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Acte impugnat
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 2013, Ajuntament de Sóller

SOL.LICIT que es consideri presentat dins el termini, i en la forma adequada, aquest escrit, i que s'admeti com a
recurs de reposició contra l'acte administrariu esmentat; i que, segons el procediment establert, s'adopti una 
resolució, de conformitat amb les al.legacions següents.

AL.LEGACIONS

1. La revisió cadastral que es va aprovar el 2011, i es va aplicar per primer cop el 2012, va suposar un increment
mig del valor cadastral dels immobles de Sóller del 600% -en alguns casos, encara més. Encara que aquest 
increment no s'aplica de cop, sinó a raó d'un 10% anual, durant deu anys, aquesta revisió cadastral, implicaria, si
no es tocàs el tipus impositiu que és competència municipal, multiplicar per 6 la contribució urbana, és a dir, un 
increment sostingut d'un 60% anual en l'impost per propietat urbana.

2. És cert que l'Ajuntament ha reduït, mínimament, el tipus impositiu sobre aquest valor, del 0,9 al 0,85%, però 
aquesta reducció es pot considerar purament simbòlica i de cara a la galeria: fa simplement que enlloc d'un 
increment del 60% anual de l'impost, sigui del 55%. A més, les mesures preses pel Govern central d'increment 
dels imposts, inclouen un recàrrec del 0,4% pels immobles que estan valorats per damunt de la mitjana del 
municipi, fa que aquesta reducció no siquiera sigui tal per a la meitat dels contribuents.

3. Aquest increment brutal de la pressió fiscal que patim els ciutadans de Sóller, amb l'IBI, se suma a molts 
altres increments: de l'IBI de rústica, del servei de subministrament de l'aigua (més del 30%, un 3% més el 
2013, més del doble que la inflació), dels arbitris, dels de vehicles... (per no parlar de l'IRPF i de l'IVA). Apart 
de suposar l'incompliment de les promeses electorals, aquestes pujades són sempre altíssimes, i converteixen a 
Sóller en el municipi amb la pitjor relació qualitat-preu: quins serveis rebem, a canvi de lo que aportam.

4. L'increment de la contribució era previsible, i segurament inevitable, a la vista sobretot de l'informe de la 
Sindicatura de Comptes, que denuncia la mala administració que vau fer en el passat, generant un deute de 
milions d'euros. Però no tendria per què ser tan exagerat, si preníssiu les mesures necessàries per aturar la 
sangria de recursos constant que suposau pel nostro poble, i que ha fet que el deute s'hagi disparat fins 
pràcticament els 17 milions d'euros a 31 de desembre de 2012, havent-se incrementat en 10 milions d'euros al 
llarg d'aquesta legislatura, “gràcies” a la vostra “notable” gestió.

5. En concret, hauríeu d'escoltar el clamor popular que es rebel.la contra el fet que, mentre mos demanau un 
gran increment de la nostra contribució, vós vos pujau el sou, seguiu contractant persones “de confiança”, amb 
sous desproporcionats a la seva qualificació professional, i tudau els limitats recursos disponibles amb despeses 
que no tenen en compte ni les necessitats, ni els serveis bàsics que estau obligat a prestar. Són aquestes despeses
innecessàries les que heu de retallar, així com el vostro sou i el de la vostra gent de confiança, i no vos caldrà 
sucar els ciutadans de la manera que ho estau fent.

Per tot lo qual, DEMAN que es revisi el tipus impositiu del 0,85% (el 89% pel 50% d'immobles), per a què 
l'increment d'aquest impost sigui en una proporció raonable, per tal que l'increment efectiu de l'impost no sigui 
superior al 50% anual, sinó entorn al 10%: un esforç suplementari més que suficient per part dels ciutadans.

Sóller, a   de juny de 2013.

Sgt.: 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE SÓLLER


