COMUNICACIÓ GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
NOTA DE PREMSA REFERENT A LA PUJADA DE L’IBI A #GUÍXOLS
I L’ENGANY DEL GOVERN A LA CIUTADANIA
El Ple municipal de Sant Feliu de Guíxols del 30 d’octubre va acordar l’increment del IBI un 3,92%. Ja en
aquell Ple el GM d’ERC Guíxols vàrem manifestar que no consideràvem adient una pujada d’impostos el 2020
donat que havíem pogut fer una bona gestió econòmica durant el darrer mandat, amb nombroses
inversions, amb suficient capacitat financera. Malgrat tot, ens vàrem abstenir perquè el govern va acceptar
la nostra proposta de bonificar el 90% les llicències d’obres o instal·lacions vinculades a habitatges de
persones amb especials capacitats o dependents.
Més tard, el passat 5 de desembre es va aprovar el pressupost municipal 2020, constatant que no es preveia
grans inversions però si un increment d’actuacions en l’àmbit social, per això també va comptar amb la
nostra abstenció.
Ara bé, el Butlletí Oficial de l’Estat nº 312 de 28 de desembre de 2019 va publicar el Reial Decret Llei 18/2019
de mesures tributàries, cadastrals i de la seguretat social, i l’article 6.1 disposa un coeficient d’actualització
dels valors cadastrals de l’1,03 d’aquelles finques urbanes incloses en una ponència de valors de municipis
que hagués entrat en vigor l’any 1990.
També es va publicar l’Ordre HAC/1257/2019 de 17 de desembre de 2019 que inclou els municipis sobre els
quals s’aplicarà els coeficients d’actualització de valors i on apareix, oh sorpresa!, el municipi de Sant Feliu
de Guíxols.
Hem pogut constatar que aquesta actualització ha estat motivada per una petició expressa per part d’aquest
ajuntament. És a dir, el passat estiu, l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va decidir, suposem que
mitjançant Decret d’alcaldia o acord de Junta de Govern, perquè en cap cas es va advertir aquest fet a la
resta de grups municipals, sol·licitar aquesta revisió i incorporar aquesta nova recaptació via impostos al nou
i flamant pressupost municipal.
Donat que el Reial Decret Llei 18/2019 de mesures tributàries, cadastrals i de la seguretat social es va
publicar el 28 de desembre de 2019, per tant setmanes després del Ple de pressupostos del 5 de desembre
on es va aprovar la partida d’ingressos, hem constatat que la partida d’ingressos per l’impost de l’IBI ja
contemplava aquest increment del 3% de l’actualització dels valors cadastrals.
Des de ERC Guíxols volem saber perquè malgrat això, l’ajuntament va comunicar a la ciutadania que
l’increment de l’impost seria del 3,92% enlloc de explicar que verdaderament la pujada d’aquest impost
frega el 7%? Perquè l’ajuntament manté aquest engany publicant al butlletí Guíxols d’aquest mes de gener
aquesta pujada del 3,92% quan ja sap, perquè així ho va sol·licitar a l’estat, que en realitat apujarà l’IBI
gairebé un 7%.
Creiem fermament que aquesta no ha estat una gestió responsable i molt menys transparent per part del
govern i vist que tot això implica una pujada de l’IBI més que considerable sumant els dos increments, en el
proper Ple municipal presentarem una proposta per modificar la ordenança fiscal nº 2 que regula l’impost
sobre béns immobles i es mantingui el tipus en el 0.9911 dels darrers anys durant l’any 2020. Atenent que
els ciutadans de Sant Feliu ja hauran d’assumir el cost de l’increment del valor cadastral de les finques.
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