Impost sobre Béns Immobles (IBI)
On està regulat aquest impost?
L’impost sobre béns immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
desenvolupat a l’ordenança fiscal vigent de l’Ajuntament de Roses.
Qui ha de pagar l'IBI?
En general, han de pagar l’IBI els propietaris de béns immobles, tant de naturalesa urbana
com rústica.
En el cas que la plena propietat estigui dividida entre usdefruit i nua propietat, l’IBI l’ha de
pagar l’usufructuari.
També l’han de pagar dels titulars d’una concessió administrativa.
En el cas de transmissió, el nou titular l’ha de pagar a partir de l’any següent a la data
d’adquisició.
Quins són els beneficis fiscals en vigor?
Tenen una bonificació del 50%:
-

els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària
els habitatges de protecció oficial
els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa a favor de
l’immoble que constitueixi la seva residència habitual

Per més informació consultar l’ordenança fiscal o el quadrant d’exempcions i bonificacions
municipals vigents a l’adreça www.roses.cat.
Com és calcula l’import a pagar de l’IBI?
La base imposable de l’impost està constituïda pel valor cadastral dels immobles (valor del
sòl més valor de les construccions), fixat per la Gerència territorial del cadastre, d’acord amb
una normativa específica que considera diferents paràmetres com la qualificació urbanística
dels terrenys, la superfície, el valor de la construcció, la seva antiguitat, etc.
La valoració és competència exclusiva d’aquest organisme depenent del Ministeri
d'Economia i Hisenda. Els recursos en aquest aspecte s’han de presentar davant dita
Gerència.

Al municipi de Roses es va realitzar una revisió cadastral que va entrar en vigor l’exercici
2005. Per això, durant un període de 9 anys s’aplicarà un coeficient reductor que tindrà el
valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació (any 2005) i que anirà disminuint en 0,1
anualment fins arribar a la seva desaparició a l’any 2014, quan la base liquidable coincidirà
amb la base imposable i a la seva vegada amb el valor cadastral
L’aplicació d’aquestes reduccions sobre la base imposable determina la base liquidable.
Normalment, els valors cadastrals s’actualitzen anualment, per la Llei de pressupostos de
l’Estat.
La quota a pagar resulta de l’aplicació dels tipus de gravamen aprovats per l’Ajuntament,
dintre dels límits establerts, sobre la base imposable o liquidable, segons s’escaigui.
Exemple de càlcul:
Bé immoble que a l’any 2004 té un valor cadastral de 20.000 € i 40.000 € l’any 2005, és a
dir desprès de la revisió.
La diferència entre aquests 2 valors (40.000 – 20.000) és la que es tindrà en compte per a
l’aplicació del coeficient de reducció.
El valor cadastral previst per 2008, un cop feta l’actualització de valors per l’Estat del 2%,
serà de 42.448,32 €
En ser el 4art any de revisió, la reducció a realitzar serà: 0,6 x 20.000 € = 12.000 €
Per tant, la base liquidable serà: 42.448,32 € - 12.000 € = 30.448,32 €
El tipus de gravamen aprovat per l’Ajuntament per 2008 és el 0,83%
La quota a pagar serà: 30.448,32 € x 0,83% = 252,72 €
Per a l’exercici 2012, i tenint en compte el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de desembre,
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic (BOE 315, de 31/12/2011), el tipus impositiu és el següent:
•
•
•

El tipus per als béns immobles urbans d’ús no residencial passa del 0,7350% al
0,7812%.
El tipus per als béns immobles urbans d’ús residencial amb valor cadastral
superior a 52.636,11 € passa del 0,7350% al 0,7812%.
El tipus per als béns immobles urbans d’ús residencial amb valor cadastral
inferior o igual a 52.636,11 € es manté en el 0,7350%.

