NOTA DE PREMSA
1 de desembre de 2017

El Ple de Gavà aprova reduir els requisits de l’IBI per
beneficiar a més persones i famílies

S’incrementa el llindar d’ingressos per a majors de 65 anys i aturats de
llarga durada, i s’amplien els ajuts a titulars d’habitatges de lloguer o
lloguer social

L’Ajuntament de Gavà amplia les ajudes per al pagament de l’IBI, un impost que, com
la majoria del tributs municipals, no experimenta cap increment respecte l’any passat,
tal i com va aprovar el Ple Municipal del passat mes d’octubre.
A la sessió plenària d’avui, s’han ampliat els mecanismes d’ajuda a diferents col·lectius
per tal què més persones se’n puguin beneficiar, específicament majors de 65 anys,
aturats de llarga durada o que hagin treballat un màxim de 45 dies els últims 2 anys, i
titulars d’habitatges de lloguer o de lloguer social.
Així s’incrementa el llindar d’ingressos, per facilitar l’accés als ajuts a persones de
40 anys o més en situació d’atur de llarga durada, i persones majors de 65 anys.
Detallem a continuació el llindar de renda establert per a ambdós col·lectius segons el
nombre de persones que integren la unitat familiar:
Residents
1

Límit de renda (augment respecte 2017)
9.988,44 €

(908.04 €)

2

16.690,35 € (1.543,67 €)

3 o més

19.976,88 € (1.1816.08 €)

Com ja estava establert, si un dels membres té un grau de discapacitat superior al 33%
(acreditat mitjançant certificat) s’aplicarà un tram immediatament superior d’increment
previst a la taula.
Les bases de les subvencions de l’IBI per a persones majors de 65 anys, que arriben
fins al 50% de la quota líquida de l’impost, també incorporen altres novetats, com ara
que l’habitatge de què siguin titulars puguin tenir un màxim d’una plaça d’aparcament i
un traster. Per acreditar que no tenen obligacions tributàries, només caldrà presentar una
declaració responsable, evitant així que s’hagin de desplaçar a Hisenda a demanar
certificats. També s’amplien els ajuts per a persones amb discapacitats superiors al 75%.
Així, en cas que en la unitat familiar un dels components tingui un grau de discapacitat
reconegut superior al 75% la quantia de la subvenció serà el 75% de la quota líquida de
l’IBI.
Quant a les persones de 40 anys o més en atur de llarga durada, la subvenció és
manté en el 50% de la quota líquida sempre que no se superi el nivell de renda establert,
independentment del valor cadastral de l’habitatge habitual, que, com en el cas anterior,
podrà tenir un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster. La novetat més destacada
és que podran acollir-se a l’ajut les persones que en els últims dos anys hagin
treballat un màxim de 45 dies, cosa que s’haurà d’acreditar mitjançant un informe de
vida laboral.
Les noves bases amplien les subvencions de l’IBI a les persones titulars d’habitatge de
lloguer o lloguer social. En aquest cas, la quantia màxima de l’ajut serà de 150 euros
que es prorratejarà per dies de lloguer i que no podrà superar la quota líquida de
l’impost. Aquests ajuts inclouen els habitatges de lloguer cedits a la Borsa
d’Habitatge de l’Ajuntament.
Les subvencions de l'IBI també beneficien les famílies monoparentals, el llindar
d'ingressos és el mateix que en els col.lectius anteriors i la reducció és del 50% de la
quota de l'impost. A més, han d’acreditar de que no figura com a titular de cap altre
habitatge o local, ni a Gavà ni a cap altre municipi, amb un màxim d’una plaça
d’aparcament i un traster.

