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1.080.000 € 

241.770 € 
328.699 € 

13.334 € 

Persones amb pocs
recursos

Persones vídues Famílies
monoparentals

Famílies nombroses

Ajuts al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI): anàlisi de 

dades 2017 des de la perspectiva de gènere. 
 

 

A continuació s’exposen alguns comentaris sobre les dades d'ajuts anuals a l'IBI, tant de forma 

agregada com específicament per als ajuts a:  
 

1. Persones amb pocs recursos (propietàries o llogateres) 
2. Persones vídues 

              2.1. Propietàries 
    2.2. Llogateres 

3. Famílies monoparentals 
              3.1. Propietàries 
              3.2. Llogateres 
       4. Famílies nombroses llogateres 
 

 

COMENTARIS GENERALS 
 

 Globalment s’assignen 1.663.803€ entre 8.032 persones beneficiàries, el que suposa un 

import mitjà de 207€ d’ajut per persona.  

 L’ajut amb major import mitjà és el de famílies nombroses llogateres (290€). 

 L’ajut per a persones amb pocs recursos és el que compta amb major dotació econòmica 

global (1.080.000€), el que representa un 65% dels ajuts. També és el tipus d’ajut amb més 

persones beneficiàries (5.400 persones).  

 

Volum econòmic global dels ajuts a l’IBI 
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 La majoria de persones beneficiàries són dones, tant de forma agregada com en cadascun 

dels ajuts.  

 

                             Persones beneficiàries (dada agregada per al conjunt dels ajuts a l’IBI) 

 
 

 La major part del volum econòmic dels ajuts és assignat a dones, tant de forma agregada 

com en cadascun dels ajuts.  

 

Assignació global dels ajuts (dada agregada per al conjunt dels ajuts a l’IBI) 

 
 

Atenent a les dues imatges anteriors, s’observa que les dones representen un 76% de les 

persones beneficiàries i reben un 77% del volum econòmic dels ajuts.  

 

 Per a cada tipus d'ajut, els imports màxims per persona se situen entorn els 200-500€;  

excepte en l'ajut a persones vídues, on s’arriba a un màxim de 2.100€ (és el cas d’una dona 

vídua propietària sense convivents, amb codi postal 08017, que correspon a Sarrià, 

Collserola, Vallvidrera, etc.). 

Dones 
76% 

Homes 
24% 

Dones 
77% 

Homes 
24% 



                                                                                                                                                              Departament de Transversalitat de Gènere                                                                                                                   
 

Regidoria de Feminismes i LGTBI                                                                                                                        
Gerència de Recursos 

 
 

 

3 
 

 En els diferents tipus d'ajut, l'import mitjà percebut per les dones és inferior a l'import mitjà 

percebut pels homes (excepte en el cas de l’ajut a persones amb pocs recursos on l’import 

mitjà és el mateix). No obstant, les dones tenen proporcionalment més presència en ajuts 

amb major dotació econòmica; per això, de forma agregada, l’import mitjà percebut per les 

dones resulta un 2% superior (208€ les dones i 204€ els homes):  

 

                           Import mitjà dels ajuts (dada agregada per al conjunt d’ajuts a l’IBI) 

 
 

 

 Pel que fa a la territorialització, la distribució del volum global d’ajuts per codi postal és la 

següent, ordenada de major a menor i especificant la referència territorial dels tres primers: 

 

Codi postal Import  

08030 105.765 € (Sant Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor, etc.) 

08016 96.049 € (Nou Barris, Can Dragó, Porta, etc.)  

08020 86.406 € (Sant Martí, La Verneda, La Pau, Besòs, etc.) 

08042 82.636 € 
 08033 73.852 € 
 08025 71.925 € 
 08027 71.281 € 
 08038 70.889 € 
 08032 69.560 € 
 08031 69.454 € 
 08019 65.223 € 
 08014 65.027 € 
 08028 58.794 € 
 08004 56.777 € 
 08018 55.044 € 
 08001 52.269 € 
 

208 € 204 € 

Dones Homes
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08024 45.980 € 
 08015 45.895 € 
 08013 44.639 € 
 08003 39.177 € 
 08029 38.992 € 
 08026 38.885 € 
 08041 37.767 € 
 08005 37.705 € 
 08035 30.477 € 
 08023 23.798 € 
 08012 19.328 € 
 08006 17.093 € 
 08011 11.481 € 
 08017 11.466 € 
 08036 10.973 € 
 08037 10.592 € 
 08034 9.645 € 
 08021 9.173 € 
 08002 9.094 € 
 08022 7.059 € 
 08009 5.705 € 
 08010 4.174 € 
 08008 2.420 € 
 08007 1.130 € 
 08040 200 € 
 08039 0 € 
  

  

 

COMENTARIS SOBRE ELS DIFERENTS AJUTS 

 

1. Subvenció de l’IBI per a persones amb pocs recursos 

 

o És un ajut corresponent a l’habitatge habitual per a persones titulars (propietàries, 

usufructuàries o llogateres), amb uns ingressos bruts iguals o inferiors a un llindar 

d’ingressos referenciats amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). 

o En el cas dels llogaters/eres hauran de tenir repercutit l'IBI en el rebut de lloguer del 

domicili habitual. 

o Es tenen en compte els ingressos de totes les persones empadronades amb la persona 

beneficiària de l’ajut. 

o El criteri d’atorgament de les subvencions és per ordre cronològic de presentació de 

sol·licituds, fins exhaurir la partida pressupostària. 
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o Aquest ajut no és acumulable amb les bonificacions o subvencions de l'impost sobre béns 

immobles pels conceptes de família monoparental, família nombrosa o viudetat. 

o L’import de la subvenció és d’un 75% de la quota líquida de l’IBI fins un màxim de 200€. 

