
L’impost de béns immobles. L’IBI.

 

 

Això el converteix en una de les fonts de
major recaptació  tributària del municipi.
Per determinar el càlcul de la quota,
podem dir de  forma molt resumida, que
el  primer pas és calcular la base 
imposable, aquesta ve  determinada pel
valor cadastral.

El  resultat és que l’import del rebut de
l’IBI al municipi d’Arbúcies no  hagués
pujat un 48%, sinó només un 16% (Gr
àfic de la dreta).
Per tant,  malgrat que l’import del rebut
de l’Impost de béns immobles comprèn
dos  trams, l’estatal i el municipal, si
l’ajuntament d’Arbúcies hagués 
minimitzat al màxim, en la mesura del
possible, l’increment que li  permet la
llei, l’import del rebut de l’IBI podria
haver estat  significativament menor.

L'evolució dels nostres impostos

Gràfic nº 1

BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D´ERC - Arbúcies

A continuació es poden aplicar una sèrie de
reduccions previstes a la  llei de manera que
obtindrem la base liquidable d'aquest
impost. Finalment, per determinar la quota
íntegra multiplicarem la base  liquidable pel
tipus de gravamen, que pels immobles
urbans oscil·la  entre el 0,4 i 1,10%, i que
determina l'ajuntament en qüestió.

Estat de la qüestió
Per  tal de donar a conèixer la realitat de l'IBI
al municipi, el grup local  d'ERC ha avaluat
el seu comportament dels darrers anys a
Arbúcies per a  un habitatge tipus. Segons
dades del Consell Comarcal de la Selva i del
Ministerio de Economia y Hacienda,  el rebut
de l'IBI al municipi d'Arbúcies per a un
habitatge tipus  unifamiliar ha augmentat des
del 2011 un 48%; concretament l'any 2011
el  rebut de l'IBI d'aquest mateix tipus
d'habitatge era de 258,46?€, mentre que
l'any 2017 va augmentar fins als 479,04?€.
(Gràfic n°1)
Tal  com hem explicat a l'inici, l'IBI depèn de
les fluctuacions del  cadastre però també de
les variacions de la part de l'impost que
aplica  l'ajuntament i que han anat pujant al
llarg dels anys.

L'IBI, l’Impost de béns immobles grava el
valor dels béns immobles rústics, urbans i
els de característiques especials.
Aquest impost l’han de pagar els
propietaris, usufructuaris,   concessionaris
o titulars d’un dret de superfície de
qualsevol bé   immoble.

D'un 16% a un 48%  MASSA DIFERÈNCIA ...

          IntERCanvi Juny 2018

Des del 0,57% de l'any 2011 fins al
0,729% de l'any 2017. Malgrat això 
l'ajuntament encara té marge de continuar
pujant, donat que la llei li  permet arribar
fins al 1'10%.
Per aquest motiu s'ha fet l'exercici de 
calcular l'import del rebut de l'IBI amb el
supòsit que es continuen  aplicant les
variacions del cadastre, però que el tipus
impositiu que  pot aplicar l'ajuntament no
s'hagués incrementat des de l'any 2011.

 1 / 4



Exempcions i beneficis fiscals de l'IBI

La pissarra

1. Qui està obligat a pagar l’impost de
béns immobles (IBI)? Totes aquelles
persones propietàries d’immobles a 1 de
gener han de pagar l’impost de béns
immobles. També han de fer-ho aquells
que tinguin dret d'usdefruit, per exemple,
aquells béns que hagin  estat heretats. Si
ets copropietari d’un immoble, pots
demanar de pagar  només aquella part
que et correspongui de la liquidació de
l’impost.
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El parc de la Dona de l'Aigua, per
aquells que ho desconeguin, el 
trobarem al costat del parc de bombers.
Situat en un  sot que, malgrat  no gaudir
de gaire popularitat entre els 
arbuciencs, sovint nens i  nenes
s'acosten per jugar després de sortir de 
l'escola Dr. Carulla.  El seu estat de
conservació és millorable, i la  manca
d'afectació vers aquest parc no pot
servir d'excusa per a fer només un
mínim manteniment. Perquè, on seuen
els pares mentre la  mainada juga? ;-)

2. Si es realitza una compravenda
d’un immoble, qui pagaria l’IBI en
l’any de la seva venda?
L’IBI l'ha de pagar aquella persona que
sigui propietària de l’immoble a  data 1
de gener de l’any en qüestió,
independentment que  posteriorment es
realitzi la venda de l’immoble. En canvi,
el nou  propietari pagarà el rebut de
l’IBI l’any següent de la seva venda.

Recorda que pots
fraccionar alguns
impostos!

