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Dilluns, 25 de març de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El  Plenari  del  Consell  Municipal,  en  data  15 de  març  de  2013,  ha adoptat  el  següent  acord:  1r.  RESOLDRE les 
reclamacions  presentades  a  la  modificació  de  les  ordenances  fiscals  núm.1.1,  reguladora  de  l’Impost  sobre  Béns 
Immobles i  núm.1.4,  reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques aprovada provisionalment  pel  Plenari  del 
Consell  Municipal  en  data  1  de  febrer  de 2013,  en  el  sentit  de l’informe que obra  en l’expedient.  2n.  APROVAR 
definitivament la modificació esmentada en el punt 1r. 3r. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que 
s’estimi convenient.

ANNEX

Exposició de motius.

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, de mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i 
l’impuls de l’activitat econòmica, ha introduït, mitjançant el seu article 14è, diverses modificacions en el Text refós de la 
Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb efectes des de 1 de 
gener  de  2013.  Entre  altres  novetats,  aquesta  llei  crea  sengles  bonificacions  potestatives  en  l’Impost  sobre  Béns 
Immobles  i  l’Impost  sobre  Activitats  Econòmiques  per  supòsits  declarats  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per 
concórrer  circumstàncies  socials,  culturals,  històric  artístic  o  de  foment  de l’ocupació  que justifiquin  tal  declaració, 
anàloga a la ja existent en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Tot i que en alguns casos l’eficàcia de les modificacions operades per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, és immediata 
per imperi de la llei, en altres casos, com el de les bonificacions potestatives abans referides, sí és necessari adoptar un 
acord de modificació de les ordenances fiscals. Atès que les mesures es refereixen fonamentalment a l’IBI i l’IAE, dos  
impostos de cobrament periòdic que es meriten a 1 de gener, la Llei 16/2012 ha incorporat una disposició transitòria 
núm.21 al TRLHL, mitjançant la qual es faculta als ajuntaments que així ho vulguin, a aplicar les mesures previstes en 
aquesta llei amb efectes 2013, sempre que aprovin el text definitiu de les noves ordenances fiscals i el publiquin al  
Butlletí oficial corresponent abans de 1 d’abril de 2013.

El Govern municipal considera oportú fer ús d’aquest termini extraordinari per tal d’establir, amb efectes 2013 i en base 
al  nou  article  74.2 quàter  TRLHL,  una bonificació  del  95% de la  quota en favor  dels  béns de propietat  municipal 
destinats a equipaments culturals, socials o esportius i gestionats, mitjançant concessió, per entitats no exemptes de 
l’impost, amb la finalitat d’aproximar el seu règim a la situació de la resta d’equipaments municipals. També, a fi de 
garantir la seva continuïtat en l’exercici 2013, es reformula a l’empara del nou article 88.2.e) TRLHL la bonificació en IAE 
pels subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin incrementat la plantilla indefinida. Finalment, i a efectes  
formals, s’adeqüen aquestes dues ordenances a les modificacions introduïdes en el TRLHL que tenien ja eficàcia per 
ministeri de la Llei.

Article 1r. Modificacions de l’ordenança fiscal núm.1.1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

Primer. Es modifica la lletra a) de l’article 3r "No subjecció", que queda redactada de la següent manera:
"No estan subjectes a l’impost:

a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre 
que sigui d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris."

Segon. S’afegeix un nou paràgraf al final de l’article 4t "Exempcions", apartat 2n, lletra b):

"No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, llevat que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre,  de règim fiscal  de les entitats  sense finalitats  lucratives i  dels  incentius fiscals  al  mecenatge,  o que la 
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subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre 
els organismes autònoms de l’Estat i entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes y de les 
entitats locals."

