
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ACCIÓ GRANOLLERS EN REBU IG A A
L’INCREMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) D ERIVAT DE LA

PROPOSTA DEL NOU GOVERN ESPANYOL

El Reial  Decret  Llei  20/2011,  de 30  de desembre,  de mesures urgents  en matèria
tributària,  pressupostària  i  financera per  a  la  correcció  del  dèficit  públic  aprovat  de
forma unilateral pel govern de l'Estat espanyol obliga a les administracions locals a fer
un increment del tipus impositiu de l'impost de béns immobles durant els exercicis 2012
i 2013. Aquest increment s'aplica en funció de la data de la darrera revisió cadastral del
municipi i pot variar del 4 a 10%.

Malgrat que aquesta mesura suposarà un augment de la previsió d'ingressos aprovada
en els pressupostos d'aquest 2012, es tracta d'una decisió que agredeix directament
l'autonomia local  dels  municipis  i  que carregarà sobre moltes famílies que ja estan
passant dificultats econòmiques.

L'última revisió cadastral que es va efectuar a Granollers data de l'any 1998. El Reial
Decret fixa un 10% d'increment addicional per a tots els ajuntaments que van aplicar
l'última revisió cadastral abans del 2002, xifra a la que cal sumar  l'actualització del 3%
que el Ple  va aprovar el passat mes d'octubre. Això significa que els granollerins i
granollerines veuran incrementat el seu rebut de l'IBI un 13%. Així, si al 2011 el rebut
mitjà de l'IBI era de 327,78€, al 2012 passarà a ser de 371,37€.

La crisi econòmica afecta durament moltes famílies de la ciutat i aquest increment del
tipus impositiu de l'IBI per als immobles urbans eleva injustament la contribució que
haurà de fer la ciutadania en aquesta matèria.

D'altra  banda, existeix  la  possibilitat  que  l’increment  dels  ingressos  provinents  de
l’impost  de  béns  immobles  no  comporti  el  corresponent  increment  del  finançament
estatal previst per als municipis.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'Acció Granollers proposa al Ple l'adopció
dels següents

ACORDS

PRIMER.- Mostrar el profund desacord del consistori amb el contingut del Reial Decret
Llei  20/2011,  de  30  de  desembre,  de  mesures  urgents  en  matèria  pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i en concret amb el contingut
del seu article 8, ja que no només suposa una greu intromissió del Govern de l’Estat



espanyol  a  l'autonomia  financera  dels  ajuntaments  sinó  que  eleva  injustament  la
contribució que haurà de fer la ciutadania en aquesta matèria.

SEGON.- Preveure, per a les ordenances fiscals del 2013, una revisió a la baixa dels
tipus impositius de l'IBI per compensar la pujada extraordinària del 2012.

TERCER.-  Exigir  que  l’increment  dels  ingressos  provinents  de  l’impost  de  béns
immobles produït a causa de l’aplicació del Reial decret - llei 20/2011 no comporti com
a conseqüència un decrement del finançament estatal previst per als municipis. I, en
cas que finalment impliqui  un  increment no pressupostat,  destinar  aquests diners a
sufragar la rebaixa de l'impost al 2013.

QUART.-  Instar  novament  al  Govern  de  l’Estat  que  abordi  de manera  immediata  i
concertadament la definició d'un nou model de finançament municipal que garanteixi la
suficiència financera de les entitats locals.

CINQUÈ.-  Traslladar el present acord a l'Associació de Municipis de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, al  Parlament de Catalunya i  al  Congrés dels
Diputats de Madrid

Granollers, 13 de febrer de 2012

Pep Mur i Planas
Portaveu del Grup Municipal Acció Granollers
(Esquerra, Reagrupament i Gi)


