segons el 
contracte de cessió d’ús a l’actual empresa explotadora i tenint en compte la data de finalització de 
la cessió. 
 
Quantitat corresponent a la partida: 25.000€ 
 
Justificació:  Proposem la recuperació per al poble de Sitges d’un espai que representa un bé 

històric, arquitectònic i cultural cabdal. Cal tenir en consideració, que l'empresa Bacardi España 
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S.A. és la representació estatal d'una poderosa multinacional amb prou poder econòmic per a 
establir-se per la seva conta a la nostra vila si aquest hagués estat el seu desig. Davant d’aquesta 
consideració, la xifra de 815 € del lloguer mensual que actualment paga a l’Ajuntament esdevé 
absolutament ridícula; i més tenint en compte els preus inflats de lloguers que es paguen a Sitges. 
 
Cal tenir també en compte que, a més, locals com el Mercat Vell són molt necessaris per la vida 
cultural, associativa i social de la nostra vila i serien de molt més profit en mans d'entitats culturals 
o artístiques sense ànim de lucre que en mans d’una multinacional. I més tenint en compte la 
situació que actualment estan passant al veure dràsticament rebaixades o eliminades les seves 
partides.  
Un cop recuperat l’espai proposem l’obertura d’un procés obert participatiu en el qual es recullin 
diferents opinions per tal de definir un nou ús com a equipament cultural municipal de la vila de 
Sitges 
 
 
 Al·legació núm. 14: Aportació a l’Oficina Local d’Habitatge 
 
Partida a modificar:  Dotar econòmicament la partida I248-15048-2269917 corresponent a l’Oficina 
Local d’Habitatge: 
Quantitat corresponent a la partida: 30.000€ 
 
Justificació: Més enllà de l'aportació que puguin fer altres administracions és necessari reforçar la 
OFLHS. La dificultat en l'accés a l'habitatge és una de les majors problemàtiques de la nostra vila i 
ha de ser una prioritat per a tots els grups municipals, ja que d'aquest es deriven molts altres 
problemes per a la vila i els seus habitants. Cal dotar de mitjans i sobretot en un temps proper de 
contingut i fer d'aquesta oficina una de les puntes de llances en la lluita per una habitatge digne i 
assequible per a la classe obrera. 
 
 
 Al·legació núm. 15: Aportació a Benestar Social 
 
Partida a modificar:  Política de despesa 23 
Quantitat corresponent a la partida: Augmentar la partida en 360.000 € (20%) 
 
Justificació: El pes específic del programa de Benestar Social. Destinariem aquest augment 
principalment als programes d'Igualtat de Gènere, Inclusió Social, Diversitat i Sitges Acollidor i 
l'ampliació del Carnet Blau. 
 
 
 Al·legació núm. 16: Aportació  als Clubs Esportius 
 
Creació de partida en la política de despesa 34: Subvenció directa als clubs esportius de base.  
Quantitat corresponent a la partida: 20.000 € 
 
Justificació: En els últims anys molts clubs esportius de base han vist retirades les aportacions que  
es feia des de l'ajuntament, el que ha fet que no poguessin fer front a moltes despeses, com per 
exemple les fitxes i assegurances de molts joves que no poden disposar dels mitjans per fer front 
a aquestes despeses, i per tant deixar de participar en els clubs esportius. Des de la CUP 
entenem que els clubs esportius de base fan una important labor d'educació i cohesió social, 
aspectes cada dia més importants veient la política de retallades en altres serveis. Cal seguir 
donant suport a aquestes entitats i vetllar per la seva supervivència. 
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Quadre resum al·legacions al Pressupost 

 

Partida reduïda Concepte Quantitat 
Partida 

augmentada 
Concepte Quantitat 

A112-49212-
1100000 i A131-
91231-1100000 

Eliminació 
càrrecs de 
confiança 

+150.000 € E111-23011-4720009 Rusc -70.000 € 

B336-01136-
3100001 i B336-
01136-9130000 

Reducció 
retorn del 

deute 
+696.242,63 € 

Partida de nova 
creació 

Salaris Llars 
Infants 

-150.000 € 

D112-13212-
2130001 i D112-
13212-6230006 

Vídeo 
vigilància 

+78.000 € 
D213-32113-

4800089 i D213-
32113-4800090 

Ajuts suficiència 
alimentaria Llars 

Infants 
-10.000 € 

A135-91235-
1000000 i 

A135-91235-
1000002. 

