Valoració de la implementació de bonificacions en l’IBI
durant l’exercici 2016
Algunes dades de la implementació de l’acord en l’exercici 2016
a) IBI sobre la propietat de l’habitatge
Dels 9766 rebuts que s’han emès entre els valors cadastrals de 0 a 29.000 euros n’han
quedat 2524 amb dret a bonificació - després d’excloure grans tenidors (bancs, etc.),
persones no empadronades al pis i persones amb més d’un habitatge de propietat -.
Per aquests 2254 rebuts emesos, s’han fet 529 sol·licituds per bonificació (23% del total)
dels quals:
- Un 37% són del valor cadastral més baix (100% de la bonificació)
- Un 21% entre 20.000 i 23.000 euros (27% de la bonificació)
- Un 19% entre 23.000 i 26.000 euros (14’4% de la bonificació)
- Un 23% són del darrer tram (4’3% de la bonificació)
Algunes raons que explicarien la variació dels percentatges de la sol·licitud entre els
valors cadastrals: es tracta de la primera vegada que s’apliquen aquestes bonificacions i
encara són desconegudes; a més, als contribuents del darrer tram (valor cadastral de
26.000 a 29.000 euros) no els surt a compte fer tota la paperassa per un import de
descompte tant reduït.
b) IBI sobre la propietat de l’habitatge a l’Horta
Només un 10% del total de rebuts sobre l’IBI emesos a l’Horta han sol·licitat la
bonificació del 10%. Algunes raons possibles per aquesta baixa resposta és que hi ha
molta gent jubilada que fa de pagès i que molta gent complementa la feina al camp amb el
treball assalariat – per tant, vista la realitat de l’Horta, demanar que el 50% dels
ingressos familiars vinguin de l’Horta per tenir dret a bonificació pot ser excessiu –.

c) IBI sobre el lloguer de l’habitatge
Es van establir ajuts sobre el pagament de l’IBI a les famílies nombroses i monoparentals,
segons l’indicador de renta (IPREM). La Paeria té algunes dificultats per determinar qui
poden ser receptors d’aquests ajuts, ja que és la Generalitat qui atorga els títols de família
nombrosa i monoparental, i per raons de protecció de dades no passa llistats sencers a
l’Ajuntament. De moment, 900 persones estan en aquesta situació segons el control
de la Paeria perquè han demanat alguna prestació a l’Ajuntament.
L’ajut sobre l’IBI només es pot donar si s’està al corrent del pagament: els qui paguen
l’impost fraccionat fan el darrer pagament a finals d’any, i fins llavors no es podrà
quantificar la totalitat de receptors d’aquest ajut. A dia d’avui s’han rebut 80 sol·licituds
per l’ajut del pagament de l’IBI en el lloguer d’habitatge.
d) Consultes al web
S’han fet 532 consultes a través del web de l’Ajuntament pels tràmits dels ajuts sobre l’IBI
de les quals:
- 224 persones s’han informat de les ajudes sobre el lloguer de l’habitatge.
- 209 persones s’han informat de les bonificacions pel valor cadastral.