Tercer. S’afegeix un nou apartat a l’article 9è "Bonificacions":

"9è. Els béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o d’exempció, 
estiguin  destinats  a  les  activitats  pròpies  de  les  instal·lacions  esportives,  els  centres  cívics  i  altres  equipaments 
municipals, podran gaudir d’una bonificació del 95% en la quota, amb caràcter indefinit, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, i tota vegada que siguin declarats d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials o 
culturals que justifiquin aquesta declaració. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat, per 
la Comissió del Consell Municipal que tingui la competència en matèria d’Hisenda, per delegació del Plenari municipal i 
mitjançant el vot de la majoria simple dels seus membres. La bonificació tindrà efectes des de l’exercici en què es 
presenti la sol·licitud."

Article 2n. Modificacions de l’ordenança fiscal núm.1.4 de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Primer. Es modifica l’article 7è, "Bonificacions", apartat 6è, que queda redactat de la següent manera:

"6è.  Prèvia  declaració  d’especial  interès  o  utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies  de foment  de  l’ocupació, 
podran gaudir  bonificació  del  20% de la  quota,  els  subjectes passius que tributin  per quota municipal  i  que hagin 
incrementat en un 10% o més el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període 
impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. La 
bonificació s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti.

En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar els imports següents:

Import net de la xifra de negoci Límit de la bonificació
1 milió a 5 milions: 1.219,29 EUR
5 milions a 10 milions: 1.876,30 EUR
10 milions a 50 milions: 2.715,78 EUR
50 milions a 100 milions: 3.021,45 EUR
més de 100: 13.571,49 EUR
sense xifra de negoci: 978,01 EUR

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents:

1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es prendran les persones contractades en els termes que 
disposi la legislació laboral.

2n. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de treball a Barcelona.

3r. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de contractes indefinits 
existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Barcelona.

La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Barcelona que tributin per quota 
municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació a cadascuna d’aquestes quotes.

4t. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent:

T = (Tf –Ti)*100/Ti

T= Taxa d’increment mitjà %.
Tf = Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període final comparat.
Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període inicial comparat.

5è.  La  sol·licitud  de  bonificació  s’assimilarà  a  la  de  declaració  d’especial  interès  o  utilitat  municipal,  i  s’haurà  de 
presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es demana la bonificació.
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6è. En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats amb indicació de 
l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.

El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva responsabilitat, que, a més de les 
dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents:

a.- En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, per cada exercici, 
per separat, nombre total de treballadors tant de l’empresa com dels que tenen contracte  fix indefinit  i que presten 
serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.

b.- Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nom i cognoms, NIF, número 
de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, caldrà indicar expressament l’adreça del centre 
de treball on presten els serveis cadascun dels treballadors.

Junt amb la declaració responsable cal aportar:

- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida.

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de cotització de 
l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (Ti) i el 31/12/exercici (Tf). Aquest document haurà d’estar expedit  
en l’exercici en que es pretén la bonificació.

- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –treballadors per compte  
aliena (IDC)-  de cada treballador  amb un contracte de modalitat  indefinida i  de centres de treball  del  municipi  de 
Barcelona. Aquest document haurà d’estar expedit l’any en que es pretén la bonificació.

7è. La bonificació s’atorgarà amb caràcter provisional al moment de presentar la sol·licitud i restarà condicionada a 
l’atorgament de la declaració d’especial interès o utilitat municipal i al resultat de les comprovacions que pugui realitzar 
l’Ajuntament.

8è. L’acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal serà adoptat per la Comissió del Consell Municipal que 
tingui la competència en matèria d’Hisenda, per delegació del Plenari i mitjançant el vot de la majoria simple dels seus 
membres. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita."

Disposició final única.

Aquest acord entrarà en vigor amb la seva publicació al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i s’aplicarà amb 
efectes des de l’1 de gener de 2013, d’acord amb allò previst en l’article 14è de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries adreçades a la consolidació de les finances públiques i l’impuls a l’activitat econòmica, i la disposició 
transitòria vint-i-unena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004,  de 5 de març,  segons redacció donada per  l’apartat  vuitè del  referit  article  14è de la Llei  16/2012,  de 27  
desembre.

Barcelona, 15 de març de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
06

68
4


		2013-03-22T13:19:54+0100
	


22/03/2013
13:19:54




