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- Nota de premsa –

L’IBI es rebaixarà un 10 % per al 2019
Una errada en la tramitació d’aquest impost per part dels serveis tècnics
municipals ha impossibilitat aplicar la reducció del 5% que es va aprovar
pel ple per aquest any, que compensava l’increment derivat de
l’actualització dels valors cadastrals aprovada pel govern de l’Estat a
finals de 2017. El govern municipal ha pres la decisió de proposar al ple
municipal una rebaixa del 10 % per a 2019 per tal que els ciutadans de
Mollet no vegin incrementat aquest impost.

Davant aquesta errada dels serveis tècnics municipals en la tramitació de la
publicació de l’anunci de la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost
de bens immobles (IBI), els serveis tècnics municipals han intentat trobar una
solució però finalment no ha estat possible atès que l’Organisme de Recaptació
i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que és l’organisme que
gestiona i cobra l’impost de bens immobles, no ha autoritzat les alternatives
que s’han plantejat.
És per això, que davant la impossibilitat jurídica de poder aplicar la reducció del
5% aprovada per al 2018, el govern de la ciutat plantejarà al Ple la modificació
provisional de l’ordenança fiscal que regula l’impost i aprovar una rebaixa del
tipus de gravamen d’un 10% fent el retorn de l’impost previst al 2019.
D’altra banda, l’’equip de govern també buscarà el màxim consens amb els
grups municipals respecte la destinació dels ingressos de l’IBI no previstos al
pressupost municipal. En aquest sentit, el govern de la ciutat proposarà
prioritzar els àmbits socials i de foment de l’ocupació. Finalment, l’equip de
govern demana disculpes i lamenta aquest error involuntari del serveis tècnics.
Bonificacions i ajudes
Recordar que les ordenances fiscals i el pressupost aprovat per aquest any
2018, recullen ajuts i bonificacions per renda destinats a famílies amb especials
dificultats econòmiques o famílies nombroses per posar dos exemples. A
continuació us detallem els ajuts i bonificacions pel pagament de l’IBI que
ofereix el consistori municipal:



Ajuts econòmics a famílies a l’atur amb escassa capacitat econòmica que
estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles
Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l’impost sobre béns
immobles per a l’exercici 2018 com a conseqüència d’execucions hipotecàries i
anàlegs de l’habitatge habitual.









Subvencions pel foment de l’activitat econòmica adreçades a titulars de l’IBI
quan s’iniciï una nova activitat per part d’emprenedors en un local que ha estat
buit durant un mínim de 5 anys.
Ajuts econòmics a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i
que estiguin gravades per l’impost sobre béns immobles.
Ajuts econòmics per a les persones vídues, majors de 65 anys, amb pocs
recursos.
Subvencions per als propietaris d’habitatges que ofereixen un lloguer social
Subvencions de l’Impost de Béns Immobles per als titulars de famílies
monoparentals.
Bonificacions per renda adreçades a titulars de famílies nombroses
Bonificacions a titulars d’immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol, sense estar obligats
per normativa.
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