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NOTA INFORMATIVA RESPECTE L’AFECTACIÓ DEL REIAL DECRET- 

LLEI 20/2011, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE L’ORDENANÇA FISCAL 

NÚM. 1.1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, 

PER L’ANY 2012, APROVADA PEL PLENARI DEL CONSELL 

MUNICIPAL EL 23 DE DESEMBRE DE 2011 

Barcelona, 31 de gener de 2012 

 

En virtut de l’article 8è del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, 

de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la 

correcció del dèficit públic, els tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 

Immobles per als béns de naturalesa urbana, regulats a l’article 8.2. de 

l’Ordenança fiscal 1.1, aprovada pel Plenari municipal el 23 de desembre, 

han quedat incrementats en un 10 per cent, amb efectes 2012 i 2013(1). 

Per tant: 

- El tipus general, passa del 0,75% al 0,825% 

- El tipus específic, passa del 1,00% al 1,10% 

 

La resta de l’articulat d’aquesta Ordenança fiscal i els seus annexos 

resten inalterats respecte del text aprovat definitivament pel Plenari 

municipal el 23 de desembre de 2011. En particular, el Reial Decret-Llei 

20/2011, de 30 de desembre, no afecta a elements com: 

- El tipus de gravamen per als béns de naturalesa rústica 

- Els tipus de gravamen per als béns de característiques especials 

- Les bonificacions regulades en l’article 9è 

La vigència de la bonificació de l’article 9.5, en connexió amb l’annex 1 de 

la mateixa ordenança, fa que la quota líquida de l’impost per 2012 en cap 

cas pugui experimentar, respecte de l’any 2011, un increment superior als 

següents percentatges, segons quin sigui l’ús principal de la construcció i 

el valor cadastral: 

- Ús habitatge i valor cadastral menor de 60.000€ 4% 

- Ús habitatge i valor cadastral major de 60.000€ 6% 

- Ús aparcament i valor cadastral menor de 15.000€ 10% 

- Ús aparcament i valor cadastral major de 15.000€ 20% 

- Altres usos (2) i valor cadastral menor de 60.000€ 10% 

- Altres usos (2) i valor cadastral major de 60.000€ 20% 

                                                           
1
 http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf 

2
 Usos Comerç (C ), Ensenyament i cultura (E), Turisme i Hostaleria (G), Indústria (I), Esportiu (K), Oficines (O), 

Administracions Públiques (P), Religiós (R), Espectacles (T), Sanitat (Y).  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

