
per Tavernes de la Vallldigna

L’Ajuntament ha pres recentment mesures per abaixar 
la contribució als veïns de manera efectiva al 2014.

Estes mesures són:
- Una nova revisió cadastral a la baixa de 20%.
- Modificar el tipus de gravamen també a la baixa del 0’48 al 0’45.

L’any 2006 el Ministeri d’Hisenda va fer a Tavernes una revisió cadastral que apujava 
els valors cadastrals dels immobles a un nivell exagerat. Com a conseqüència, la con-
tribució havia de pujar cada any fins al 2016. Així, en concepte de la contribució, l’any 
2006 l’Ajuntament de Tavernes va recaptar 3,2 milions d’euros i este import ha anat 
creixent fins als 7,5 milions que l’Ajuntament ha recaptat en el 2013. 

INFORMA

(Text basat en dades oficials de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna i en l’article que 

va publicar el nostre alcalde Jordi Juan al periòdic Levante-EMV el 15 de gener passat.)
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Ací teniu uns exemples de l’evolució de la contribució 
en vivendes concretes i reals del nostre poble:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Adossat Carrer  Alberic (Platja) 390 € 354 € 391 € 403 € 459 € 470 € 516 € 561 €

Pis  Carrer Barques (Platja) 234 € 244 € 297 € 326 € 387 € 407 € 457 € 508 €

Pis Avinguda Marina (Platja) 107 € 116 € 145 € 162 € 194 € 205 € 232 € 258 €

Pis Monestir Valldigna (Poble) 399 € 362 € 398 € 409 € 467 € 477 € 524 € 570 €

Casa Carrer Sant Benet (Poble) 193 € 188 € 218 € 232 € 271 € 282 € 313 € 345 €

Pis Passeig Colom (Poble) 271 € 256 € 292 € 307 € 356 € 368 € 407 € 446 €

Sempre hem sigut conscients, 
des que governem, que l’evolució 
de la contribució no podia seguir 
així fins a l’any 2016; era massa 
pressió fiscal per al ciutadà.

De fet, si l’Ajuntament no hague-
ra pres les mesures comentades 
al principi (Baixada del 20% de 
valor cadastrals i baixar el tipus 
de gravamen del 0’48 al 0’45), ací 
a la dreta podeu vore l’evolució 
brutal que hauria tingut la re-
captació d’IBI a l’Ajuntament de 
Tavernes.

Ací avall teniu l’impacte del que hauria estat eixa pujada en l’exemple de les mateixes 
vivendes d’abans.

2014 2015 2016
Adossat Carrer  Alberic (Platja) 607 € 653 € 698 €

Pis  Carrer Barques (Platja) 508 € 558 € 658 €

Pis Avinguda Marina (Platja) 284 € 311 € 337 €

Pis Monestir Valldigna (Poble) 616 € 616 € 708 €

Casa Carrer Sant Benet (Poble) 376 € 408 € 439 €

Pis Passeig Colom (Poble) 485 € 525 € 564 €

Per evitar estes pujades previstes des de l’any 2006 calia, una nova revisió 
cadastral a la baixa del 20% i una baixada del tipus de gravamen.
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Després de negociar amb la Gerència de Cadastre, 
l’Ajuntament ha  aconseguit  una baixada dels valors 
cadastrals de Tavernes del 20%.
La nostra ciutat ha sigut pionera a aconseguir esta reivindicació veïnal. Com a resul-
tat d’esta baixada dels valors cadastrals, i a partir d’enguany, els veïns de Tavernes 
pagaran menys en operacions de compravenda, menys plusvàlues, menys impost de 
patrimoni i de renda i, a més, tindran avantatges en la sol·licitud d’ajudes i beques.

A banda, hi ha una cosa molt important com a conseqüència d’esta baixada dels valors  
cadastrals: hem aturat les pujades de la contribució previstes per als anys 2014, 2015 
i 2016. Per tant, no és només important quant baixarà la contribució (cosa que res-
pondrem després) sinó que deixarà de pujar, fet que ja produeix un estalvi important 
a les famílies. 

Com que el govern municipal va observar que la rebaixa dels valors cadastrals no era 
prou per a disminuir directament el rebut de la contribució, el Ple de l’Ajuntament 
ha disminuït el tipus de gravamen del 0,48 al 0,45. D’esta manera hem aconse-
guim que els veïns de Tavernes paguen menys impostos i també menys contribució. 

Amb estes mesures, l’evolució real de la contribució serà la següent, on es pot veure 
l’estalvi del qual van a beneficiar-se les famílies de Tavernes.

Com s’observa en el gràfic de baix, amb l’anterior tipus de gravamen i sense revisió 
cadastrals a la baixa, arribariem al 2016 recaptant 9’2 milions d’euros. Tal i com ho ha 
deixat ara el govern, es recaptaran 7 milions d’euros al 2016.
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Ací teniu els exemples de les viviendes anteriors 
amb l’evolució actualitzada de la contribució amb 
la rebaixa del 20% del valor cadastrals i el 0’45 de 
tipus de gravamen aprovat:

2014 2015 2016
Adossat Carrer  Alberic (Platja) 524 € 524 € 524 €

Pis  Carrer Barques (Platja) 482 € 488 € 493 €

Pis Avinguda Marina (Platja) 245 € 249 € 253 €

Pis Monestir Valldigna (Poble) 531 € 531 € 531 €

Casa Carrer Sant Benet (Poble) 325 € 327 € 329 €

Pis Passeig Colom (Poble) 420 € 421 € 423 €

Cal remarcar també una dada molt important. Respecte a la revisió cadastral de l’any 
2006, l’Ajuntament deixarà d’ingressar 1’2 milions d’euros en 2014, 1’6 milions d’euros 
en 2015 i 2’2 milions d’euros en 2016.
Estos diners ara es quedaran en les butjaques de les families.

Després de les mesures preses per l’Ajuntament, l’estalvi produït en el cas de les viven-
des que hem tractat serà el següent:

En esta taula s’observa l’estalvi de diners en la contribució de les vivendes tipus al llarg dels 
pròxims anys gràcies a la reducció d’aquesta.

Estalvi 2014 Estalvi 2015 Estalvi 2016 Estalvi TOTAL
Adossat Carrer  Alberic (Platja) 83 € 129 € 174 € 386

Pis  Carrer Barques (Platja) 26 € 70 € 165 € 261

Pis Avinguda Marina (Platja) 39 € 62 € 84 € 185

Pis Monestir Valldigna (Poble) 85 € 85 € 177 € 347

Casa Carrer Sant Benet (Poble) 51 € 81 € 110 € 242

Pis Passeig Colom (Poble) 65 € 104 € 141 € 310

En resum. A banda de l’estalvi que tindran les famílies, és important remarcar que la 
contribució s’estabilitza en el 2014, 2015 i 2016. Pensem que les mesures són encerta-
des, que s’han pres en el moment adequat, després de sanejar les arques municipals. 
Continuarem treballant pels nostres veïns i veines.
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