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Les famílies nombroses que ingressin més de 50.000 euros l'any ja no tindran bonificació de
l'IBI
Les famílies nombroses amb una renda de més de 50.000
euros deixaran de tenir l'IBI bonificat l'any vinent. Les
ordenances fiscals aprovades aquest dimarts reformulen els
trams per eliminar la reducció universal independentment
dels ingressos i establir nous barems, amb ajuts que van des
del 25% fins al 90%. L'objectiu, reorganitzar la recaptació i
ajustar-la a la renda.

Els nous trams de bonificació de l'IBI segons els ingressos conjunts de la unitat familiar:
90% - Fins a 12.000 euros/any70% - De 12.000 a 18.000 euros/any50% - De 18.000 a 30.000 euros/any25% De 30.000 a 50.000 euros/any
Sobre aquesta taula, es manté la bonificació mínima 95 euros i la màxima de 450 euros (aquest límit
desapareix en casos d’ingressos inferiors a 18.000 euros).
La revisió també afecta la forma de bonificació. Fins ara, les famílies que cobraven menys de 18.000 euros
l'havien de demanar, mentre que la modificació s'aplicava automàticament a la resta sense que haguessin de
fer cap tràmit en funció del valor cadastral de la propietat. A partir de 2021, totes les famílies que puguin rebre
aquesta bonificació l'hauran de demanar i presentar la documentació necessària, i desapareixen els trams en
funció del valor de l'habitatge.
Per tant, el canvi principal en aquesta ordenança és que, per exemple, si una família amb tres fills o més tenia
una renda total de 60.000 euros i en pagava 1.000 d'IBI, fins ara tenia una reducció automàtica de 450 euros a
la factura, que a partir del 2021 ja no la tindrà. Si els ingressos familiars són de 45.000 euros, per exemple,
l'única diferència serà que ara la bonificació s'haurà de demanar.
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