 

Anàlisi: 

 De les persones beneficiàries, el 67% són dones. 

 De l'import total, el 67% va destinat a dones. 

 A totes les persones beneficiàries se’ls ha concedit l’import màxim (200€) per això no hi ha 

diferències d’import mitjà entre dones i homes.  

 Els codis postals amb major nombre de persones beneficiàries són el 08016 (Can Dragó, 

Porta, Nou Barris, etc.) i 08030 (Sant Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor, etc.). 

 

                                  08016                                                                                              08030 
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2. Subvenció de l'IBI per a persones vídues majors de 65 anys i amb pocs recursos econòmics 

 

o És un ajut corresponent a l’habitatge habitual, per a persones que siguin subjectes passius 

de l'IBI o bé les persones a les quals el propietari/ària repercuteixi l'impost. 

o No és acumulable amb les bonificacions, subvencions o ajuts de l'IBI pel concepte de família 

monoparental, família nombrosa o viudetat. 

o L'import de l'ajut és del 50% de la quota líquida de l'IBI (es calcula en funció del valor 

cadastral de l’immoble). 

 

Anàlisi: 

2.1. Persones vídues propietàries 

 De les persones beneficiàries, el 95% són dones. 

 De l'import total, el 95% va destinat a dones. 

 L'import mitjà de les dones és 211€ i el dels homes és 215€. 

 El codi postal amb major nombre de persones beneficiàries és el 08016 (Can Dragó, Porta, 

Nou Barris, etc.). 
 

                                                            08016                                                                                
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2.2. Persones vídues llogateres 

o De les persones beneficiàries, el 97% són dones. 

o De l'import total, el 94% va destinat a dones. 

o L'import mitjà de les dones és 230€ i el dels homes és 515€ (però només la rep un home). 

o El codi postal amb major nombre de persones beneficiàries és el 08031 (El Turó de la Peira, 

Vilapicina, Valldaura, etc.). 

 

                                                                           08031 

 
 

 

 

3. Subvenció de l'IBI per a famílies monoparentals 

 

o És un ajut corresponent a l’habitatge habitual, per a les persones titulars de família 

monoparental que siguin subjectes passius de l'IBI o bé llogateres a les quals el 

propietari/ària repercuteixi l'impost. 

o Aquesta subvenció no és acumulable amb la subvenció de l'IBI pel concepte de família 

nombrosa o persones vídues. 

o L’ajut va del  5% al 90% (en funció del valor cadastral i de membres amb discapacitat).  

 

Anàlisi: 

3.1. Famílies monoparentals propietàries 

 De les persones beneficiàries, el 94% són dones. 

 De l'import total, el 94% va destinat a dones.  

 L'import mitjà de les dones és 226€ i el dels homes és 242€. 
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 El codi postal amb major nombre de persones beneficiàries és el 08030 (Sant Andreu, Baró 

de Viver, Bon Pastor, etc.).  
 

                                                                         08030 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Famílies monoparentals llogateres 

o De les persones beneficiàries, el 96% són dones. 

o De l'import total, el 95% va destinat a dones. 

o L'import mitjà de les dones és 236€ i el dels homes és 273€. 

o El codi postal amb major nombre de persones beneficiàries és el 08030 (Sant Andreu, Baró 

de Viver, Bon Pastor, etc.). 
 

                                                              08030 
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4. Subvenció de l’IBI per a famílies nombroses (llogateres) 

 

o Ajut per a persones llogateres del seu habitatge habitual que siguin titulars de família 

nombrosa, a qui el propietari/ària repercuteixi l'IBI.  

o Aquesta subvenció no serà acumulable amb la subvenció de l'IBI pel concepte de família 

monoparental o persones vídues. 

o El percentatge de subvenció varia en funció del valor cadastral de l'immoble i del tipus de 

família. 

o L’ajut anirà del  5% al 90% (en funció del valor cadastral i de membres amb discapacitat).  

 

Anàlisi: 

 De les persones beneficiàries, el 54% són dones. 

 De l'import total, el 53% va destinat a dones. 

 L'import mitjà de les dones és 281€ i el dels homes és 300€. 

 El codi postal amb major nombre de persones beneficiàries és el 08006 (Sant Gervasi, etc.). 

 

                                                                                               08006 
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CONCLUSIONS 

 

 Per al conjunt dels ajuts a l’IBI, les dones representen un 76% de les persones beneficiàries i 

reben un 77% del volum econòmic. 

 

 En els diferents tipus d'ajut, l'import mitjà percebut per les dones és inferior al dels homes 

(excepte en el cas de l’ajut a persones amb pocs recursos, on l’import mitjà és el mateix). No 

obstant, les dones tenen proporcionalment més presència en ajuts amb major dotació 

econòmica; per això, de forma agregada, l’import mitjà percebut per les dones és un 2% 

superior (208€ les dones i 204€ els homes).  

 

 Pel que fa a la distribució territorial, els tres codis postals amb major assignació d’ajuts són el 

08030 (Sant Andreu, Baró de Viver, Bon Pastor, etc.), 08016 (Nou Barris, Can Dragó, Porta, 

etc.) i 08020 (Sant Martí, La Verneda, La Pau, Besòs, etc.). 

 

 L’ajut per a persones amb pocs recursos és el tipus d'ajut amb major dotació econòmica 

global (1.080.000€), el que representa un 65% dels ajuts. 

 

 Per a una anàlisi més profunda, caldria disposar de dades sobre renda i valor cadastral. 

D’aquesta forma es podria establir un perfil més precís sobre les persones receptores dels ajuts 

a l’IBI.  

 


