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El present estudi és el segon informe monogràfic, sobre temes fiscals a l’administració local, de 

l’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental impulsat pel Consell 

Comarcal del Vallès Oriental.  

En l’anterior estudi “L’impacte dels impostos municipals als PAE del Vallès Oriental”, va sorgir 

del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació 2018 – 2025, que el Consell 

Comarcal va aprovar al mes de setembre de l’any 2019 i on es buscava consolidar, com a línia 

estratègica, el Vallès Oriental com a pol industrial de referència, reindustrialitzant la comarca, 

enfortint i fixant l’activitat industrial ja existent i generant les condicions territorials 

d’infraestructures, econòmiques i socials per captar-ne de noves.  

L’Estudi “L’impacte dels impostos municipals als PAE del Vallès Oriental” va ser el primer pas 

per aconseguir-ho i amb vocació de continuïtat. En aquest nou estudi tindreu a la vostra 

disposició un resum monogràfic i fiscal de les principals ordenances fiscals del 2022 dels 

municipis seleccionats. A més, en el present informe també s’ha inclòs un recull de bones 

pràctiques on es recopilen recomanacions de casos reals de diferents municipis, a escala 

autonòmica i estatal, que han causat un impacte positiu pels PAE i que s’han considerat 

rellevants pel futur desenvolupament i millora en l’harmonització fiscal local. 

Aquest estudi té per objectiu analitzar els impostos municipals que més afecten les empreses 

situades als PAE dels municipis de la comarca, així com altres poblacions de comarques 

pròximes amb les quals es comparteixen certes característiques.   

L’objecte d’estudi de l’informe són, d’una banda, els quatre impostos municipals recurrents 

anualment que graven a la majoria d’empreses, independentment de la seva activitat i, al 

mateix temps, que major càrrega fiscal suposen. Aquests quatre impostos analitzats són: 

l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), 

l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre les Construccions, 

Instal·lacions i Obres (ICIO).  

D’altra banda, està l’àmbit geogràfic d’estudi, considerant que l’objectiu és analitzar l’impacte 

en les empreses ubicades als PAE, havent-se estudiat les ordenances fiscals dels municipis de 

la comarca que disposen de polígon, però també, per tenir una perspectiva més àmplia i per 

facilitat la comparació, s’han afegit a l’anàlisi municipis de comarques veïnes amb 

característiques similars, els quals són: Manresa, Moià, Montcada i Reixac, Rubí, Santa Coloma 

de Farners, Santa Perpètua de Mogoda i Vic. Per facilitar la seva visualització en els gràfics, 

taules i mapes es mostren amb un asterisc (*). 

L’estudi engloba un total de quatre ordenances fiscals de 39 municipis i, s’estructura en les 

següents parts: 

 Anàlisi dels impostos municipals: S’exposen els continguts i les normes legals dels 

impostos seleccionats, l’anàlisi dels tipus impositius, quotes, coeficients i bonificacions 

en els municipis estudiats.  
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 Impacte dels impostos en les finances municipals: S’analitza la proporció d’ingressos 

dels impostos seleccionats en els pressupostos municipals i el seu nivell de 

representació. L’anàlisi es realitza basant-se en el Pressupost Municipal de 2021 a 

partir de les dades que recull l’apartat de pressupostos municipals del Portal de 

Transparència de la Generalitat de Catalunya.  

 Impacte dels impostos municipals sobre les empreses: Es calcula la pressió fiscal de les 

empreses ubicades als PAE en el conjunt de municipis estudiats.  

 Recull de bones pràctiques: S’expliquen els aspectes més rellevants de diferents casos 

de bones pràctiques fiscals que han produït un impacte positiu tant en les ordenances 

fiscals com en els municipis i PAE involucrats en els supòsits. 

Per a l’elaboració de l’estudi ha estat necessària la recopilació i investigació de les ordenances 

fiscals dels diferents municipis, sobretot respecte als tipus impositius fixats, coeficients i 

bonificacions. Les ordenances fiscals s’han obtingut a través de les seves publicacions als 

portals de transparència de cadascun dels ajuntaments, a excepció del municipi de 

Tagamanent que, tot i disposar de PAE, no s’ha pogut accedir a les seves ordenances i, per 

tant, no s’ha incorporat a l’estudi.  
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Impost sobre els Béns Immobles  

Característiques bàsiques de l’impost 
IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES  
LLEI REGULADORA Arts. 60 a 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals. 

NATURALESA DE 
L’IMPOST 

L’IBI és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels 
béns immobles. 

FET IMPOSABLE I 
SUPÒSITS DE NO 
SUBJECCIÓ 

Es graven els següents drets sobre els béns immobles rústics, 
urbans, i béns de característiques especials:  

a) Dret de concessió administrativa d’immobles o serveis 
públics afectes. 

b) Dret real de superfície.  
c) Dret real d’usdefruit.  
d) Dret de la propietat.   

La llei determina que són béns immobles amb característiques 
especials:  

- Immobles per a la producció d’energia elèctrica, gas, 
refinament de petroli i centrals nuclears.  

- Preses, salts d’aigua i embassaments (excepte els 
exclusius per a reg).  

- Autopistes, carreteres i túnels amb peatge.  
- Aeroports.   

No estan subjectes a aquest impost: 
 

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els 
béns del domini públic marítim-terrestre i hidràulic, 
sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per 
als usuaris.  

b) Els següents béns immobles propietat dels municipis 
en què estiguin enclavats: 
 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic 
gestionat directament per l'ajuntament, excepte quan 
es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 
- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits 
a tercers mitjançant contraprestació. 

SUBJECTE PASSIU Persones físiques o jurídiques i entitats que ostenten la 
titularitat dels drets constitutius del fet imposable sobre el bé 
immoble. 

PERÍODE IMPOSITIU Any natural, a meritar des del primer dia de l’any. 

BASE IMPOSABLE  Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles que es 
determina en les revisions cadastrals. 