 

Sous Govern i 
regidors 

+120.932,02 €  E111-23011-4800006 Bonificacions IBI -200.000 € 

B231-93131-
2700010, 

C336-92036-
2279900, 

B335-93235-
4790000, 

A336-92236-
2200100 i G114-
33214-2200100 

Fons 
contingència i 
contractació 

+301.975 € 
Partida de nova 

creació 
Recuperació 
Mercat Vell 

-25.000 € 

K123-43223-
4490003 

Correcció 
Agència 
Turisme 

+120.000 € I248-15048-2269917 
Oficina Local 

Habitatge 
-30.000 € 

K142-17942-
2250102 i 

K142-55902 

 

Correcció 
Cànon Platges 

+72.000 € 
A repartir dins la 

partida 

Actuacions de 
protecció i 

promoció social 
-360.000 € 

D112-13212-
2270105 

Supressió 
Agents Cívics 

+18.000 € 
Partida de nova 

creació 
Clubs esportius -20.000 € 

Total  +1.557.149,65 €   -845.020 € 
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 Al·legació núm. 1: Equiparació de les famílies monoparentals a les nombroses 
 

Que s’equiparin les bonificacions fiscals de les famílies monoparentals a les de les famílies 
nombroses, o que s’iniciï la seva equiparació mitjançant bonificacions de transició cap a la seva 
plena equiparació.  

Proposem que  aquesta equiparació s’estableixi en totes aquelles bonificacions de que gaudeixen 
les famílies nombroses en les OF 

Justificació: Des de la CUP estem totalment d’acord que aquesta tipologia de família, que està en 
clar augment en els últims anys, tingui dret a les mateixes bonificacions que les famílies 
nombroses.  

 
 Al·legació núm. 2:  Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
BENS IMMOBLES, l’Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per distribució i subministrament 
d’aigua i l’Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa pel servei de clavegueram, d’acord amb el 
següent detall: 
 

 Es modifica l’article 10è de l'ordenança fiscal número 1 Impost sobre Béns Immobles, 
l’article 5è de l’ordenança fiscal número 14 Taxa per distribució i subministrament d'aigua, i l’article 
5è de l’ordenança fiscal número 15 Taxa pel servei de clavegueram afegint el següent: 
 
o Bonificació del 95% per a aquelles unitats familiars amb uns ingressos iguals o menors al 
Salari Mínim Interprofessional. També tindrien la mateixa bonificació aquells nuclis familiars els 
ingressos dels quals no siguin superiors a dues vegades el Salari Mínim Interprofessional. 
 
o Bonificació del 100% a aquelles persones que hagin esgotat les prestacions d'atur i no 
rebin la PIRMI ni cap altre tipus d'ajuda econòmica. 
 
Justificació: Des de la CUP apostem per unes Ordenances Fiscals progressives, amb aquestes 
aportacions, encara que inicialment minses, volem col·locar la primera pedra en aquesta ambiciós 
procés. 
 
 Al·legació núm. 3: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
BENS IMMOBLES, d’acord amb el següent detall: 
 
Aquesta al·legació conté dos canvis; per una banda es modifica l’article 9è i per altra banda es 
modifica l’article 10è.   
 

 

 Es modifica l’article 9è de l’ordenança en el següent sentit:  
 
On diu:  
 
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
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2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 
legalment.  
  
3. Tipus de gravamen:  
  
a) El tipus de gravamen serà el 0,98% quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els 
tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.  
  
b) El tipus de gravamen serà el 0,45%, quan es tracti de béns rústics.  
  
c) El tipus de gravamen serà el 1,3% quan es tracti de béns de característiques especials.  
  
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord  
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de  
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir  
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
  
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a  
cada ús, tingui major valor cadastral.  
  
 
Taula annexa  

Ús 
 

Codi Tipus 

Oci i Hostaleria G 0,994% 

Industrial I 1,23% 

Esportiu K 1,23% 

Sòl, obres urbanització, jardineria M 1,23% 

 
Ha de dir:  
 
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
  
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 
legalment.  
  
