
 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS EB-ICV I PP, RELATIVA A 
DELIMITAR NORMATIVAMENT LA SITUACIÓ D'HABITATGE DESOCUPAT I 
PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUIN REGULAR BONIFICACIONS 
POTESTATIVES. 
 
L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut de caràcter real, directe i obligatori que, 
té com a fet imposable la titularitat dels béns immobles rústics i urbans, i els béns 
immobles de característiques especials. És en l'actualitat, el tribut municipal més 
rellevant des de la perspectiva recaptatòria i, a més, ve apuntant una tendència a 
guanyar pes dins de l'estructura financera dels municipis. Segons l’Informe 
econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya El sector 
públic local a Catalunya per al 2016, és l’impost que aporta el major volum de 
recursos propis dels ajuntaments, representant un 48,2% dels ingressos tributaris i 
un 28,8% del total d’ingressos. Segons dades de l’estadística cadastral per a l’any 
2016 pel que fa a la demarcació de Barcelona va resultar una quota liquida urbana 
de 1.861.257.225 euros, rústica de 7.293.334 i de béns immobles de 
característiques especials (BICE) de 49.411.146, donant un import total de 
1.917.961.705 euros. L’IBI urbà de la demarcació representa el 97% de la totalitat 
dels imports liquidats. 
 
L’increment progressiu de l’IBI s'ha utilitzat com un mecanisme per pal·liar en bona 
part la forta caiguda dels ingressos als ajuntaments, asfixiats per l'objectiu de 
dèficit i per la disciplina angoixant d’estabilitat pressupostària, imposades pel 
govern Espanyol tant a les Comunitats Autònomes com als ens locals, que ha 
derivat en un progressiu deteriorament de la capacitat de despesa dels ajuntaments 
per atendre necessitats socials i serveis públics, d'especial agudesa i impacte en la 
conjuntura de crisi econòmica. 
 
Precisament una de les assignatures pendents del Govern de l’Estat i també dels 
governs de la Generalitat de Catalunya és l’elaboració d’una llei de finançament 
local que garanteixi la seva sostenibilitat i autonomia. Lleis que assegurin la 
suficiència financera i l'autonomia dels municipis, cada vegada més pressionats per 
afrontar serveis socials bàsics, però sense els ingressos suficients.  
 
Però més enllà d'aquest debat de caràcter genèric sobre la inadequada distribució 
dels ingressos de l'Estat i de la Generalitat a les hisendes locals, ens preocupa la 
configuració actual de l'impost a l'habitatge habitual, l'IBI. Un impost que ha 
experimentat una alça insostenible per a moltes famílies i persones que es troben 
en una difícil situació econòmica, un tribut que el ministre d'Hisenda ha incrementat 
en els durs anys de retallades. Recordem al respecte les mesures imposades pel 
govern del PP i que van suposar increments per imperatiu legal dels tipus 
impositius de l'IBI, amb el resultat d'un increment de l'esforç i la pressió fiscal i per 
extensió de majors recursos locals destinats a subsidiar part de les despeses 
tributàries a moltes famílies vulnerables. Al mateix temps i amb la protecció d’una 



 

legislació hipotecària, processal i civil en benefici de les entitats financeres, 
continua el drama social dels desnonaments. Amb data de 31 de desembre de 
2016, hi havia a Catalunya 43.886 pisos buits (el 90% de la demarcació de 
Barcelona) producte d’execucions o de desnonaments hipotecaris, segons dades del 
Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, que gestiona 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
L'art. 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) determina, en 
relació amb els tipus impositius de l'IBI, que “es tracta d'immobles d'ús residencial 
que es troben desocupats amb caràcter permanent, per complir les condicions que 
es determinin per reglament, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50 
per cent de la quota líquida de l'impost. Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes 
passius d'aquest tribut i al qual resultaran aplicable, en el no previst en aquest 
paràgraf, les seves disposicions reguladores, es meritarà el 31 de desembre i es 
liquidarà anualment pels ajuntaments, una vegada constatada la desocupació de 
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari”. 
 
Tot i l’habilitació normativa, els successius governs de l'Estat no han desenvolupat 
aquest precepte legal, no han aprovat les determinacions reglamentàries referides 
a les condicions per a considerar un habitatge buit. Tot i això molts ajuntaments 
han incorporat a les seves Ordenances el recàrrec referit. No només això, el Govern 
de l’Estat en la seva lògica de judicialitzar la legislació de Catalunya ja va presentar 
recurs el 2016 contra la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els 
habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, i alguns 
dels seus articles va ser suspesos pel Tribunal Constitucional, tot i que 
posteriorment s’aixecà dita suspensió. Recentment el Govern de l’Estat ha reincidit 
amb un nou recurs contra la modificació del tribut sobre els habitatges buits que 
incorporava la llei de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic 
a Catalunya de 2017, recurs admès pel Tribunal.  
 
Davant la intencionada passivitat governamental de l’Estat i la seva dinàmica 
impugnadora de totes aquelles lleis que representin avenços socials i enfortiments 
de drets, resulta necessària la modificació de l'esmentat article 72.4 de la TRLRHL 
per a incloure en la disposició legal tant les determinacions bàsiques de la condició 
d'habitatge desocupat a efectes d'aplicació del recàrrec d'IBI com la remissió a 
l’Ordenança municipal del contingut de desenvolupament i concreció. D'acord amb 
la legislació establerta en el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals 
(articles: 9.1, 12.2 i 15.2), les entitats locals poden establir a les seves Ordenances 
fiscals el règim de quotes tributàries d'acord amb el que es disposa legalment. 
Aspecte que inclou el règim de bonificacions fiscals (art. 71 del TRLRHL) que, en el 
cas de l'IBI, remet al que preveu l'article 74.2. Un apartat que no preveu cap 
bonificació potestativa en relació a la situació econòmica del subjecte passiu ni 
tampoc en funció del valor cadastral de l'immoble. La conseqüència d'aquest 



 

restrictiu marc normatiu és que els ajuntaments no podem establir bonificacions 
socials per als col·lectius socials més vulnerables.  
 
L'objectiu doncs, rau en avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just, i 
progressar cap a un model tributari més equitatiu, que permeti les administracions 
més properes als ciutadans, els ajuntaments, a adoptar mesures sota la cobertura 
de la seguretat jurídica per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, els grups municipals ENTESA BEGUES-
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS i PP DE BEGUES proposen al Ple els 
següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- DONAR SUPORT a la Proposició de Llei per delimitar normativament la 
situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular 
bonificacions potestatives.  
 
En aquest sentit es proposa modificar:  

a. Article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en 
la direcció d’exigir un recàrrec d'entre el 50 al 75% de la quota 
líquida de l'impost que els ajuntaments podran determinar mitjançant 
Ordenança, en funció del nombre d'anys de desocupació de 
l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del nombre d'habitatges 
en aquesta situació propietat del subjecte passiu.  
 

b. Article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per 
a regular una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de 
l'impost sobre l'habitatge habitual, en els casos de subjectes passius 
que acreditin una situació econòmica desfavorable, d'insuficiència en 
les rendes familiars. En aquest sentit, l'Ordenança determinarà i 
concretarà els criteris requerits així com la quantia de bonificació en 
funció del valor cadastral de l'immoble. 

Segon.- TRASLLADAR el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als 
Grups Polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
 
 


