
DIJOUS, 3 SETEMBRE 2015 E C O N O M I A LAVANGUARDIA 53

El valor cadastral de 7milions
d’immobles pujarà el 2016
Les alces afecten habitatges localitzats en 1.567municipis

LAURA GUERRREO / ARXIU

Vista panoràmica del Poblenou, a Barcelona
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Madrid

Els ajuntaments busquen com in
crementar els ingressos, després
de les contínues caigudes dels úl
tims anys, per quadrar els comp
tes i complir amb el dèficit exigit
perHisenda.Desde fapocmésde
tres anyselsmunicipispodenexi
gir al cadastre l’actualització del
preu dels immobles pel mètode
del coeficient, a través del qual es
faunestudiràpid is’aplicaunper
centatge a l’alça o a la baixa sobre
tots els valors fins aleshores vi
gents. L’administració accedeix a
la petició si, com a mínim, han
passat més de cinc anys des de
l’última actualització i s’han pro
duït canvis significatius en els
preusdelmercat immobiliari.
Aquest canvinormatiuelsdóna

potestat per revisar el valor dels
immobles. De fet, el proper any
2016s’aplicarà“elcoeficientd’ac
tualitzacióperaugmentarelvalor
cadastral a 7.021.827 immobles
ubicats en 1.567 municipis”, se
gons figura en el programa932de
gestió de cadastre immobiliari de
la llei dels Pressupostos Generals
de l’Estat de l’any2016.
Fonts delMinisteri d’Hisenda i

Administracions Públiques re
marquen que la revisió es duu a

terme a petició dels mateixos
consistoris. També “es reduirà en
126 municipis que comprenen
1.085.053 immobles, la qual cosa
representa una millora en l’apro
ximació dels valors cadastrals als
valors de mercat per un total de
1.693 municipis amb 8.106.880
immobles”, diu el document.
Les estimacions del cadastre

apunten, segons les mateixes
fonts, que de mitjana el valor ca

dastral baixarà perquèmoltes re
visions es van fer abans del 2007,
quan els preus van tocar els pics
més alts.
La revisió dels preus del valor

delshabitatgesnovavinculadade
formadirecta a l’alça de l’IBI (im
posat sobrebéns immobles)nidel
seu tipus. No obstant això, és de
lògicaquesis’elevaelvalorcadas
tral d’un habitatge, al final, el seu
propietari acaba pagant un im
portmésaltd’aquest impostperla

mateixa revalorització de l’im
moble. No perquè se’n modifiqui
el gravamen.
Per Julio Rodríguez, vocal del

consell superior d’estadística de
l’INE i membre d’Economistes
davant la Crisi, revisar a l’alça el
cadastre implica “augmentar la
base imposable de l’IBI, la qual
cosahabitualment dóna lloc a pu
jades del tribut”. Afirmació a la
qual afegeix: “Això només es pot
corregir si l’Ajuntament en qües
tió redueix el tipus impositiu, co
saquenosol succeirgairebémai”.
De fet, l’esmentat capítol esta

bleix que “els ajuntaments neces
siten conèixer anteriorment els
resultats previstos tant en valors
cadastrals com en bases imposa
blesibasesliquidables,afid’apro
var per ordenança fiscal el tipus
de gravamen ajustat a l’impost i
estimar les quotes que es recapta
ran”. Endefinitiva, continua: “Els
ajuntaments necessiten dades ca
dastralsperdefinir i establir la se
va política tributària respecte a
l’impost sobrebéns immobles. En
aquest context, cal recordar que
el dèficit públic exigit als ens lo
cals des d’aquest 2015 i els prò
ximsexercicisészero,amblaqual
cosa han de revisar molt bé els
seus comptes per evitar passar de
la ratlla.c

Des de fa tres anys
elsmunicipis poden
exigir aHisenda
que revisi el valor
dels habitatges

wDreamWorksStudios, la
companyia cinematogràfica
deldirectorStevenSpielberg,
se separaràdeWaltDisney
desprésde l’estrenade l’última
pel∙lículaTheBFG, segonsva
informarHollywoodReporter.
Elpossible futurde la compa
nyiadel cineasta ésUniversal
i Spielbergestà enconverses
amb l’estudi. Segons lapubli
cació,TheBFG, basadaenun
llibredeRoaldDahldel 1982
ique s’estrenarà l’1 de juliol
del 2016, serà l’últimapel∙lícu
la llançada sota l’associació
ambDisney, quevacomençar
el 2009. /Reuters