BASE LIQUIDABLE Resultat d’aplicar a la base imposable possibles reduccions en 
el primer any de nous valors cadastrals o en casos d’alteració 
de termes municipals. 
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QUOTA ÍNTEGRA I 
LIQUIDA 

La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el 
tipus impositiu de la fila següent i, la quota líquida s’obtindrà 
minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en les ordenances fiscals. 

TIPUS IMPOSITIUS  Determinats per les ordenances fiscals municipals de l’IBI, la llei 
estableix els següents valors:  

a) Béns urbans: 0,4% a 1,10%.  
b) Béns rústics: 0,3% a 0,9%.  
c) Béns immobles de característiques especials: 0,4% a 

1,3%.  
En els següents casos es poden produir increments en els tipus 
impositius:  

a) Capitals de província o comunitat autònoma: possibles 
increments d’un 0,07% en béns urbans i, un 0,06% en 
béns rústics.  

b) Municipis amb servei de transport públic: possibles 
increments d’un 0,07% en béns urbans i, un 0,05% en 
béns rústics.  

c) Municipis que prestin més serveis dels obligats segons 
l’art.26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril: possibles 
increments d’un 0,06% en béns urbans i, un 0,06% en 
béns rústics.     

d) Municipis on els terrenys rústics representen més del 
80% del terme municipal: possibles increments d’un 
0% en béns urbans, i 0,15% en béns rústics.     

Dins dels límits marcats es poden establir tipus impositius 
diferenciats segons l’ús dels immobles, quedant exclosos els 
d’ús residencial.  
En els casos d’immobles d’ús residencial desocupats 
permanentment es pot exigir un recàrrec del 50%. 

EXEMPCIONS  Es preveuen excepcions per als següents immobles:  
a) Béns propietat de l’Estat, les CCAA o els ens locals 

destinats a la seguretat ciutadana, defensa nacional, 
serveis penitenciaris i serveis educatius.  

b) Béns comunals i les forests veïnals de mancomú.  
c) Béns propietat de l’Església Catòlica i associacions 

confessions no catòliques en els termes que estableixi 
la llei.  

d) Béns de la Creu Roja.  
e) Consolats, ambaixades i altres organismes oficials de 

governs estrangers.  
f) Superfície de les muntanyes poblades amb espècies de 

creixement lent  i principal aprofitament de fusta i 
suro.  

g) Terrenys ocupats per línies de ferrocarril així com 
estacions, magatzems o serveis indispensables 
d’aquestes.  

h) Amb prèvia sol·licitud, els centres educatius concertats, 
monuments o jardins històrics, zones arqueològiques, 
zones muntanyoses en repoblació forestal.  
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i) Els centres sanitaris públics, tot depenent de 
l’ordenança fiscal.  

j) Immobles amb quotes inferiors al llindar determinat 
per l’ordenança fiscal. 

BONIFICACIONS 
OBLIGATÒRIES 

1) 50 – 90% immobles que constitueixin l’objecte 
d’activitat d’empreses d’urbanització i construcció.  

2) 50% els habitatges de protecció oficial durant els 3 
períodes impositius següents al de l’atorgament de la 
qualificació definitiva.  

3) 95% béns de les cooperatives agràries. 

BONIFICACIONS 
POTESTATIVES 

1) 90% en els béns de zones o assentaments singulars del 
municipi.  

2) 95% immobles d’universitats o centres d’investigació.  
3) 95% immobles amb activitats econòmiques d’especial 

interès.  
4) 90% titulars amb condició de família nombrosa.  
5) 50% béns immobles amb energia solar tèrmica o 

elèctrica.  
6) 95% habitatge de lloguer amb renda limitada.  
7) 50% béns immobles amb instal·lacions de punts de 

recàrrega per vehicles elèctrics. 
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Tipus impositius  

Tipus impositius urbans 

 

Taula 1 Rànquing municipal dels tipus impositius aplicats als béns urbans. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança 
Fiscal de 2022 de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis. 

Municipi TI urbans Rang

Moià* 0,979

Manresa* 0,933

Sant Pere de Vilamajor 0,92

Granollers 0,912

Aiguafreda 0,9

Sant Antoni de Vilamajor 0,89

Montmeló 0,863

Llagosta, la 0,859

Figaró Montmany 0,84

Mollet del Vallès 0,809

Sant Celoni 0,795

Lliça d'Amunt 0,79

Martorelles 0,79

Santa Eulàlia de Ronçana 0,785

Vilalba Sasserra 0,78

Canovelles 0,776

Bigues i Riells 0,773

Roca del Vallès, la 0,759

Caldes de Montbui 0,752

Ametlla del Vallès, l 0,74

Santa Coloma de Farners* 0,73

Vilanova del Vallès 0,712

Gualba 0,71

Vallgorguina 0,695

Rubí* 0,677

Sant Fost de Campsentelles 0,67

Llinars del Vallès 0,67

Franqueses del Vallès, les 0,663

Vic* 0,65

Santa Maria de Palautordera 0,639

Lliça de Vall 0,635

Cardedeu 0,635

Montcada i Reixac* 0,626

Garriga, la 0,599

Montornès del Vallès 0,589

Parets del Vallès 0,582

Santa Perpètua de Mogoda* 0,568

Sant Feliu de Codines 0,56

Santa Maria de Martorelles 0,531

0
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Mapa 1 Tipus Impositius Urbans de l'impost sobre Béns Immobles, per municipi. Elaboració pròpia a partir de 

l’Ordenança Fiscal de 2022 de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.   

 

L’Impost sobre els Béns Immobles grava de manera generalitzada el conjunt d’immobles, 

afectant a totes les empreses instal·lades als PAE. A la Taula 1 es mostra el rànquing dels tipus 

impositius dels béns immobles urbans que s’apliquen en el conjunt de municipis estudiats així 
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com l’any de la darrera valoració cadastral realitzada. El Reial Decret 2/2004 permet que els 

municipis fixin el tipus impositiu dels béns urbans en un rang del 0,4 a l’1,10%.  

