
Míriam Pujola Romero amb DNI 41575822-X en representació de Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía presenta el següent escrit: 
 
MOCIÓ SOBRE EL REEMBORSAMENT DEL COST DE L’IMPORT SOBRE L’IBI DE LES VIVENDES 
URBANES A LES FAMÍLIES OBLIGADES A LLIURAR EL SEU HABITATGE HABITUAL ALS BANCS 
 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA – Moció que es retira al Ple 10/10/2016 
   
Exposició de motius: 
   
La persistència de la crisi econòmica ha suposat un important increment de les 
execucions hipotecàries com a conseqüència de la impossibilitat de les famílies 
per afrontar el pagament dels préstecs subscrits en finançar la compra de 
l’habitatge habitual. No cal insistir en la dramàtica situació social que 
comporta la pèrdua de l’habitatge i la inutilitat dels esforços econòmics fets 
durant anys per alliberar la càrrega financera que per a aquelles famílies va 
suposar probablement la inversió més significativa de la seva vida: la compra 
d’un habitatge. 
Així, en l’actualitat, qui es veu forçat a desprendre’s del seu habitatge, a més 
d’abonar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Naturalesa Urbana, ha de seguir 
pagant la hipoteca o, en casos excepcionals i després d’arribar a un acord amb 
l’entitat financera, la dació en pagament, ha d’abonar per aquesta transmissió, 
l’Impost de Béns Immobles. 
A Ciutadans som conscients de la impossibilitat d’establir bonificacions fiscals 
en l’impost sobre l´IBI, però això no ha de servir d’excusa per no dur a terme 
iniciatives que ajudin a les famílies més necessitades econòmicament de Girona. 
No volem oblidar-nos i, per tant, també volem incloure en aquesta moció a les 
famílies que tenen l’avís de desnonament pels propers mesos i que han de pagar 
l’IBI d’aquest any. 
Per tot l’exposat, proposem al Ple de la Corporació els següents acords: 
  
Primer .-La creació d'una base de subvencions que reflecteixin una partida 
econòmica per reemborsar el cost de l’impost de l' IBI de l’any en curs al que 
el deutor de la vivenda,en el cas que hagi fet efectiu aquest impost, li sigui 
retornat mitjançant la  documentació acreditativa de la dació en pagament o en 
cas d’haver rebut l’avís de desnonament en els propers mesos. 
Segon.- Instar a la regidoria d’Hisenda i Règim Interior que en el projecte de 
pressupostos de 2017 i posteriors, s’estableixi una partida de subvenció de 
l´IBI (Impost de Béns Immobles ) de caràcter urbana als propietaris de 
l’habitatge habitual dels quals hagi estat objecte de dació en pagament o bé 
hagin rebut l’avís de desnonament en els propers mesos, que estiguin empadronats 
en el municipi, siguin persones físiques, no disposin de cap altre patrimoni 
immoble en propietat i els seus ingressos o patrimoni els impedeixin l’accés a 
gaudir d’un altre habitatge del mateix caràcter. 
 Tercer,- Que s’aprovi, mitjançant bases de subvencions que regulin amb caràcter 
general aquesta devolució. Per tant,  s’insta a l’Alcaldessa a que presenti un 
esborrany de la mateixa, per a la seva aprovació dins dels següents dos Plens 
amb el mateix fi que redacta aquest Grup Municipal. 
Quart.-Instar a la FEMP (Federació de Municipis i Províncies) , a promoure en 
totes les Entitats locals d’Espanya aquesta mateixa mesura. 
  
Girona, a 4 d’octubre de 2016 
  
   
Signat, 
  
                     
  
Míriam Pujola Romero 
  
Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans de Girona 


