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?Barcelona activa les ajudes de
l'IBI a famílies amb pocs recursos
Poden sol·licitar-se fins al 4 de novembre i podran beneficiar-se unes 20.000
llars | El govern Colau ja negocia els Pressupostos del 2017 amb l'oposició

El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa les subvencions del 50% del rebut de l'Impost
sobre Béns Immobles (IBI) per a famílies amb pocs recursos, mesura a la qual destina 3,5
milions d'euros i amb la qual preveu que puguin beneficiar-se unes 20.000 llars. El primer tinent
d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha detallat en roda de premsa que les ajudes van dirigides a famílies
amb pocs recursos que siguin propietàries o llogateres -en el cas que se'ls repercuteixi la quota en
els rebuts del lloguer-, i que l'Ajuntament finançarà l'equivalent al 50% de l'IBI, fins a un màxim de
175 euros.
"Volem que hi hagi una allau de peticions, perquè sabem que és una demanda de les famílies",
ha destacat Pisarello, que ha explicat que posen en marxa aquestes ajudes a partir dels recursos
obtinguts de l'increment de la quota de l'IBI
(http://www.naciodigital.cat/noticia/100654/barcelona/aprova/ordenances/fiscals/amb/pujada/nom/t
ram/ibi/alt) per a immobles de valor cadastral de 300.000 euros -uns 600.000 al mercat-, que
afecta el 2% de propietaris.
Aquestes ajudes permetran beneficiar col·lectius que no poden optar a exempcions o
bonificacions fiscals establertes per la llei i ampliar les ajudes a famílies nombroses i
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monoparentals, entre d'altres, a més de les quals tinguin membres que perceben pensions no
contributives, subsidis d'atur, Renda Activa d'Inserció o que hagin esgotat totes les prestacions.
Les subvencions a l'IBI poden sol·licitar-se des d'aquest dimecres fins al divendres 4 de
novembre en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) -que han estat reforçades amb 28 treballadorsi també en el web de l'Ajuntament, que ha impulsat una campanya en els Serveis Socials i altres
equipaments per informar sobre aquestes ajudes, ha assenyalat Pisarello al costat del gerent
Jordi Ayala.
La nova línia d'ajudes forma parteix d'un paquet de subvencions anunciades pel govern d'Ada
Colau, dirigides a avançar cap a una fiscalitat més "equitativa i redistributiva", que inclou també
ajudes a l'IBI per a nous autònoms, per a comerços emblemàtics i establiments culturals, entre altres
mesures que sumen 7,2 milions d'euros, que s'afegeixen a altres 800.000 euros en ajudes que
es concedien anteriorment.
Negociació dels pressupostos del 2017
Pisarello ha assegurat que el govern Colau està en converses amb els grups de l'oposició sobre els
comptes municipals del 2017, i ha garantit que dedicaran "tota l'energia per presentar una bona
proposta de Pressupost i d'Ordenances Fiscals". El govern municipal aposta per un model fiscal
més "just i equitatiu" que es plasma en les Ordenances Fiscals, ha defensat.
Ha dit que el seu model fiscal és "de sentit comú, perquè proposa que la gent que té més
pagui més, i menys la que ho passa pitjor", fet davant del qual considera que grups de l'oposició
podrien donar suport a la seva proposta, i que fins i tot podrien ampliar la majoria que va
permetre aprovar les anteriors ordenances, amb el PSC -llavors a l'oposició-, ERC i la CUP.
Després de preguntar-li per l'avís del líder municipal d'ERC, Alfred Bosch, que no negociarà si no
s'apliquen els pactes d'anteriors aprovacions, Pisarello ha ressaltat que molts d'aquests acords com l'arribada del Metro a la Zona Franca- impliquen negociar amb la Generalitat, amb la qual ha
assegurat que mantenen unes relacions "molt fluides".
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