3. Tipus de gravamen:  
  
a) El tipus de gravamen serà el 0,90% quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els 
tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.  
  
b) El tipus de gravamen serà el 0,45%, quan es tracti de béns rústics.  
  
c) El tipus de gravamen serà el 1,3% quan es tracti de béns de característiques especials.  
  
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord  
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de  
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir  
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.   
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a  
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cada ús, tingui major valor cadastral.  
  
Taula annexa  
 

Ús 
 

Codi Tipus 

Oci i Hostaleria G 0,994% 

Industrial I 1,23% 

Esportiu K 1,23% 

Sòl, obres urbanització, jardineria M 1,23% 

 
 

 Es modifica l’article 10è de l’ordenança en el següent sentit:  
 
S’afegeixen dos nous punts que han de dir: 
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 70% de la quota de l’impost els subjectes passius que compleixin 
les següents condicions: 
Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports anuals següents: 
 

Membres Unitat Familiar Ingressos Unitat Familiar 

1-2 2 IPREM 

3-4 3 IPREM 

5 3,5 IPREM 

6 4 IPREM 

7 o més 4,5 IPREM 

IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 3/2004, en còmput 
Anual de 12 pagues 

 
7. Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota de l’impost els subjectes passius que compleixin 
les següents condicions: 
Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports anuals següents: 

 
Membres Unitat Familiar Ingressos Unitat Familiar 

1-2 3 IPREM 

3-4 4 IPREM 

5 4,5 IPREM 

6 5 IPREM 

7 o més 5,5 IPREM 

IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 3/2004, en còmput 
Anual de 12 pagues 
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Justificació:  Plantegem dues al·legacions en paral·lel al coeficient de gravamen dels bens 

urbans, l’al·legació núm.3 en que demanem una reducció del coeficient al 0,90 lligat a una taula de 
bonificacions en funció de la renda i una l’al·legació núm. 4 en que plantegem la reducció fins al 
0,85 sense distincions.  
Presentem les dues al·legacions buscant que una de les dues pugui ser aprovada. 
Creiem que és possible arribar al 0,90 retallant en altres partides que presentem en les nostres 
al·legacions i així descarregar el pes fiscal sobre les famílies.  
Per altra banda, la progressivitat va ben lligada al compromís assumit per la nostra Candidatura 
amb els i les sitgetanes, i és per això que demanem que es tingui en consideració, a més del valor 
cadastral dels habitatges, la renda de les famílies, ja que la brutal estafa bancària i política 
esdevinguda en els últims anys ha fet que moltes famílies perdessin poder adquisitiu de manera 
alarmant. 
 
 
 Al·legació núm. 4: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
BENS IMMOBLES, d’acord amb el següent detall: 
 

 

 Es modifica l’article 9è de l’ordenança en el següent sentit:  
 
On diu:  
 
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
  
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 
legalment.  
  
3. Tipus de gravamen:  
  
a) El tipus de gravamen serà el 0,980% quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els 
tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.  
  
b) El tipus de gravamen serà el 0,45%, quan es tracti de béns rústics.  
  
c) El tipus de gravamen serà el 1,3% quan es tracti de béns de característiques especials.  
  
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord  
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de  
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir  
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
  
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a  
cada ús, tingui major valor cadastral.  
  
Taula annexa  
 

Ús 
 

Codi Tipus 

Oci i Hostaleria G 0,994% 

Industrial I 1,23% 
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Esportiu K 1,23% 

Sòl, obres urbanització, jardineria M 1,23% 
 
Ha de dir:  
 

1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
  
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 
legalment.  
  
3. Tipus de gravamen:  
  
a) El tipus de gravamen serà el 0,850% quan es tracti de béns urbans, en general, exceptuant els 
tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.  
  
b) El tipus de gravamen serà el 0,45%, quan es tracti de béns rústics.  
  
c) El tipus de gravamen serà el 1,3% quan es tracti de béns de característiques especials.  
  
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord  
amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de  
béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir  
del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
  
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a  
cada ús, tingui major valor cadastral.  
  