Cap dels municipis estudiats aplica el tipus impositiu màxim, essent tots inferiors a 1. En 

comparació a l’any 2020, hi ha hagut 14 dels 39 municipis que han apujat el tipus impositiu, 

mentre que 3 l’han rebaixat.  
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Tipus impositius rústics 

 

Taula 2 Rànquing municipal dels tipus impositius aplicats als béns rústics. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança 
Fiscal de 2022 de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.   

Municipi TI rústics Rang

Figaró Montmany 1,05

Sant Celoni 0,99

Montornès del Vallès 0,93

Moià* 0,9

Montcada i Reixac* 0,9

Roca del Vallès, la 0,9

Sant Fost de Campsentelles 0,9

Vic* 0,9

Vilalba Sasserra 0,9

Sant Antoni de Vilamajor 0,89

Santa Maria de Martorelles 0,88

Vilanova del Vallès 0,875

Santa Perpètua de Mogoda* 0,845

Llagosta, la 0,83

Parets del Vallès 0,82

Vallgorguina 0,816

Caldes de Montbui 0,808

Franqueses del Vallès, les 0,804

Bigues i Riells 0,788

Martorelles 0,765

Montmeló 0,75

Sant Pere de Vilamajor 0,75

Santa Coloma de Farners* 0,75

Cardedeu 0,745

Lliça d'Amunt 0,728

Lliça de Vall 0,72

Santa Eulàlia de Ronçana 0,681

Rubí* 0,677

Llinars del Vallès 0,67

Gualba 0,65

Aiguafreda 0,63

Granollers 0,627

Sant Feliu de Codines 0,58

Santa Maria de Palautordera 0,46

Manresa* 0,397

Garriga, la 0,347

Ametlla del Vallès, l 0,32

Canovelles 0,317

Mollet del Vallès 0,309
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Mapa 2 Tipus Impositius Rústics de l'impost sobre Béns Immobles, per municipi. Elaboració pròpia a partir de 
l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.  

 

La llei permet fixar els tipus impositius dels béns rústics en un rang del 0,3 al 0,9%, inferior al 

previst en els béns urbans. L’article 72.3 del Reial Decret 2/2004 permet que, en determinats 

casos, els ajuntaments incrementin aquests coeficients. És el cas, tal com mostra la Taula 2, de 

Figaró-Montmany, Sant Celoni i Montornès del Vallès, on els tres municipis tenen el tipus 

impositiu de béns rústics més elevat (tal i com ja succeïa el 2020). En comparació a l’any 2020, 

8 dels 39 ha augmentat l’IBI rústic i cap municipi l’ha reduït. 



 
 

15 
  

OPAE – INFORME MONOGRÀFIC                                                                                M3 / 2023 

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER A L’HARMONITZACIÓ FISCAL ALS PAE                                                                    

M3 / 2023 

Tipus impositius de característiques especials 

 

 

Taula 3 Rànquing municipal dels tipus impositius aplicats als béns de característiques especials. Elaboració pròpia a 
partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.  

Municipi TI C. Especials Rang

Aiguafreda 1,3

Canovelles 1,3

Cardedeu 1,3

Granollers 1,3

Llagosta, la 1,3

Lliça d'Amunt 1,3

Llinars del Vallès 1,3

Manresa* 1,3

Mollet del Vallès 1,3

Montcada i Reixac* 1,3

Montmeló 1,3

Montornès del Vallès 1,3

Parets del Vallès 1,3

Roca del Vallès, la 1,3

Rubí* 1,3

Sant Celoni 1,3

Sant Fost de Campsentelles 1,3

Santa Maria de Palautordera 1,3

Santa Perpètua de Mogoda* 1,3

Vallgorguina 1,3

Vilalba Sasserra 1,3

Vilanova del Vallès 1,3

Franqueses del Vallès, les 1

Moià* 0,979

Figaró Montmany 0,92

Santa Coloma de Farners 0,9

Santa Eulàlia de Ronçana 0,866

Caldes de Montbui 0,84

Martorelles 0,79

Bigues i Riells 0,75

Ametlla del Vallès, l 0,74

Vic* 0,608

Garriga, la 0,602

Gualba 0,6

Lliça de Vall 0,6

Sant Feliu de Codines 0,6

Sant Pere de Vilamajor 0,6

Santa Maria de Martorelles 0,6
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Mapa 3 Tipus Impositius de Característiques Especials de l'impost sobre Béns Immobles, per municipi. Elaboració 
pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis. 

 

Pel que fa als béns immobles de característiques especials es permet fixar el seu tipus en un 

rang del 0,4 i l’1,3%. En aquest cas i a diferència dels dos anteriors dos municipis han apujat 

l’impost, mentre que quasi la meitat dels ajuntaments estudiats, 18 dels 39, opten per aplicar 

els tipus impositius màxims. Cal tenir en compte que dins la categoria de béns de 

característiques especials s’engloben immobles per a la producció d’energia, preses, salts 

d’aigua, embassaments, autopistes, carreteres i aeroports. Per tant, malgrat preveure tipus 
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impositius alts, tal com s’analitza al segon apartat de l’estudi, el caràcter limitat d’aquesta 

categoria provoca que molts ajuntaments recaptin uns ingressos molt reduïts o, fins i tot, 

siguin inexistents.   

 

Tipus impositius diferenciats 

MUNICIPI ÚS VALOR MÍNIM TIPUS IMPOSITIU 

Canovelles 

Oficines 300.000 € 0,854 

Comercial 250.000 € 0,854 

Industrial 580.000 € 0,854 

Magatzem 100.000 € 0,854 

Esportiu 1.500.000 € 0,854 

Cardedeu 

Oficines 200.000 € 0,822 

Industrial 500.000 € 0,822 

Comercial 200.000 € 0,822 

Magatzem 50.000 € 0,822 

Garriga, la 

Oficines 300.000 € 0,75 

Comercial 300.000 € 0,75 

Oci i Hostaleria 400.000 € 0,75 

Industrial 400.000 € 0,75 

Magatzem o aparcament 24.000 € 0,75 

Esportiu 400.000 € 0,75 

Granollers 
Comercial, Oci i Hostaleria, 
Industrial, Oficines, 
Espectacles. 

