
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT DE 
DOSRIUS DE LA PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS, SOBRE 
L'AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS ALS 
DESOCUPATS 

 

Actualment ens trobem sumits en una crisi econòmica que està produint greus perjudicis a 

les famílies del nostre país. Concretament, en el nostre municipi en el mes de novembre el 

nombre d’aturats es situava en  476 persones, xifra que dia a dia va fent-se major i el pitjor 

de tot és que cada vegada en més casos afecta a tota la unitat familiar. 

La situació és alarmant. Famílies amb tots els membres desocupats i amb ínfims ingressos 

estan a l’ordre del dia. Per a aquestes persones, les taxes i impostos municipals suposen 

una important càrrega que en la majora de casos resulta inassolible, especialment l’Impost 

de Bens Immobles (IBI), que a més a més enguany ha tornat a pujar. La conseqüència és 

que molts d’aquests contribuents es veuen obligats a tornar o fraccionar els rebuts. 

En Compromís considerem que les taxes i impostos han d’obeir a una fiscalitat progressiva i 

justa, creiem que les administracions han de posar els mitjans per ajudar a les persones més 

desfavorides i donar les màximes facilitats a aquelles persones que volent complir amb les 

seves obligacions tributàries la situació no els ho permet. 

 

Atès que el nostre deure com a gestors públics és poder donar una sortida digne als vilatans 

i a les famílies que es vegin immerses en situacions de precarietat econòmica i que tinguin 

dificultats per poder pagar les taxes i impostos municipals; 

 

Es per tot això que presentem per a la consideració, debat i aprovació pel Ple dels següents 



 

 

 

 

ACORDS 

1.- L’Ajuntament de Dosrius establirà un ajornament en el pagament de taxes i impostos 

municipals de fins 24 mesos sense interessos de demora per aquells contribuents que es 

troben en situació de desocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos. 

2.- L’Ajuntament de Dosrius establirà un ajornament en el pagament de taxes i impostos 

municipals de fins 24 mesos sense interessos de demora per aquells contribuents membres 

d’unitat familiar en la qual no es superi el 75% del salari mínim interprofessional per càpita. 

3.- L’Ajuntament de Dosrius no cobrarà interessos de demora a aquells contribuents que per 

causes sobrevingudes no hagin pogut pagar les taxes i impostos municipals en període en 

voluntària de l’exercici 2012. 

4.- Per tal d’obtenir els beneficis fiscals esmentats els contribuents hauran de presentar la 

documentació establerta pels serveis econòmics de l’Ajuntament de Dosrius. 

5.- Traslladar aquests acords a l'Organisme de Gestió Tributària per tal que es realitzin les 

modificacions pertinents en la recaptació de taxes i impostos 

 

Dosrius a 20 de Desembre de 2012. 

 