Taula annexa  
 

Ús 
 

Codi Tipus 

Oci i Hostaleria G 0,994% 

Industrial I 1,23% 

Esportiu K 1,23% 

Sòl, obres urbanització, jardineria M 1,23% 
 
 
Justificació: Plantegem dues al·legacions en paral·lel al coeficient de gravamen dels bens urbans, 

l’al·legació núm.3 en que demanem una reducció del coeficient al 0,90 lligat a una taula de 
bonificacions en funció de la renda i una l’al·legació núm. 4 en que plantegem la reducció fins al 
0,85 sense distincions.  
Presentem les dues al·legacions buscant que una de les dues pugui ser aprovada. 
La segona al·legació bé donada en la nostra intenció de fer més portable el pes fiscal sobre les 
famílies, i entenem que en el cas de no ser aprovada una opció progressiva per a l'IBI, els diners 
que plantejàvem per a aquestes bonificacions han de ser destinats a una rebaixa lineal, ja que si 
no es planteja l'opció de donar suport a qui menys mitjans té, llavors optem per un alleugeriment 
per a tothom. 
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 Al·legació núm. 5: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
BENS IMMOBLES, d’acord amb el següent detall: 
 

 Es modifica l’article 10è afegint un 6è punt en el següent sentit:  
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’impost els immobles que siguin llogats a 
través dels serveis de l’Oficina Local d’Habitatge de Sitges 
 
Justificació: Compartida en la següent al·legació. 
 
 
 Al·legació núm. 6: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
BENS IMMOBLES, d’acord amb el següent detall: 

 

 S’afegeix un article 17è a l’ordenança sota el nom de “Recàrrec”. L’article ha de dir:  
 
Article 17è. Recàrrec 
 

S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles d’ús residencial que es 
trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les condicions que s’establiran 
reglamentàriament per desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Justificació: La suma de les al·legacions 5 i 6 està orientada a facilitar la posada al lloguer 
d’aquells immobles buits, i més especialment que es posin en disposició de l’Oficina Local 
d’Habitatge de Sitges, per d’aquesta manera dotar-la d’un impuls necessari perquè esdevingui una 
verdadera eina per solucionar el problema de l’accés a l’habitatge a Sitges.  
 

 Al·legació núm. 7: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora DE L’IMPOST 
SOBRE BENS IMMOBLES, d’acord amb el següent detall: 
 

 Es modifica el punt 4 de l’article 10è en el següent sentit: 
  
On diu: 
 
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 90% en la 
quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de 
la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el 
padró municipal d’habitants.  
 Per a gaudir de la bonificació, s’haurà d’aportar la següent documentació:  
 
 a) Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent  
b) Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la família que 
consten en el títol de família nombrosa estan empadronats en el domicili familiar.  
 c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de 
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família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.  
 En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la 
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la 
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la 
condició de família nombrosa.  
 El termini de la presentació de la sol·licitud benefici fiscal es perllongarà fins la data de finalització 
del període voluntari. “ 
 
Ha de dir: 

 
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de 
família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació, sempre que 
l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família. S’entén per habitatge 
habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.  
 
Gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota els subjectes passius que compleixen les 
condicions següents: 
a) Tenir la condició de titular de família nombrosa o familia monoparental expedit per 
l'Administració competent 
b) Que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent: 
 

Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 
1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 

4 4 IPREM 160.000,00 
5 4,5 IPREM 190.000,00 
6 5 IPREM 220.000,00 
7 5,5 IPREM 250.000,00 

Més de 7 6 IPREM 285.000,00 
IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 3/2004, en còmput 

Anual de 12 pagues 

 
c) Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la família que 
consten en el títol de família nombrosa estan empadronats en el domicili familiar.  
d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 

Justíficacio: Introduint el criteri de la renda s’introdueix un criteri de progressivitat fiscal just per tal 
de que tant sols es vegin beneficiades per la bonificació de família nombrosa o monoparental 
aquelles famílies que per renda ho necessitin. 
 