50.000 € 1,037 

Lliçà d'Amunt 

Oficines 250.000 € 0,974 

Comercial 250.000 € 0,974 

Espectacles 250.000 € 0,974 

Oci i Hostaleria 250.000 € 0,974 

Industrial 250.000 € 0,974 

Magatzem i estacionament 250.000 € 0,974 

Sanitat i beneficència 250.000 € 0,974 

Esportiu 250.000 € 0,974 

Cultural 250.000 € 0,974 
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Religiós 250.000 € 0,974 

Edifici singular 250.000 € 0,974 

Lliçà de Vall 

Industrial 1.000.000 € 1,06 

Oficines 300.000 € 1,06 

Magatzem o estacionament 300.000 € 1,06 

Mollet del Vallès 

Oficines 500.000 € 0,924 

Comercials 500.000 € 0,924 

Espectacles 670.378,11 € 0,833 

Oci i Hostaleria 2.207.375,52 € 0,833 

Industrial 500.000 € 0,924 

Montmeló 

Oficines   0,863 

Comercial   0,863 

Espectacles   0,863 

Oci i Hostaleria   0,863 

Industrial 450.000 € 0,979 

Magatzem o Estacionament   0,863 

Sanitat o beneficència   0,863 

Esportiu   0,863 

Cultural   0,863 

Religiós   0,863 

Edifici singular   0,863 

Obres urbanització, jardineria   0,863 

Solars sense edificar   0,863 

Montornès del 
Vallès 

Industrial 
Comercial 
Magatzem o estacionament 
Oci i Hostaleria 
Oficines 

1.050.000 € 
120.000 € 

50.000,00 € 
500.000,00 € 

250.000 € 

1,002 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

Parets del Vallès 

Oficines 800.000 € 0,719 

Comercial 1.000.000 € 0,719 

Industrial 2.100.000 € 1 

Magatzem 300.000 € 1 

Esportiu 1.000.000 € 0,719 

Solar sense edificar 600.000 € 0,719 
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Roca del Vallès, la 

Comercial 100.159 € 0,835 

Industrial 1.066.599 € 0,835 

Esportiu 886.762 € 0,835 

Oficines 1.022.635 € 0,835 

Edifici singular 42.442 € 0,835 

Sant Celoni 

Oficines 900 € 1,23 

Comercial 900 € 1,23 

Espectacles 900 € 1,23 

Oci i Hostaleria 900 € 1,23 

Industrial 900 € 1,23 

Magatzem o estacionament 900 € 0,795 

Sanitat i beneficència 900 € 0,795 

Esportiu 900 € 0,795 

Cultural 900 € 0,795 

Religiós 900 € 0,795 

Edifici singular 900 € 0,795 

Sant Fost de 
Campsentelles 

Oficines   0,67 

Comercial 163.000 € 1,1 

Espectacles   0,67 

Oci i Hostaleria   0,67 

Industrial   1,1 

Magatzem o estacionament 1.284.000 € 0,67 

Sanitat i beneficència   0,67 

Esportiu   0,67 

Cultural   0,67 

Religiós   0,67 

Edifici singular   0,67 

Santa Maria de 
Palautordera 

Industrial 150.000 € 0,733 

Vilanova del Vallès 
Industrial 536.000 € 0,797 

Comercial 106.363 € 0,797 

Manresa* 
Magatzem o estacionament 7.138 € 1,161 

Comercial 133.300 € 1,161 
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Oci i hostaleria 382.400 € 1,133 

Industrial 369.200 € 1,161 

Esportiu 2.309.900 € 1,161 

Oficines 179.600 € 1,161 

Espectacles 2.285.800 € 1,161 

Montcada i Reixac* 

Oficines 417.000 € 1,1 

Comercial 119.000 € 0,648 

Oci i Hostaleria 16.000.000 € 0,934 

Industrial 960.000 € 1,1 

Magatzem o estacionament 20.000 € 1,1 

Esportiu 2.900.000 € 1,1 

Rubí* 

Oficines 450.000 € 0,857 

Comercial 110.000 € 0,857 
Espectacles 120.000 € 0,712 

Oci i hostaleria 1.500.000 € 0,712 

Industrial 650.000 € 0,857 

Magatzem o estacionament 11.100 € 0,857 

Sanitat i beneficència 1.500.000 € 0,712 

Esportiu 550.000 € 0,712 

Cultural 4.500.000 € 0,712 

Religiós 490.000 € 0,712 

Edifici singular 900.000 € 0,712 

Santa Perpètua de 
Mogoda* 

Magatzem o estacionament 425.000 € 1,1 

Oficines 250.000 € 1,23 

Comercial 100.000 € 1,1 

Espectacles 100.000 € 1,1 

Oci i hostaleria 100.000 € 1,1 

Industrial 1.000.000 € 1,23 

        

A més s'estableix com condició que formin part del 10% amb major valor cadastral  

 
      

 

Taula 4 Tipus impositius aplicats als béns diferenciats. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de 
l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis. 
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Gràfic 1 Tipus impositiu industrial, per municipi. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost 
sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.  

 

El Decret Legislatiu 2/2004 contempla la possibilitat de fixar, dins els límits marcats, tipus 

impositius diferenciats segons l’ús dels immobles, excepte en el cas dels residencials. Del 

conjunt de municipis estudiats, aprofiten aquesta possibilitat 21 ajuntaments, dos més que el 

2020. En concret, els nous en aquesta aplicació són Llinars del Vallès i Vic. En tots els casos els 

tipus diferenciats són superiors als urbans i, per tant, mitjançant aquesta possibilitat que 

preveu la llei, els ajuntaments estableixen que els béns urbans de caràcter residencial tinguin 

un tipus impositiu inferior. La majoria d’usos específics que preveuen aquests municipis són 

l’industrial, oficines, magatzem o estacionament i comercial.  

La mitjana del tipus impositiu industrial, aplicable en aquests 21 municipis, es troba en el 

0,95%, tenint en compte prèviament que tots ells determinen un valor cadastral mínim, a 

partir del qual s’aplica el tipus impositiu específic. És a dir que, per exemple, en el cas de la 

indústria, només s’aplicarà aquest tipus més elevat a les indústries de major dimensió. 

