Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de novembre del 2009.
Moció: A FAVOR DE MESURES FISCALS PER L’HABITATGE PROTEGIT
Atès que el sistema fiscal és una peça fonamental del model econòmic i social, al definir com les diferents
classes socials i grups de renda han de realitzar les aportacions necessàries per a garantir les polítiques
socials i per a una millor redistribució de la riquesa.
Atès que l’habitatge és un bé i un dret de caràcter social, bàsic, i de primera necessitat, reconegut tant a nivell
català (art. 26 de l’Estatut), com estatal (art 1.1, art. 47 de la Constitució Espanyola,) i internacional
(Declaració Universal de Drets humans, Conveni Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals).
Atès que a la nostra societat, l’habitatge és un factor fonamental per a la cohesió social.
Atès que darreres reformes fiscals aplicades han introduït elements de fiscalitat que han suposat apujar
impostos sobre béns i serveis (IVA), com és el cas de l’IVA aplicat a les VPO, que el projecte pressupostos
generals de l’Estat preveu apujar del 7% al 8%. Aquesta situació suposa un esforç injust per a treballadors i
consumidors.
Atès que el govern central intenta obtenir la major part dels ingressos a partir de l’IVA, un impost indirecte que
paguen tots els consumidors per igual, mentre continua beneficiant les rendes més altes i del capital,
consolidant en cada reforma fiscal una sèrie d’instruments o vehicles financers (índex fix del 18% pel capital;
SICAV tributant a l’1%, etc.) per a evitar i reduir els seus impostos
Proposem a la Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER- Donar suport a totes les iniciatives i mesures legislatives encaminades a garantir el dret a un
habitatge digne, incidint en aspecte sobre l’endeutament, la fiscalitat i la promoció de l’habitatge protegit.
SEGON- Instar al Govern de l’Estat a que promogui l’aplicació de l’IVA superreduït a la compra dels
habitatges de protecció oficial i al cost en la rehabilitació dels habitatges de primera residència.
TERCER- Donar trasllat d’aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació
parlamentària, al Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, al Congres i Senat, als sindicats CCOO, UGT,
USOC i CGT, a les Associacions de veïns de St. Esteve i a la CONFAVC.
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