GRUP DE TREBALL
VALORACIÓ APLICACIÓ COEF. REDUCTOR DELS VALORS CADASTRAL
Convocant: Regidoria d'Hisenda
Dia: 19 d'abril de 2016
Hora: 19:30 h.
Lloc: Sala annexa alcaldia, Ajuntament de Cabrils

Participants: Manel Pérez García (Regidor d'Hisenda, representant a CiU),
Jordi Piera Castellvi (Cap de Serveis Econòmics), Lina Morales Serra
(Alcaldessa), Miguel Doñate Sastre (Regidor de Participació, Transparència i
Regeneració Institucional, representant a MUC) i Peter Oberle (Regidor,
representant a PSC). Va excusar la seva absència el grup municipal d’ERC.
Resum:1
El grup s’inicia amb la presentació de mans de Jordi Piera Castellvi, Cap de
Serveis Econòmics, de l’objecte del grup de treball que consisteix
bàsicament en valorar l'aplicació d'un coeficient reductor dels valors
cadastrals de 0,92 per al 2017 que proposa el Ministeri d'Hisenda i,
posteriorment, decidir-ne sobre la seva aplicació o no i en funció d'aquesta
decisió fer la petició o no al Ministeri com ja s'informava a la convocatòria 2.
Tot seguit, Jordi Piera i Manel Pérez han esbossat l'aplicació de l'IBI a
Cabrils als darrers anys així com els principals escenaris possibles per l'any
2017 tenint en compte la proposta del Ministeri3.
Posteriorment, els diferents membres han formulat preguntes, aportat
alguns punts de vista, etc. principalment en relació a les opcions possibles.
En aquest sentit s'ha arribat a dos punts de consens dels representants dels
tres grups municipals assistents -CiU, MUC i PSC- previs a la fixació d'una
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D’acord al protocol de funcionament dels Grups de Treball, aquest document ofereix un
primera versió sintètica i l’acta completa serà accessible properament en format àudio.
2
La convocatòria s’adreçà als grups municipals del Consistori el 13 d'abril.
3
Juntament a la convocatòria que s’adreçà als grups municipals del Consistori el 13 d'abril,
es va adjuntar un document de treball que recull aquests escenaris i que també es pot
consultar en el web.
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posició conjunta respecte a l'objecte del grup de treball. Un primer punt
d'acord és que s'ha d'evitar la reducció dels ingressos municipals per aquest
concepte ja que això significaria reduir la capacitat d'ingrés de l'Ajuntament
que a hores d'ara ja està prou limitada i podria afectar a la prestació de
serveis al veïnat que fa a dia d'avui. Un segon punt d'acord és que s'havia
de minimitzar el possible l'impacte que una o altra decisió podria provocar
sobre l'economia del veïnat conscients de la que la situació econòmica a
nivell general està estancada.
A partir d'aquí, s'ha iniciat una valoració de les diferents opcions plantejades
i, finalment, fruit de l'anàlisi i debat, s'ha acordat per consens:


desestimar l'oferiment de l'aplicació del coeficient reductor del valor
cadastral del 0,92 que proposava el Ministeri



mantenir la part de l'IBI que correspon a l'Ajuntament en un tipus de
gravamen del 0,47% i que és com es manté des de 20144.
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Recordar que el tipus de gravamen de l'IBI se situa per llei entre el 0,4 i l'1,1%.
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