 

Recàrrecs 

El Reial Decret 2/2004 preveu, per als casos d’immobles d’ús residencial que es trobin 

desocupats amb caràcter permanent, l’aplicació d’un recàrrec del 50% en la quota final.  

Del conjunt de municipis estudiats recullen aquesta possibilitat els ajuntaments de: Bigues i 

Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, 

Granollers, La Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, 

Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Fost de 

Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera i Santa Maria de 

Martorelles. Figaró-Montmany és l’únic que té el recàrrec del 20%. 
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Bonificacions 

Les obligacions obligatòries i potestatives, aplicables a l’Impost dels Béns Immobles, es poden 

trobar en els articles 73 i 74 del Reial Decret 2/2004, preveient-se els casos i els límits màxims 

de descompte a implantar. A la Taula que trobareu a continuació es recull el detall de les 

bonificacions que apliquen a l’IBI els ajuntaments estudiats.  

Envers les bonificacions potestatives, dues són les que poden afectar més directament a les 

empreses situades als PAE: les previstes per activitats econòmiques d’interès i la utilització o 

generació d’energia solar tèrmica o fotovoltaica.  

Determinat per la llei, el Ple de l’Ajuntament ha d’especificar les activitats econòmiques 

considerades d’interès pels municipis. En aquest cas, 13 dels 39 ajuntaments estudiats 

estableixen bonificacions en aquesta categoria, que oscil·len entre el 20 i el 95%. La situació es 

manté respecte l’any 2020. 

Finalment, respecte a la bonificació per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o 

elèctric d’energia solar, aquesta s’ha anat incorporant gradualment en molts ajuntaments 

estudiats. Actualment, 27 ajuntaments preveuen bonificacions en aquesta categoria i 16 ho 

fan establint la bonificació màxima permesa del 50%. En comparació al 2020, sis municipis han 

afegit aquesta bonificació a les seves ordenances fiscals i tres més han establert la bonificació 

màxima. 
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Taula 5 Bonificacions municipals aplicades a l'Impost de Béns Immobles. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Béns Immobles de cadascun dels municipis.   

Empreses 

d'urbanització Llocs singulars

Centres investigació i 

universitats

Activitats Econòmiques 

d'interès B.I. C.Especials Familia Nombrosa (o Monoparental) Energia solar B.I. Renda limitada

Aiguafreda 90% 20% 30% 10% Quotes inferiors a 10€

Ametlla del Vallès, l 50% 50% 25% 25% Quotes inferiors a 6€

Bigues i Riells 50% 95% 25% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Caldes de Montbui 50% 25 - 40% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Canovelles 50% 20 - 30% 50% 95% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Cardedeu 50% 20% 40% 40% 95% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Figaro Montmany 50% 20% 20% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Franqueses del Vallès, les 50% 10% 30% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Garriga, la 50% 50% 5, 10, 20 o 50% 50% 95% Quotes inferiors a 10€

Granollers 50% 65 o 80% 5 o 50% 50%

Gualba No especifica % 50%

Llagosta, la 90% 80% 5, 15, 25, 40%  5 o 50% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Lliça d'Amunt 50% 10, 25 o 50 % 50% Quotes inferiors a 10€

Lliça de Vall No especifica % (20 - 50 %) (40 - 70%) Quotes inferiors a 10€

Llinars del Vallès 50% 95% 10% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Martorelles 90% 50% 30, 40 o 50% 50% Quotes inferiors a 10€

Mollet del Vallès 90% 25 o 50% 5, 10, 25 o 50% Quotes màximes de 10€ Centres sanitaris

Montmeló 50% 5% - 90% (pàg. 10 punt 4) 50% Quotes inferiors a 6 (rústics) i 10€ (urbans)

Montornès del Vallès 50% 50 o 70% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Parets del Vallès 50% 50% 50% 50% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Roca del Vallès, la 50% 50 o 70% 95% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Sant Antoni de Vilamajor 20 o 30% 50% 95% Quotes inferiors a 6€ Centres sanitaris

Sant Celoni 50% 90% 20, 30 o 40% 10, 20 o 30% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Sant Feliu de Codines 50% 95% 25% 12% Quotes inferiors a 10€

Sant Fost de Campsentelles 50% 30, 40, 50, 60 o 70% 50% 50% Quotes inferiors a 10€

Sant Pere de Vilamajor 50% 95% 30, 40 o 50% 5 o 25% 40% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Santa Eulàlia de Ronçana 95% 35% 15 o 50% Quotes inferiors a 10€

Santa Maria de Palautordera 50% 95% 30, 40 o 50% 20, 30 o 40% 95% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Santa Maria de Martorelles 50% 50% 10% Quota inferior a 6€ urbans. 10€ eIs rústics 

Vallgorguina 50% 40, 50 o 60% 25% 50% Quota inferior a 20€ Centres sanitaris

Vilalba Sasserra 50% 50% Quotes inferiors a 10€

Vilanova del Vallès 50% 20 - 70% (pàg. 8 lletra e) 40% 25% Quotes inferiors a 6€

Manresa* 70% 50% 95% 10, 30, 50, 70 o 90% 50% 50% Quotes inferiors a 3,61€ Centres sanitaris

Moià* 50% 40% Quotes inferiors a 10€

Montcada i Reixac* 50% 80% o 90% 50% 50% 95% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Rubí* 60% 10, 30 o 50% 5 - 60% 50% 60% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Santa Coloma de Farners* 50% 95% 50% 50% Quotes inferiors a 4€ urbans. 8€ els rústics Centres sanitaris

Santa Perpètua de Mogoda* 50% 10, 15, 25, 40 o 60% 50% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

Vic* 50% 95% 20 o 50% 50% Quotes inferiors a 10€ Centres sanitaris

MUNICIPI

BONIFICACIONS POTESTATIVES I DE QUANTIA VARIABLE

Excempcions potestatives
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Impost sobre les Activitats Econòmiques 

 

Característiques bàsiques de l’impost 
 

IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES   

LLEI REGULADORA Arts. 78 a 91 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.  
Tarifes i instruccions, aprovades pels Reials Decrets Legislatius 
1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost. 

