BONIFICACIÓ EN L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) PER SER FAMÍLIA NOMBROSA
Taula de bonificacions:
VALOR CADASTRAL

NOMBRE DE FILLS/ES
7 o més

De 4 a 6

3

Fins a 30.000€

90%

50%

30%

De 30.001€ a 60.000€

60%

35%

20%

De 60.001€ a 100.000€

30%

20%

10%

Requisits:
a. L’aplicació de la bonificació resultant del quadre anterior haurà de ser sol·licitada,
acreditant la concurrència dels requisits que aquesta exigeix abans de la finalització del
període impositiu anterior al que es pretén aplicar. Les sol·licituds presentades dins d’un
període impositiu no tindran efectes fins al proper.

b. L’acreditació de la concurrència de la condició de subjecte passiu titular d’una família
nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració
competent.

c. El titular de la família nombrosa haurà de figurar necessàriament com a subjecte passiu
d’aquest impost, constituint l’habitatge a bonificar el domicili habitual.

d. La concurrència dels requisits b) i c) s’hauran de donar en el moment en el qual s’acrediti
l’impost, ja que en cas de tenir lloc posteriorment tindran efectes en el període impositiu
següent i sempre que la bonificació sigui aplicable.

e. La bonificació es concedirà pel termini de dos períodes impositius sempre que de la
documentació acompanyada resulti el manteniment, durant aquest període, de les
condicions exigibles. Ara bé, aquest reconeixement, ja sigui per un o dos anys, té el
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caràcter de provisional i modificable sense necessitat de revocació, en tant que resta
condicionat a l’efectiu compliment dels requisits que el fan aplicable.

f. Per tant, si durant el període bonificat es produïssin variacions que tinguessin incidència
en l’aplicació de la bonificació o dels seus percentatges, es podrà deixar sense efectes la
liquidació girada que contingui la bonificació, efectuant-ne d’altres ajustades als beneficis
que correspongui, sense dret a indemnització o compensació.

g. Als efectes del còmput de nombre de fills, els que detentin la condició de minusvalia física
o psíquica es comptabilitzaran conforme estableixen les normes reguladores de la
condició de família nombrosa.

h. Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons la regulació legal
aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim de 3 fills, s’aplicaran així mateix els
beneficis previstos per al grup “3 fills” al quadre, o si s’escau, el que el substitueixi o al que
sigui assimilable atesa la situació concurrent.

i.

Igualment serà d’aplicació el quadre esmentat, sense necessitat de donar-se la condició
legal de filiació, sempre que es doni qualsevol de les situacions previstes legalment, que
permet l’aplicació del concepte de família nombrosa; en el benentès que el benefici a
aplicar serà el que correspongui si hi concorregués en els membres subjectes a
dependència o tutela, la condició legal de filiació.
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