L'ajuntament ha decidit finalment dur a
terme els treballs de  pavimentació de
diferents carrers del nucli urbà. A partir d'ara
tothom  pot gaudir d'un nou asfaltat a punts
de la Carretera Nova, rotonda de la  placeta
de Can Reus, carrer del Turó del Pi... Des
d'ERC  s'agraeix aquesta decisió i també
que s'hagi decidit una segona fase  per
pavimentar altres carrers. També seria
positiu, en un esforç de  transparència, que
s'informés, de tant en tant, a l'oposició de les
actuacions previstes. Gràcies per endavant!

3. Qui paga l’IBI d’un habitatge en
lloguer? 
El propietari de l’immoble ha de pagar l’IBI,
sempre que en el contracte de lloguer no
s’especifiquin altres condicions.

4. Com es calcula l’IBI?  
L’import del rebut depèn principalment de
dos factors. En primer lloc,  del valor de
l’immoble, que es calcula a partir del valor
cadastral; i en  segon lloc, del tipus impositiu
que s’apliqui al teu municipi. En aquest  cas
Arbúcies.

5. Com influeix l’ajuntament en l’import
del rebut de l’IBI?  
L'ajuntament fixa el tipus de l’impost dintre
d’uns marges establerts  de la llei
d’Hisendes Locals, demana al cadastre que
actualitzi la  valoració dels immobles del
municipi, aprova les bonificacions que la 
Llei d’Hisendes Locals li autoritza, facilita el
pagament mitjançant i/o aprovant
subvencions especials per ajudar a realitzar 
el pagament del rebut de l’IBI a col·lectius
econòmicament vulnerables.

 Font: Gencat.cat i Organización de
consumidores i usuarios (OCU)

Assolim o no assolim els objectius?
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L'Examen

Aspectes que desconeixies de
l'IBI.Te'ls havies preguntat mai?

Detalls de pavimentació de carrers (a dalt) i
detall d'un banc al parc de la Dona d'Aigua (a
baix)
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El Pla de Barris és un projecte que neix
arran d'una llei coneguda amb el nom de
“La Llei de Barris”. La Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.  És una llei aprovada pel
Parlament de Catalunya a través de la
qual la Generalitat pretén dotar les
administracions catalanes dels
instruments necessaris per a portar a
terme intervencions de caràcter social i
urbanístic en aquells barris de Catalunya
que ho requereixin.

Les subvencions han permès dur a terme diferents projectes al municipi.

L'apunt
QUE ÉS EL PLA DE BARRIS?

L'anàlisi

ERC - Arbúcies se sent
orgullosa d'haver apostat
per un Pla de Barris que
ha permès realitzar moltes
actuacions al municipi.

Els principals objectius d'aquesta llei
són:

- Generar un instrument de redistribució
social.
- Promoure la rehabilitació integral de
barris especials.
- Emprendre accions de millora social
per fomentar la cohesió i la integració en
els barris.
- Millorar la sostenibilitat ambiental.
- Fomentar la dinamització econòmica
 

El Pla de Barris tenia com a objectiu realitzar
una sèrie d'actuacions determinades, però a
causa de diferents motius les finalitats han
anat variant amb el temps. Aquest mes de
juny de 2018 el pla de barris arriba a la seva
fi però sortosament amb un gran volum
d'actuacions realitzades. Des d'ERC –
Arbúcies ens sentim copartícips de moltes
de les actuacions realitzades al municipi
durant els últims 9 anys, gràcies a una
subvenció sol·licitada per l'equip de govern,
del qual ERC en formava part. Us fem saber
algunes d'aquestes inversions que
considerem importants i es mereixen per
tant la vostra atenció.

Recordem que el 75% de les quantitats que
us mostrem a continuació han estat
subvencionades:
- A Can Cassó i Naus Ayats hi ha hagut una
inversió de prop d'1.500.000 €.
- Al  carrer Camprodon 778.000 €.
- A Can Delfí 617.611 € (convé recordar que
Can Delfí també va rebre una ajuda molt
destacada del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
- El carrer Sorrall, Vicenç Bosch, CAP,
Ramon Pagès i Castell ha tingut una inversió
conjunta de Pla de Barris de 854.000 €.

És un projecte que subvenciona el 75% de
les inversions.

Poder aconseguir una subvenció d'aquestes
característiques per part dels ajuntaments
era molt important, ja que això, permetia duu
a terme moltes actuacions que no haguessin
estat possibles amb fons propis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERC - Arbúcies va presentar amb la resta
de l'equip de govern de la legislatura
2007-11, un projecte d'Intervenció pel Pla
de Barris per un valor total de 5.000.000 €.
El projecte va ser aprovat per la
Generalitat que va concedir el 75% del
pressupost inicial. 
És a dir, Arbúcies ha pogut disposar de
3.750.000 € per dur a terme diferents
intervencions al municipi.