NATURALESA DE 
L’IMPOST, FET 
IMPOSABLE I SUPÒSITS 
DE NO SUBJECCIÓ 

L’IAE és un impost directe que sotmet a gravamen el 
desenvolupament d'activitats empresarials, professionals o 
artístiques en territori espanyol, exercint-se o no en local 
determinat.   
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les 
següents activitats: 
 
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que 
haguessin figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat 
amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la 
venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els 
hagués utilitzat durant igual període de temps. 
 
b) La venda dels productes que es reben en paga de treballs 
personals o serveis professionals. 
 
c) L'exposició d'articles amb la fi exclusiva de decoració o adorn de 
l'establiment. Per contra, estarà subjecta a l'impost l'exposició 
d'articles per a regal als clients. 
 
d) Quan es tracti de venda al detall la realització d'un sol acte o 
operació aïllada. 

SUBJECTE PASSIU Persones físiques o jurídiques i entitats que exerceixen les activitats 
econòmiques que són objecte de l’impost.  

PERÍODE IMPOSITIU Any natural. Comença a meritar el primer dia de l’any. En el cas de 
noves activitats el període impositiu s’inicia amb la data d’alta.   

QUOTA TRIBUTÀRIA És el resultat d'aplicar les tarifes de l'impost, d'acord amb els 
preceptes continguts en aquesta llei i en les disposicions que la 
complementin i desenvolupin, i els coeficients i les bonificacions 
prevists per la llei i, si escau, acordats per cada ajuntament i regulats 
en les ordenances fiscals respectives. 

TARIFES I TIPUS 
IMPOSITIUS  

Els Reials Decrets 2/2004, 1175/1990 i 1259/1991 fixen les tarifes i 
tipus impositius a partir dels quals cal calcular l’IAE.  
 
Les tarifes queden establertes al Reial Decret 1175/1990 i varien 
depenent del tipus d’activitat econòmica.  

 
El coeficient de ponderació queda establert a l’article 86 del Reial 
Decret 2/2004, en funció de l’import net de la xifra de negoci de 
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l’activitat econòmica: 

 
- D’1 a 5M€ de xifra de negoci: 1.29 
- De 5 a 10M€ de xifra de negoci: 1.30 
- De 10 a 50M€ de xifra de negoci: 1.32 
- De 50M€ a 100M€ de xifra de negoci: 1.33 
- Més de 100M€ de xifra de negoci: 1.35  
- Sense xifra de negoci: 1.31 

 
Coeficient de situació: Tal com estableix l’article 87 del Reial Decret 
2/2004 sobre la quota amb el coeficient de ponderació aplicat els 
ajuntaments poden establir una escala de coeficients que ponderi la 
ubicació del local o la nau dins del terme municipal. Aquest 
coeficient no podrà ser inferior a 0.4 ni superior a 3.8. El nombre de 
categories no podrà ser inferior a 2 ni superior a 9, excepte 
municipis on no es puguin distingir més d’una categoria de carrer on 
està permès no fixar coeficient de situació. La diferència de 
coeficient entre una categoria i la següent no podrà ser inferior a 
0.10.    

 

EXEMPCIONS  Estan exempts de pagar l’IAE:  
a. L’Estat, les CCAA, els ens locals així com els seus organismes 
autònoms.  
b. Subjectes passius que iniciïn activitat, durant els dos primers 
períodes impositius.  
c. Subjectes passius amb una xifra de negoci inferior al milió 
d’euros.  
d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats 
de previsió social. 
e. Els organismes públics d’investigació, els establiments 
d’ensenyament en tots els seus graus costejats. 
f. Associacions i fundacions de persones amb discapacitat.  
g. Creu Roja.  
h. Subjectes passius que s’acordi que estan exempts en virtut 
de tractats o convenis internacionals.  

BONIFICACIONS 
OBLIGATÒRIES I 
POTESTATIVES  

Queden establertes a l’article 88 del Reial Decret 2/2004. Les 
bonificacions obligatòries són les següents:  

 
1. Cooperatives i societats agràries, les previstes a la 20/1990 

de 19 de desembre sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.  

2. 50% de la quota corresponent pels que iniciïn l’exercici de 
qualsevol activitat professional, durant els cinc anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període 
impositiu de desenvolupament d’aquella. 

 
Es poden establir mitjançant ordenança fiscal les següents 
bonificacions:  

1. Fins al 50% durant els cinc anys posteriors a partir del segon 
període impositiu de funcionament. 
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2. Fins al 50% per creació de llocs de treball.  
3. Fins al 50% per utilització o producció d’energies renovables 

i sistemes de cogeneració, per realització d’activitats 
industrials a locals o instal·lacions allunyades de les zones 
més poblades del terme municipal i, per l’establiment d’un 
pla de transport pels seus treballadors que tingui la finalitat 
de reduir el consum d’energia i les emissions causades pel 
desplaçament al lloc de treball, i fomentar l’ús dels mitjans 
de transport més eficients. 

4. Fins al 50% per rendiment net negatiu o inferiors a la 
quantitat que determini l’ordenança fiscal.  

5. Fins al 95% per activitats declarades d’especial interès o 
utilitat municipal.  

6. Fins al 50% pels subjectes passius que tributin per quota 
municipal i hagin instal·lat punts de recàrrega per vehicles 
elèctrics en els locals afectes a l’activitat econòmica. 
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Coeficients de situació  
 

 

Taula 6 Rànquing municipal dels coeficients de situació aplicats a l'Impost sobre les Activitats Econòmiques. 
Elaboració pròpia a partir de l’Impost sobre les Activitats Econòmiques de cadascun dels municipis. 

