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El grup municipal d’Alternativa d’Unitat Popular (AUP), a 11 de novembre de 2015, 

amb NIF V-66571712, pel present presenta les següents al·legacions a la proposta 

inicial d’ordenances fiscals pel 2016 i a les bases reguladores dels ajuts econòmics a 

persones amb escassa capacitat economia que estiguin gravades per l’Impost de Béns 

Immobles.  

 

EXPOSA LES SEVES CONSIDERACIONS  

Que, una vegada estudiada la documentació de la proposta inicial d’ordenances fiscals 

pel 2016 i de les bases reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa 

capacitat economia que estiguin gravades per l’Impost de Béns Immobles, és voluntat 

del grup municipal de l’AUP de l’Ajuntament de Rubí interposar les presents 

al·legacions, basades en els següents fets: 

 

PROPOSTA INICIAL ORDENANCES FISCALS 2016  

 

Al·legació 1: Ordenança Fiscal 3 

*IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: Demanem que s’equipari el tipus impositiu dels 

béns rústics als bens urbans. Actualment, el tipus impositiu dels béns rústics es de 

0,89 i el dels urbans del 0,71. Proposem baixar el tipus dels béns rústics a 0,71. 

 

Al·legació 2: Ordenança Fiscal 9 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA UTILITZACIÓ  DELS ESPAIS, 

ELS BÉNS I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’EDIFICI RUB Í+D: Demanem que les 

persones jurídiques sense finalitat de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes de 

pagar qualsevol taxa per l’ús de sales a l’edifici del Rubí+D (I. Utilització dels espais), 

així com per l’ús de béns (II. Utilització de béns). 

 

Al·legació 3: Ordenança Fiscal 10 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA UTILI TZACIÓ DELS 

ESPAIS, ELS BÉNS, LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LES VIS ITES GUIADES AL 

MUSEU MUNICIPAL CASTELL: Demanem que les persones jurídiques sense finalitat 

de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes de pagar qualsevol taxa per l’ús de 

sales (auditori, sala exposicions, sala polivalent) o el pati de l’edifici del Castell. 
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Al·legació 4: Ordenança Fiscal 11 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A LA UTI LITZACIÓ DELS 

ESPAIS DEL TEATRE MUNICIPAL LA SALA: Demanem que les persones jurídiques 

sense finalitat de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes de pagar qualsevol taxa 

per l’ús de l’espai. 

 

Al·legació 5: Ordenança Fiscal 14 

*SECCIÓ SETENA. Instal·lació de portades, aparadors  i vitrines i per la 

instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic local, subapartat 1:  

 

- d) Aparells automàtics a la línia de façana utilitz ats des del carrer 

(caixers automàtics i similars). Per ml i any: actualment es cobra 

62€/ml/any. Proposem equiparar-ho a la taxa que se li demana a un comerç 

amb les característiques definides en el subapartat 1a. De manera que serien 

38€/ml/mes. 

 

Al·legació 6: Ordenança Fiscal 16 

Proposem bonificacions extra als establiments comercials que acreditin el reciclatge de 

l'oli usat mitjançant un projecte social sense ànim de lucre: 

• 5% de bonificació pels establiments amb conveni. 

• Fins a un 20% de bonificació pels establiments que facin una donació de ≥ 200 

kg/any. 

 

Al·legació 7: Ordenança Fiscal 18 

*TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS : La taxa per 

l’expedició i la renovació de l’informe de l’adequació per al reagrupament familiar és de 

104,30€ (epígraf 9). Tenint en compte que aquestes persones ja han de fer front a 

taxes de 36,75€ per part de la Generalitat, proposem l’eliminació d’aquesta taxa. 

 

Al·legació 8: Ordenança Fiscal 22 

*Demanem eliminar totalment l’ordenança fiscal 22, ja que no té sentit cobrar a algú 

per aplicar a una oferta de feina. Entre d’altres coses l’Ajuntament ha de garantir la 

igualtat d’oportunitats. 
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Al·legació 9: Ordenança Fiscal 24 

*Article 5. Quota tributària : 

- Apartat “2. Taxa per la recollida i manteniment d’animals do mèstics de 

companyia en centre destinat a l’efecte ”: demanem que no es cobri cap tipus 

de taxa per l’adopció de gossos, gats o fures, entenent que cal facilitar que els 

animals abandonats trobin famílies que els acullen. 

- Apartat “3. Taxa per la tramitació de la llicència per a la tinença i/o 

conducció de gossos potencialment perillosos ”: pujar la taxa per 

compensar l'eliminació dels ingressos en el cas dels gossos adoptats. 

 

Al·legació 10: Ordenança Fiscal 29 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A LA UTI LITZACIÓ DELS 

ESPAIS DE L’ESPAI 14-13, AUDITORI DEL CENTRE LA CRU ÏLLA: Demanem que 

les persones jurídiques sense finalitat de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes 

de pagar qualsevol taxa per l’ús de l’espai. 

 

Al·legació 11: Ordenança Fiscal 35 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA UTILI TZACIÓ DELS 

ESPAIS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MESTRE MARTÍ TAUL ER: Demanem que 

les persones jurídiques sense finalitat de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes 

de pagar qualsevol taxa per l’ús de l’espai, incloent auditori, sala de formació, sala 1, 

sala 2, sala chill-out, terrassa. 

 

Al·legació 12: Ordenança Fiscal 38 

*ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A LA UTI LITZACIÓ DELS 

ESPAIS DEL CELLER COOPERATIU: Demanem que les persones jurídiques sense 

finalitat de lucre inscrites en el REC estiguin exemptes de pagar qualsevol taxa per l’ús 

de l’espai, incloent la Sala de les Tines, Sala Cesar Martinell i la Sala Tremuja. 

 

 

  



 

5 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS A PERSONES A MB 

ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES P ER L’IMPOST 

SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

Des de l'’Alternativa d’Unitat Popular fem arribar les següents al·legacions a les bases 

reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que 

estigui gravades per l’impost de béns immobles. 

 
Al·legació 13:  

*Secció “SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARI S I 

FORMA D’ACREDITAR-LOS”, subapartat 1.A  “Estar empadronat al municipi de 

Rubí, amb una antiguitat mínima de dos (2) anys de residència en el municipi anteriors 

a la data de la sol·licitud”: entenent que el sub apartat 2.B ja demana com a requisit 

“Constar com a contribuent o estar obligat al pagament per repercussió legal de 

l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi de Rubí, l’any en el 

qual se sol·liciti l’ajut per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà 

de coincidir amb la del padró d’habitants”, demanem que s’elimini el requisit d’un 

temps mínim d’empadronament a la ciutat.  

 

 

 