 

Pla de Barris 2009 - 2018
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La vida diària a
la presó
d'Alcalá-Meco

La lluita contra l'oblit de les
preses polítiques

El personatge

és una publicació de "ERC - ARBÚCIES"

Direcció Ester Soms Coordinació Ester Soms i Anna Teixeira
Redacció equip secció local ERC-Arbúcies

Per a la Carme Forcadell i la Dolors Bassa,
la vida diària a la presó és, lamentablement,
gairebé insuportable: aixecar-te, esmorzar,
caminar, anar a la cel·la, llegir, dinar,
descansar a la cel·la, caminar, aeròbic -si els
toca-, sopar, anar cap a la cel·la, el
recompte i a dormir. En total, 16 hores di
àries en una cel·la.

Tenen dret a 10 trucades a la setmana de
cinc minuts cadascuna. 10 trucades a una
curta llista de persones, amb nom, cognom i
DNI, que prèviament han hagut de ser
autoritzades per la presó. Pel que fa a les
visites tenen dret a una  per setmana de 40
minuts de durada on poden anar 4 persones;
un vis-a-vis familiar mensual també per a
quatre, que pot ser de dues hores, una hora
i mitja o només una hora depenent del dia
de la setmana, i, només si estàs casada, un
vis-a-vis íntim mensual de dues hores. Per
sort, els advocats i advocades poden
anar-les a veure tant com vulguin. Una
vegada entren al locutori, que és molt fosc i
vell, l'emoció envaeix la sala. Les mans
d'unes i altres sempre toquen el vidre, però
és una barrera insalvable. Perquè
s'abraçarien, s'abraçarien de veritat, però
com diu l'Ester Capella, la nova consellera
de Justícia, que les ha anat a veure sovint:
"en aquests moments es diu molt més amb
el contacte que amb les paraules". Un cop
enllestits els 40 minuts, un funcionari els diu
que s'ha acabat el temps. És el moment més
dur. "Tu marxes i ella es queda", explica el
Bernat Pegueroles marit de la Carme.
"Sempre cau alguna llàgrima", diu la Montse,
germana de la Dolors. La Marta Vilalta,
portaveu d'Esquerra afegeix: "la sensació
d'impotència és brutal: jo puc agafar un
cotxe i m'allunyo d'aquí, i torno a casa. Elles
no"

ERC Arbúcies
https://ca-es.facebook.com/ercarbu
cies

https://www.instagram.com/ercarbu
cies/
arbucies@esquerra.cat
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El testimoni

L'esperança en Europa que "ha
plantat una bufetada a l'Estat" amb 
les respostes de les justícies belga,
alemanya, suïssa i escocesa. 
Malgrat això, no es preveu una
solució a curt termini.  "Abans
mirava el  llarg termini i ara miro el
dia a dia, igual que elles", explica la 
Montse Bassa, germana de
l'exconsellera.

Sovint i en les mateixes circumst
àncies que els homes, les preses
polítiques tenen menys ressò i
massa sovint són les últimes de la
llista. Amb aquest escrit ERC-local
d'Arbúcies agraeix a aquestes dues
dones  la seva valentia,
determinació i coratge. Creiem que
les idees s'han de debatre i no
posar-les a la presó.

Pots llegir l'article sencer a:
https://www.esquerra.cat/ca/preses-
politiques-forcadell-bassa
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Carme Forcadell i Dolors Bassa s'abracen abans d'un acte a Girona / Marc Puig
Pérez

IntERCanvi

La Carme Forcadell, expresidenta
del Parlament de Catalunya, i la
Dolors  Bassa, exconsellera de
Treball, Afers Socials i Famílies de
la  Generalitat de Catalunya, són
preses polítiques fa més de 65 i 95
dies  respectivament. Carme
Forcadell està encausada per
rebel·lió i  malversació, i les dues
estan en presó preventiva per
decret del jutge Llarena.  
Estan privades de llibertat per
exercir pacíficament els drets 
fonamentals d'expressió,
manifestació, opinió i participació
política.  Estar en presó preventiva
és una injustícia flagrant. Amb
aquestes  ratlles volem lluitar contra
l'oblit de tots els presos i exiliats 
polítics però en especial tenir un
record per aquestes dues dones 
empresonades injustament. Tot i
estar a la presó des de fa mesos, la 
família i companyes de la Dolors i la
Carme parlen d'esperança. I és que 
l'esperança és l'únic que els queda.
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