
 
 

                                                                                      

 
 

        

 
 

 

 

Àngel Oltra Pérez, com a portaveu del Grup Municipal Compromís per Pego a l’Ajuntament 

de Pego, presenta a la corresponent comissió informativa per al seu debat i, si escau, dictamen 

per al pròxim plenari: 

 

 

Degut a la regulació de la ponència cadastral efectuada el 2012, va començar a aplicar-se els 

coeficients reductors de la base imposable segons els articles 67 i 68 de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, de tal manera que cada any des del 2013 s'aplica una reducció que va del 

0.9 el primer any fins al 0.1 l'últim, que serà el 2021. 

Per a compensar aquest increment en la base imposable, l'Ajuntament ha decidit en alguns 

exercicis, com el de fa dos anys i en aquesta sessió plenària, compensar aquest augment 

disminuint el tipus impositiu, de tal manera que l'augment no s'aprecie per la ciutadania i que, al 

mateix temps, els impostos recaptats per l'Ajuntament en concepte de béns immobles no es 

vegen minvats en excés. 

Tot i creure que els impostos són la base de l'Estat del Benestar i és la font d'on es paguen els 

serveis i instal·lacions del poble, també pensem que en un moment com l'actual en què la crisi 

continua afectant la major part de les persones de Pego, no hauríem d'incrementar 

significativament el valor imposable dels impostos, menys encara si aquests no són regulables 

per la renda de cada persona. 

Atenent que les baixades i compensacions impositives moltes vegades s'usen amb finalitats 

electoralistes, evitant apujades o, directament abaixant impostos quan s'acosten eleccions; i que 

l’Impost de Béns Immobles és l’impost que més ingressos li aporta a l’Ajuntament. 

Proposem: 



 
 

                                                                                      

 
 

 

 

ACORDS 

Que l'Ajuntament valore, en cada exercici pressupostari, la conveniència de modificar el tipus 

impositiu per a compensar la pujada de la base imposable mentre s'aplique el coeficient reductor 

d'aquesta; sempre afavorint el mínim augment de l'impost a la ciutadania i, en qualsevol cas, 

sense que supose una disminució de la recaptació municipal, en números generals, de l'Impost 

de Béns Immobles per a l'Ajuntament, garantint així la capacitat financera de l'administració. 

                                                       
 
 
 
 

   Pego, a 5 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
 
Àngel Oltra Pérez                                       
Portaveu Compromís per Pego 


