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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de 
Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents 
 
Com és sabut, una de les conseqüències del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, ha estat l’increment d’un 10% en els tipus de l’Impost de Béns Immobles 
que s’aplicaran enguany, addicional a l’inicialment aprovat al Ple Municipal del 27 
d’octubre de 2011. 
 
De fet, la Junta de Govern Local del 31 de gener de 2012 va aprovar aplicar aquest 
10% als increments ja aprovats a les ordenances fiscals aprovades el 27 d’octubre de 
2011, resultant un tipus del 0.773% per als immobles inclosos en l’ús general 
especificat a l’article 8.3 de l’ordenança, i un tipus del 0.831% per a les construccions 
destinades a usos diferenciats especificats a l’article 8.4 de l’esmentada ordenança. 
Això, a la pràctica, representa un augment del 13,5% respecte dels tipus vigents l’any 
2011, acumulant l’increment aprovat l’octubre del 2011 pel Ple Municipal i l’increment 
del 10% decretat pel govern de l’Estat. 
 
Tot i això, només 20 dies després, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
va emetre una nota titulada «criteris d’aplicació de l’article 8 del Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre», on, al seu punt novè, indica textualment: «Si 
l’Ajuntament hagués aprovat un increment en el tipus d’IBI per a l’exercici 2012, seria 
recomanable que, garantint sempre com a increment mínim el que es desprèn de 
l’aplicació del RDL, s’evités l’acumulació d’increments». El Ministeri, doncs, recomana 
que no s’acumulin els dos augments, tal com ja van preveure i aplicar alguns 
Ajuntaments propers, com L’Hospitalet de Llobregat. 
 
En conseqüència, el grup que representem formula el següent 
 
 
Prec 
 
 
Instem el govern local a modificar l’acord de la Junta de Govern Local de 31 de gener 
de 2012 i aplicar, seguint la recomanació del Ministeri, un augment dels tipus d’IBI que 
no superi el 10% respecte dels aplicats l’any 2011. 
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