Com és que el rebut encara ve a nom meu, tot i que fa anys que vaig vendre el pis?
Perquè l’administració no ha tingut coneixement del canvi de titularitat.
Com es tramita un canvi de nom?
Cal aportar, al servei d’atenció al ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, la següent documentació:

1) Fotocòpia de l’escriptura que origina la transmissió
2) Fotocòpia de l’últim rebut d’IBI-urbana pagat.
3) Fotocòpia del DNI-NIF del/s nou/s titular/s.
Vaig vendre la casa el mes de gener passat, però el rebut d’IBI urbana d’aquest any ha
sortit a nom meu, tot i que vaig aportar la documentació per al canvi de titularitat.
És correcte. L’IBI és un impost que s’acredita el dia 1 de gener de cada any, és a dir, que el
titular de la finca a 1 de gener és l’obligat al pagament del rebut d’aquell exercici. El canvi de
titular no serà efectiu fins a l’exercici següent.
Per què no puc canviar el nom en un rebut si tinc un contracte privat?
Per poder fer el canvi de titularitat en el rebut d’IBI, és necessari que s’hagi formalitzat una
escriptura pública o elevat a públic el contracte privat.
El rebut que estic pagant de l’Impost sobre béns immobles només inclou el
solar/terreny i en canvi tinc construïda una edificació. Com dono d’alta aquesta
construcció?
És necessari tramitar l’alta a efectes tributaris. Per això, cal formalitzar un imprès (model
902N de declaració d’alteracions cadastrals) que es pot obtenir al SAC o través de la pàgina
web de la Direcció general del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/) i presentar la
següent documentació:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fotocòpia del DNI-NIF del/s nou/s titular/s
Fotocòpia de l’últim rebut d’IBI-urbana pagat
Fotocòpia de l’escriptura de declaració d’obra nova i/o divisió horitzontal
Certificat final d’obra visat pel Col·legi d’Arquitectes
Dues fotografies de la façana (10x15)
Fotocòpies dels plànols a escala de situació, emplaçament, plantes i seccions
Si hi ha alteració del titular cadastral, caldrà una fotocòpia del document que origina la
transmissió
8) Memòria de qualitats i materials del projecte executat.
Quan s’ha de començar a pagar l’IBI en una obra nova?
L’any següent a la data que indica el certificat final d’obres com a data d’acabament de
l’obra. Amb anterioritat, s’haurà pagat l’IBI només pel valor cadastral del sòl.
Puc obtenir les dades del padró de l’IBI?
La difusió de les dades contingudes en el padró de l’IBI està subjecte a la Llei de protecció
de dades i al RDL. 1/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, segons el qual són dades protegides el nom, cognoms, raó social, codi

d’identificació i domicili del qui figurin en el padró, així com el valor del sòl, de la construcció i
valor cadastral total.
Tothom pot accedir a la informació dels immobles de la seva titularitat i de les dades no
protegides.
L’accés a les dades protegides només es podrà dur a terme amb el consentiment exprés,
específic i per escrit del titular i (entre d’altres) en els casos següents:
•
•

Per a la identificació de parcel·les colindants, amb excepció del valor cadastral.
Pels hereus i successors, respecte dels béns del causant.

Es pot dividir el rebut de l’IBI urbana en funció del percentatge de propietat?
Sí, a cada cotitular se li pot expedir el rebut, per tant, pot pagar, pel percentatge de propietat
que té sobre la finca.
Condició prèvia: Incorporació dels cotitulars a la base de dades cadastrals, amb la
identificació i quotes de participació en els béns immobles corresponents, d’acord amb els
articles 9.2 i 9.3 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
cadastre immobiliari (LCI).
Procediment a seguir: Es presentarà una sol·licitud facilitant les dades personals i el domicili
de la resta d’obligats al pagament, així com el percentatge en què participi cadascun d’ells,
tenint en compte el que estableix l’article 35.6 de la Llei General Tributària 58/2003, de 17 de
desembre.
La resolució de divisió del rebut es notificarà a tots els cotitulars.
Fins quan tinc temps de sol·licitar-ho?: Fins que el rebut o la liquidació de l’exercici en curs
no esdevinguin ferms.

Data actualització: 05.07.2012
Per més informació:
Departament de Gestió tributària
Telèfon: 972252400
Correu electrònic: gestiotributaria@roses.cat

