ANNEX SOBRE BENEFICIS
FISCALS EN TRIBUTS LOCALS
Pressupost Municipal 2016
Ajuntament de Rubí
Oficina Pressupostària i Serveis Financers
17 de desembre de 2015

D’acord amb l’article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i amb la disposició
final 1.2 del Real Decret Llei 7/2014, de 26 de desembre de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic,
el Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Rubí serà format per l’Alcaldessa, i s’hi
hauran d’afegir, entre d’altres, un annex de beneficis fiscals en tributs locals que
contingui informació detallada dels beneficis fiscals i la seva incidència en els
ingressos de cada entitat local.

1. CONCEPTE DE BENEFICI FISCAL
El benefici fiscal es pot definic com l’expressió xifrada de la variació d’ingressos
tributaris que, probablement, es produirà durant l’exercici com a conseqüència de
l’existència d’incentius fiscals orientats a aconseguir objectius de política econòmica i
social.
Per considerar que un determinat paràmetre genera un benefici fiscal:
a) Ha de ser un incentiu que, per raons de política fiscal, econòmica o social,
s’integrui en l’ordenament tributari i estigui dirigit a un determinat col·lectiu de
contribuents o a potencial el desenvolupament d’una activitat concreta.
b) Ha de desviar-se de forma intencionada respecte a l’estructura bàsica del
tribut.
c) Ha d’existir la possibilitat legal d’alterar el sistema fiscal per a eliminar el
benefici fiscal o canviar al seva definició.
d) No s’ha de presentar cap compensació de l’eventual benefici fiscal en cap altre
figura del sistema fiscal.

L’Ajuntament ha de reconèixer com a beneficis fiscals en els seus tributs aquells que
estan inclosos en el Real Decret Legislatiu 2/2004, de de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El mateix Real Decret
preveu l’aplicació de determinats beneficis potestativament per a cada tribut.

Durant l’exercici 2014, últim exercici liquidat, l’import dels beneficis fiscals totals per
tribut es va distribuir de la següent manera:

RESUM BENEFICIS FISCALS
2014
500.000,00
475.000,00
450.000,00
425.000,00
400.000,00
375.000,00
350.000,00
325.000,00
300.000,00
275.000,00
250.000,00
225.000,00
200.000,00
175.000,00
150.000,00
125.000,00
100.000,00
75.000,00
50.000,00
25.000,00
0,00

2. RELACIÓ DE BENEFICIS FISCALS POTESTATIUS
Tot seguit es relacion un extracte resum dels beneficis fiscals de caràcter potestatiu
que s’han previst en les ordenances fiscals per a 2016, en fase d’aprovació inicial:
IBI
Rebuts inferiors a 10,00 €
Empreses d'urbanització, construcció o promoció
immobiliària
Centres sanitaris
Bonificació potestativa VPO
Famílies nombroses
Aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar
IAE
Inici d'activitat potestativa
Increment de plantilla
Energies renovables
Pla de transport
Obres als locals
Obres a les vies públiques
IVTM
Històric
+ de 25 anys
Emissions
ICIO
Declaració d'especial interès
IIVTNU
Herència

CLAVEGUERAM
Escassa capacitat econòmica
Nombre d'habitants
ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES
Aportacions a la deixalleria
Autocompostatge
Escassa capacitat econòmica
Famílies nombroses
Famílies monoparentals
ESCOMBRARIES INDUSTRIALS I COMERCIALS
Recollida per gestor autoritzat
TAXA URBANÍSTICA
Declaració d'especial interès
LLICÈNCIA D'AUTOTAXI
Transport de persones amb mobilitat reduïda
ESCOLA D'ART
Beques
Pensionista
Famílies nombroses
2n membre família
2n taller
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Escassa capacitat econòmica
Nombre d'habitants
ESCOLA DE MÚSICA
Beques
1r germà
2n germà
Famílies nombroses
ESCOLES BRESSOL
Beques
Bonificacions serveis socials
Família nombrosa
Germà al centre
PISCINA CAN ROSÉS
Escassa capacitat econòmica
TRANSPORT GENT GRAN
Escassa capacitat econòmica
TRANSPORT DISCAPACITATS
Escassa capacitat econòmica

3. QUANTIFICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS POTESTATIUS
Les bonificacions potestatives han significat els següents imports per a 2015 en els
padrons anuals (a l’haver-se liquidat els padrons corresponents es disposa de la dada
de 2015):
CONCEPTE
IBI
IVTM
IAE
ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES
ESCOMBRARIES COMERCIALS

Bonificacions
2015
131.008,94
19.498,19
87.988,94
46.129,39
29.129,45

Les bonificacions potestatives han significat els següents imports per a 2014 en els
rebuts mensuals i les liquidacions (al no haver-se tancat l’exercici 2015 només es
disposa de la dada de tancament de 2014):
CONCEPTE
IIVTNU
ESCOLES BRESSOL
ESCOLA DE MÚSICA
ESCOLA D'ART
ICIO
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TRANSPORT URBÀ
AIGUA
CLAVEGUERAM
PISCINA
TRANSPORT ADAPTAT GENT GRAN
TRANSPORT ADAPTAT DISMINUÏTS
TOTAL

Bonificacions
2014
470.070,45
35.112,89
43.360,81
6.962,05
33.244,30
11.029,64
372.558,75
117.316,66
34.032,43
91.043,76
53.162,98
31.747,10
1.301.655,82

Rubí, 9 de desembre de 2015
La coordinadora d’hisenda i serveis econòmics.
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