
L’Impost de Béns Immobles, un dels més elevats, es cobra aquest mes i el vinent en el seu primer pagament.

L’enllaç de la 
Ronda Sud 
amb Igualada, 
endavant

Lluny de disminuir o simple-
ment congelar-se, els ajunta-
ments de l’Anoia ingressen 
avui 15 milions d’euros més 
per l’IBI que abans de la crisi, 
quan els preus immobiliaris 
estaven pels núvols. Així es 
desprèn d’una anàlisi de les 

dades oficials de la Direcció 
General del Cadastre, consul-
tades per La Veu. 
Les xifres del 2007, abans de 
l’inici de la profunda crisi 
econòmica, i les del 2014, les 
últimes a les que es pot tenir 
accés públic, no deixen lloc a 

dubte: dels 24 milions d’euros 
que els ajuntaments anoiencs 
ingressaven el 2007 gràcies 
a l’IBI, es va passar als quasi 
40 milions el 2014. També és 
veritat, però, que el valor ca-
dastral urbà de l’Anoia s’ha 
gairebé doblat: dels 2.754 

milions d’euros del 2007, als 
5.331 del 2014. Altra cosa és 
que aquest sigui el valor real 
de les propietats. És segur que 
els propietaris no vendrien 
mai fàcilment els seus immo-
bles pel valor cadastral que te-
nen.                                Pàgina 8

15 MILIONS D’EUROS MÉS QUE ABANS DE LA CRISI, EN PLENA BOMBOLLA

Els ajuntaments cobren 
més IBI que mai a l‘Anoia
La Pobla de Claramunt ja tenia el 2014 els rebuts d’IBI més alts de l’Anoia, 

en bona part gràcies a l’alt índex d’empreses que hi ha al municipi
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, 
va anunciar ahir la contrac-
tació de l’estudi informa-
tiu per les obres de l’enllaç 
d’Igualada amb la Ronda 
Sud. Podria ser una realitat 
l’any 2018. 
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Fira de la 
Multicultura a 
Montbui

El certamen arriba 
a la seva 20a edició 
coincidint amb el 
Primer de Maig

Les activitats de la Fira co-
mençaran avui divendres a 
partir de dos quarts de vuit 
del vespre a Mont-Àgora, 
amb la inauguració d’una 
exposició fotogràfica i la 
projecció d’un video com-
memoratiu sobre els 20 anys 
de la Fira de la Multicultura 
i el Comerç. El gruix de les 
activitats es duran a terme 
dissabte i diumenge. 
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CONCA D’ÒDENA
ÒDENA VIU LA 
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CENTRE VISIÓ GRUPCENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29
· MASQUEFA C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  
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