L’estudi
DreamWorks se
separarà deDisney

CaixaBank crea una filial per
impulsar el crèdit al consum
wCaixaBankhacreat la filialCaixaBankConsumerFinanceper
impulsar el crèdit al consumentreparticulars i empreses, inte
grant lesmarquesFinConsum,CaixaRenting i lesparticipades
BrillianceBEAAutoFinanceCompany iTelefónicaConsumer
Finance. Segonsva informar l’entitat, la nova filial neix amb
unacarteradenegoci de 1.819milionsd’euros, 400.000 targetes
actives,mésd’11.000acordsdecol∙laboració ambcomerços
i concessionaris i 409empleats. /Redacció

La ‘marxa blanca’ en defensa
del sector lacti entra aMadrid
wLa marxa blanca dels ramaders de boví de llet de Castella
i Lleó, Cantàbria i Astúries va entrar ahir a la Comunitat
deMadrid i esperen que els rebi la ministra d’Agricultura,
Isabel García Tejerina, demà divendres. Els ramaders reivin
diquen la pervivència d’un sector fortament tocat arran de
la retirada de la quota làctia i exigeixen el suport del Govern
central per trobar una sortida al problema dels baixos preus
de la llet. / Efe

Bankinter compra
la filial portuguesa
deBarclays

Innov8Group
obté 12milions
per a ‘startup’

wBankinterva tancarahirun
acordperadquirir elnegoci
deBarclaysaPortugal–que
inclouunacarteradecrèdits
degairebé4.900milions
d’euros idisposad’unaxarxa
de84sucursals, unaplantilla
de 100empleats i 185.000
clients, delsquals20.300són
empreses–peruns 100mi
lionsd’euros.Amés, el banc
espanyol tambéadquirirà,
juntamentambMapfre, el
negocid’assegurancesde
vida ipensionsde l’entitat
britànica. /Efe

wEl grup de distribució de
terminals i accessoris In
nov8 Group ha aconseguit
12 milions entre capital
propi i d’un banc francès
per invertir en startup
espanyoles o franceses que
desenvolupin projectes
connectats. L’empresa tam
bé té previst obrir dues
botigues Lick, a Madrid i
Barcelona, l’any que ve
especialitzades en la venda
de dispositius connectats,
accessoris intel∙ligents o
telefonia lliure. / EP
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El rei lleó, de Disney
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Els ramaders i les seves famílies, al port de Guadarrama
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El BBVAha elevat la seva autocar
tera des del 0,174% del capital fins
al 0,544%adquirint accions pròpi
es en plena crisi dels mercats pels
dubtes sobre el creixement de
l’economia xinesa, segons consta
als registres de la Comissió Nacio
nal delMercat deValors (CNMV).
A la pràctica, això ha suposat
mantenir la cotització de l’entitat
financera.

En concret, el banc presidit per
Francisco González va comprar
accionspròpies entreel 7de juliol i
el 28d’agost. L’Ibex 35, l’indicador
de la borsa espanyola, va registrar
la seva caiguda més important en
tres anys el 24 d’agost, sessió en la
quall’entitatvaadquirir7,8milions
d’accionsa7,9eurosivarealitzarla
transmissió d’1,1milions de títols a
7,93euros.
Les turbulències que han sacse

jatelsmercatslesúltimessetmanes

d’agost han estat una oportunitat
per als inversors imolts s’han llan
çatenlesúltimessetmanesamodi
ficar les seves posicions en dife
rents valors. Així, BlackRock ha
augmentat la seva participació en
el BBVA fins al 5,008% després de
comprar el 19 d’agost 1,4 milions
d’accions.
La situació a la borsa també ha

permès que el conseller delegat de
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ad
quirís 10.000 accions de Repsol.
També ha afavorit el conseller de
legat de DIA, Ricardo Currás, que
ha elevat la seva participació en la
cadena de supermercats adquirint
25.000 accions el 24 d’agost, quan
els títols van registrar el seu preu
mésbaixd’aquestany.c

ElBBVAeleva al 0,544%
l’autocartera per laXina


