
MOCIÓ D’INDEPENDENTS D'INCA  PER DOTAR AL MUNICIPIS D’UNA VERDADERA AUTONOMIA
FISCAL I D’UN MAJOR I MILLOR FINANÇAMENT I REGULACIÓ DE BONIFICACIONS.

El  Grup  Municipal  d'Independents  d'Inca,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  el  Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, vol elevar al Ple de l'Ajuntament la
següent MOCIÓ:

Exposició de motius

Amb l’aprovació  de la  Constitució  Espanyola  de 1978 s’introduí  un  Títol  VIII  on s’establia  un  nou
sistema  d'Organització  territorial  a  Espanya.  Dins  aquest  Títol  l’article  137  disposa  que  ''L'Estat
s’organitza territorialment en municipis, províncies i les Comunitats Autònomes que es constitueixin.
Totes aquestes entitat gaudeixen d’autonomia per la gestió del seus respectius interessos''. 

El  que s'extreu d'aquest  article  és que el  que en un principi  tenia  una caràcter  secundari   era  la
constitució de les Comunitats Autònomes i que nou sistema d’organització s'assentaria territorialment
sobre les entitats locals (municipis i províncies). 

El  que ha ocorregut  és  que tant  l'Estat,  com les  Comunitats  Autònomes han  desplegat  les  seves
competències amb major o menor mesura i han deixat  a les entitats locals -en concret als municipis-
amb unes competències purament administratives, per tant, amb una capacitat molt limitada de fer front
a  noves polítiques públiques,  que com a administració  més propera al  ciutadà hauria  de tenir  les
potestats pertinents per poder exercir-les.

Una de les polítiques públiques més rellevants és la política fiscal. Una autonomia, sinó plena més
important en termes qualitatius en matèria fiscal o financera. L'autonomia financera no és més que un
prisma de l'autonomia política. No existeix una vertadera autonomia política sense autonomia financera.

Aquesta autonomia política en la seva vessant financera està limitada per l'article 133.3 de la CE al
regular que els beneficis fiscals que afectin a tributs de l'Estat haurà de fer-se amb virtut de llei.

També l'article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix;

''No podran reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament prevists en
les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals....".

Dit això, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears va emetre Informe de Fiscalització del Compte
General  de  l'Ajuntament  d'Inca  corresponent  a  l'any  2010,   i  va  constatar  que  l'ordenança  fiscal
reguladora  de  diversos  imposts  municipals  (IBI,  IVTM...)  tenia  una  sèrie  de  bonificacions  que  no
estaven regulades amb cap llei i que s'havien aprovat pel Plenari municipal, sense tenir competències
per fer-ho ajustant-se a llei.

L'Ajuntament d'Inca va emetre al·legacions a l'informe, no obstant, la Sindicatura de Comptes no va
modificar el contingut en el seu informe definitiu.

En data 21 de març de 2016 (registre d'entrada núm. 3.941) la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de
Comptes va remetre escrit a l'Ajuntament d'Inca comunicant l'obertura de diligències preliminars per
l'establiment de bonificacions no previstes legalment. L'Ajuntament d'Inca va remetre escrit en data 21
d'abril  de 2016 (registre de sortida núm. 1.171) en el  qual  formulava al·legacions a les diligències
iniciades sol·licitant l'arxiu de les mateixes.



El Tribunal de Comptes obligà a l'Ajuntament a llevar les bonificacions que no preveu la Llei d'Hisendes
Locals.

A més com hem pogut comprovar en els mitjans de comunicació, diversos Ajuntaments de les Illes
aproven aquets tipus de ''bonificacions'' o subvencions que no són més que bonificacions encobertes i
que  creen  desconcert  a  la  ciutadania  i  que  provoca  tensions  en  els  municipis  que  compleixen
escrupolosament la llei.

Les bonificacions esmentades que no s’ajusten a la llei, son les següents:

1. Subvencions a l’IBI dels edificis catalogats.

2. Subvencions a l´IBI a joves menors de trenta-cinc anys.

3. Subvencions a l´lBI en supòsits de violència de gènere

4. Subvencions a l´lBI en supòsits de minusvalidesa

5. Subvencions a l´lVTM en casos de famílies nombroses, etc.

Aquesta relació de bonificacions d’ àmbits tan diversos no ens permet establir prioritats absolutes, en
qualsevol  cas i  sense cap dubte,  serien de primer  ordre les que afecten directament  a  situacions
personals. Per una altra banda no ens hem d’ oblidar dels edificis catalogats, que sense tenir un caire
tan personal, sons precisament aquets, amb el seu caràcter, antiguitat i qualitats, els que conformen
l’aspecte arquitectònic característic de la nostra Ciutat. 

I com estem convençuts de que aquestes bonificacions son justes i necessàries i que s’han de poder
decidí, respectant la legalitat, desde l’àmbit municipal, per la qual cosa, presentem la present moció.

I proposem al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

1. Sol·licitar de la FELIB informe/dictamen/opinió sobre el contingut d’aquesta moció.

2. Sol·licitar  del  Govern i  del  Parlament  de les Illes Balears que actuï  i  prengui  les  mesures
necessàries perquè l’Ajuntament d´Inca i  la  resta  de corporacions puguin adoptar  mesures
d’ordre de política fiscal, com les expressades a aquesta moció dintre de la legalitat.

3. Instar  al  Parlament  de  l’Estat  Espanyol  perquè  adopti  les  polítiques  fiscals  adients,  que
permetin prendre mesures d’ordre de política fiscal, com les expressades a aquesta moció. I al
mateix  temps,  dotar  als  municipis  d’una  verdadera  autonomia  fiscal  i  d’un  major  i  millor
finançament.