 
 Al·legació núm. 8: Sobre l'ordenança fiscal número 2 Impost d'Activitats 
Econòmiques 
 

 Es modifica l’article 7è afegint el següent punt: 
 
Un cop calculada la tributació per quota municipal anual s'aplicarà un recàrrec del 5% en aquells 
subjectes passius que hagin aplicat una reducció de plantilla igual o superior al 3,5% durant l'any. 
 
Justificació: Amb aquesta al·legació volem introduir el criteri de responsabilitat social, és important 
que aquelles empreses que vulguin estalviar mitjançant la reducció de plantilla es vegin dificultats 
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per un increment en l'IAE.  
 
 
 Al·legació núm. 9: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, d’acord amb el 
següent detall: 
 

 Es modifica L’article 5.8 de l’ordenança en el següent sentit:  
  
On diu:  
  
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència del procediment de  
valoració col·lectiva de caràcter general, i a efectes de la determinació de la base  
imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors cadastrals dels terrenys el  
percentatge de reducció del 45%.  
  
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals  
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als  
vigents fins aleshores.  
  
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny  
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.  
  
Ha de dir:  
  
8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència del procediment de  
valoració col·lectiva de caràcter general, i a efectes de la determinació de la base  
imposable d’aquest impost, s'aplicarà als nous valors cadastrals dels terrenys el  
percentatge de reducció del 10%. 
 
Justificació: Demanem tornar a valors d’inici de l’any passat. Justificació conjunta amb l’al·legació 

10.  
 
 Al·legació núm. 10: Sobre l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora DE L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, d’acord 
amb el següent detall: 
 

 Es modifica l’apartat a) de l’article 6è de l’ordenança en el següent sentit:  
 
On diu:  

 
a) Per als increments de valor generals en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 
3,7. 
 

Ha de dir: 
 
a) Per als increments de valor generals en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 
3,9. 
  
Justificació: Des de la CUP creiem que possibles actes susceptibles de ser considerats 
especulació han de ser gravats de manera més agressiva i que han de ser aquestes operacions 
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les que assumeixin una part major en la recuperació de les arques municipals. 
 
 Al·legació núm. 11: Sobre l'ordenança fiscal núm. 20 reguladora de les TAXES PER 
L'OCUPACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS d’acord amb el següent detall: 

 

 Es modifica la partida A8 de l’article 6 en el següent sentit: 
 
On diu:  
 
A8. Caixers automàtics d’entitats financeres: 1.031,00 (€/any) 
 
Ha de dir: 
 
A8. Caixers automàtics d’entitats financeres: 1.531,00 (€/any) 
 
Justificació: Des de la CUP considerem que davant la tendència de les entitats financeres a 
acomiadar personal i reduir el número de treballadors de cara al públic derivant als clients a 
aquests tipus de caixers on destinen cada vegada més volum de negoci, i tenint en consideració 
les molèsties d'ocupació i seguretat que aquests provoquen, creiem important que siguin més 
fortament gravats.  
 
 
 Al·legació núm. 12: Sobre l'ordenança fiscal núm. 20 reguladora de les TAXES PER 
L'OCUPACIÓ O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL I SERVEIS 
COMPLEMENTARIS d’acord amb el següent detall: 

 Es modifica la partida B7 de l’article 6 en el següent sentit: 
 

On diu: 
 
B7. Fira de Sant Jordi (€/m2/dia) 10.00  
B9. Altres fires, mercats i/o esdeveniments (€/m2/dia)10.00 
B10. Esdeveniments (€/m2/dia, amb una tarifa mínima de 100€) 2,00 
 
Ha de dir: 
 
B7. Fira de Sant Jordi per entitats sense ànim de lucre(€/m2/dia) 0.00  
B8. Fira de Sant Jordi per aquells paradísies que no representin a una entitat sense ànim de lucre: 
(€/m2/dia) 10.00  
B9. Altres fires, mercats i/o esdeveniments (€/m2/dia)10.00 
B10. Esdeveniments (€/m2/dia, amb una tarifa mínima de 100€) 2,00 
 
Justificació: Entenem que la Fira de Sant Jordi és un importat aparador per a aquestes entitats i 
per difondre el seu treball o manera d'entendre la vila i la societat i es important que no trobin cap 
impediment per fer-ho, a més les circumstàncies especials no estan definides. 
 
 

 
 

 