 

 

Municipi (2022)

Número 

Categories Rang de coeficient Coeficient  de la categoria on s'inclouen els PAE

Aiguafreda 3 1,4 - 1,76 1,76

Ametlla del Vallès, l 2 2,7 - 3,8 3,8

Bigues i Riells 2 2,15 - 2,4 2,4

Caldes de Montbui 4 2,5- 3,8 3,65

Canovelles 4 3,015 - 3,8 3 - 3,8

Cardedeu 3 2,8 - 3,8 3,8

Figaro Montmany 2 3,06 - 3,28

Franqueses del Vallès, les 4 2,95 - 3,55 3,34

Garriga, la 3 2,947 - 3,236

Granollers 4 2,698 - 3,599

Gualba 2 1 - 1,5 1,5

Llagosta, la 4 3,48 - 3,8

Lliça d'Amunt 3 3,6 - 3,8

Lliça de Vall 3 3 - 3,8

Llinars del Vallès 3 2,6 - 2,8

Manresa* 3 2,62 - 3,15

Martorelles 2 2,46 - 3,31 3,31

Moià* 2 2,32 - 2,44

Mollet del Vallès 4 3,06 - 3,8

Montcada i Reixac* 5 3,4 - 3,8

Montmeló 4 3,2 - 3,8

Montornès del Vallès 4 2,57 - 3,77

Parets del Vallès 5 3 - 3,8 3,27 - 3,8

Roca del Vallès, la 3 3,16 - 3,8

Rubí* 5 2,103 - 3,34

Sant Antoni de Vilamajor 2 3 - 3,7

Sant Celoni 4 3,5 - 3,8

Sant Feliu de Codines 2 1,23 - 1,37

Sant Fost de Campsentelles 5 3,3 - 3,8

Sant Pere de Vilamajor 2 1,5 - 3 1,5

Santa Coloma de Farners* 2 1,674 - 1,928

Santa Eulàlia de Ronçana 2 1,88 - 2,59

Santa Maria de Martorelles 3 3 - 3,2

Santa Maria de Palautordera 2 2,27 - 2,40

Santa Perpètua de Mogoda* 4 3,5 - 3,8

Vic* 5 2,32 - 3,35

Vilalba Sasserra 2 1,2 - 1,5

Vilanova del Vallès 3 3,4 - 3,8
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Mapa 4 Coeficients de situació aplicats a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, per municipi. Elaboració pròpia a 
partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre les Activitats Econòmiques de cadascun dels municipis. 

 

L’Impost sobre les Activitats Econòmiques és un impost directe que grava de forma directa la 

realització de qualsevol classe d'activitat econòmica, tant de persones físiques com jurídiques, 

en funció de diversos factors, entre d’altres la xifra de negocis. A diferència d'altres impostos, 

el seu import és constant independentment del balanç de l'activitat. Això no obstant, les 
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activitats econòmiques que facturen una quantitat anual inferior al milió d’euros en queden 

exemptes, mentre que la majoria d’empreses ubicades als PAE n’han de fer front.  

L'IAE es merita pel simple exercici de l'activitat professional, econòmica o artística, s'exerceixi 

o no en un local determinat. No es consideren tals les activitats agrícoles, les ramaderes 

dependents, les forestals i les pesqueres. 

Els ajuntaments disposen de marge per regular l’impost en l’establiment de coeficients de 

situació que gravin de manera diferenciada les activitats en funció de la seva ubicació dins el 

terme. La taula i el mapa recullen el rang en què se situa aquest coeficient fixant, en cas de 

quedar concretat a l’ordenança, el coeficient que s’aplica a les activitats ubicades als PAE.  

El mapa temàtic s’ha elaborat a partir del coeficient on queden englobats els PAE i, en cas de 

no concretar-se, el màxim aplicable, el qual s’utilitza en 20 dels municipis estudiats l’aplicació 

de coeficients més elevats, sent l’indicador principal la superfície dedicada als Polígons 

d’Activitat Econòmica.  

 

Bonificacions 

L’article 88 el Reial Decret Legislatiu 2/2004 recull i estableix les bonificacions obligatòries i 

potestatives que, a través de l’ordenança fiscal corresponent, poden regular cada ajuntament.  

La Taula 7 recull el detall de les bonificacions potestatives establertes per part dels 

ajuntaments.  Dels 39 municipis estudiats, 28 en recullen algun tipus. Les que s’apliquen en 

major nombre de casos són, d’una banda, les d’inici d’activitat, amb percentatges que oscil·len 

entre el 10 i 50% màxim previst per llei i, d’altra, les d’increment de llocs de treball. En aquest 

segon cas, en molts ajuntaments s’estableixen bonificacions progressives en funció del 

percentatge d’increment de plantilla i oscil·len entre el 10 i el 50%. Al llarg dels darrers anys, 

diversos ajuntaments han incorporat també bonificacions per l’ús o producció d’energies 

renovables.  

Pel que fa a altres bonificacions previstes, 7 municipis recullen descomptes si les empreses 

apliquen plans de transport i desplaçament per als seus treballadors i treballadores. Destaca 

també el cas de Montcada i Reixac on es preveuen bonificacions de fins al 75% si s’implanten 

processos d’economia circular, 95% contractació de joves amb trastorns i entre el 50 i el 60% 

per a empreses amb un 2% de la plantilla de persones amb discapacitat.       
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Inici activitat

Creació llocs 

de treball

Ús o producció 

d'energies renovables

Rendiment 

net negatiu

Especial 

interès local Altres

Aiguafreda 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Ametlla del Vallès, l' 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Bigues i Riells 20 o 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Caldes de Montbui 20%

Canovelles 25% 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Cardedeu 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Figaró-Montmany 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Franqueses del Vallès, les 10% o 50% 10 - 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Garriga, la 50% 10 - 50% 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Granollers 20 - 30% Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. 

Gualba 25% o 50% 50%

Llagosta, la 50% 10 - 50% 30%

Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública). 50% de la quota tributària per qui traslladi les

seves instal·lacions situades al municipi a d’altres zones industrials del

municipi.

Lliça de Vall 50% 5 - 15% 10%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Llinars del Vallès
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Martorelles 50% 50% Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. 

Mollet del Vallès 10 - 50% 10 - 50% 25 - 50%
15% pla de transport. Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 

mesos

Montmeló 50% 10 - 50% 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Montornès del Vallès 50% 10 - 30% 20 - 40% 95% 80% si per obres en via pública l'activitat tanca > 3 mesos.

MUNICIPI

BONIFICACIONS POTESTATIVES
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Taula 7 Bonificacions municipals aplicades a l'Impost sobre les Activitats Econòmiques.   Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre les Activitats Econòmiques de 
cadascun dels municipis.

Parets del Vallès 50% 20% 15% pla de transport

Roca del Vallès, la 10 - 30%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Sant Antoni de Vilamajor 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Sant Celoni 50%

Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Sant Feliu de Codines 50%

Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Sant Fost de Campsentelles 50%

Sant Pere de Vilamajor 50% 95%

Santa Eulàlia de Ronçana 50% 50% 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Santa Maria de Palautordera 50% 95%
50% pla de transport. Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 

mesos.

Santa Maria de Martorelles 50% 50%

Vallgorguina 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Vilalba Sasserra 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Vilanova del Vallès 25% o 50% 25% 25%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Manresa* 25% 20% 10 - 20% 10% pla de transport. 2% pagament per avançat

Moià* 50%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Montcada i Reixach* 50% 50% 50% 25% 20% plans de desplaçament. 25% plans d'igualtat

Rubí* 50% 35 - 50% 5, 20 o 50%
20% plans de desplaçament. Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca 

> 3 mesos. (80% si són obres en via pública)

Santa Coloma de Farners* 50%

Santa Perpètua de Mogoda* 50% 10 - 30% 30%
Reducció proporcional si per obres l'activitat tanca > 3 mesos. (80% si són obres 

en via pública)

Vic* 50% 50% 80% si per obres en via pública l'activitat tanca > 3 mesos.
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Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 
 

Característiques bàsiques de l’impost 
 

IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

LLEI REGULADORA Arts. 92 a 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.  

NATURALESA DE 
L’IMPOST, FET 
IMPOSABLE I SUPÒSITS 
DE NO SUBJECCIÓ  

L’IVTM és un impost directe que grava la titularitat dels vehicles 
aptes per circular per vies públiques. També es consideren aptes els 
vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.  No 
estan subjectes a aquest impost: 

a. Els vehicles donats de baixa autoritzats per circular en 
exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta 
naturalesa. 

b. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de 
tracció mecànica amb càrrega útil no a 750 quilograms. 

SUBJECTE PASSIU Persones físiques o jurídiques i entitats titulars del vehicle.   

PERÍODE IMPOSITIU Any natural, excepte els casos de primera adquisició, on el període 
impositiu iniciarà el dia que es produeix aquesta adquisició. La 
meritació començarà el primer dia del període impositiu. 

QUOTA  L’article 95, fixa les quotes per cada tipus de vehicle, en funció de la 
seva potència, amb la possibilitat de ser modificades mitjançant la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Els ajuntaments podran 
augmentar aquestes quotes, aplicant un coeficient no superior a 2, 
mitjançant les seves ordenances i, amb l’opció de fixar coeficients 
diferents per cada tipus de vehicle, sense superar el límit.  

TIPUS IMPOSITIUS  Queda fixat per l’ajuntament en la corresponent ordenança fiscal. 
No pot ser superior al 4%.    

EXEMPCIONS  Queden exempts del pagament de l’impost:  
a. Vehicles oficials de l’Estat, CCAA i els ens locals adscrits a la 

defensa nacional o a la seguretat ciutadana.  
b. Vehicles de representacions diplomàtiques, consolats o 

ambaixades.  
c. Vehicles referents en tractats o convenis internacionals. 
d. Ambulàncies i altres vehicles destinats a l’assistència 

sanitària o al trasllat de ferits i malalts.  
e. Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.  
f. Autobusos, microbusos o vehicles de transport públic urbà.  
g. Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària d’inspecció 

agrícola.  

BONIFICACIONS 
POTESTATIVES 

1. Fins al 75% segons el tipus de carburant del vehicle i el seu 
impacte en el medi ambient.  

2. Fins al 75% en funció de les característiques del motor i el 
seu impacte en el medi ambient.  

3. Fins al 100% en vehicles històrics o els que tinguin mínim 
vint-i-cinc anys d’antiguitat des de la seva fabricació, 
primera matriculació o la data en què aquest va deixar de 
fabricar-se.  
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Coeficients  

 

Taula 8 Rànquing municipal del valor mitjà dels coeficients aplicats a l'Impost sobre els Vehicles de Tracció 
Mecànica. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica de 
cadascun dels municipis. 

Municipi
Valor mitjà dels coeficients 

aplicats a la quota        Rang

Aiguafreda 2

Caldes de Montbui 2

Canovelles 2

Granollers 2

Lliça d'Amunt 2

Lliça de Vall 2

Manresa* 2

Martorelles 2

Moià* 2

Montcada i Reixac* 2

Montmeló 2

Montornès del Vallès 2

Parets del Vallès 2

Roca del Vallès, la 2

Rubí* 2

Sant Celoni 2

Sant Feliu de Codines 2

Sant Fost de Campsentelles 2

Sant Pere de Vilamajor 2

Santa Coloma de Farners* 2

Santa Eulàlia de Ronçana 2

Santa Maria de Martorelles 2

Vic* 2

Franqueses del Vallès, les 1,99

Garriga, la 1,99

Santa Perpètua de Mogoda* 1,99

Cardedeu 1,96

Mollet del Vallès 1,96

Santa Maria de Palautordera 1,934

Sant Antoni de Vilamajor 1,86

Bigues i Riells 1,85

Figaró Montmany 1,85

Llagosta, la 1,85

Llinars del Vallès 1,85

Vilanova del Vallès 1,73

Ametlla del Vallès, l 1,64

Gualba 1,51

15
-

1,
59

1,
85

-
1,

92
1,

93
-

2,
0

1,
7

-
1,

79

1
,6

 -
1

,6
9

1,
5

-
1,

59
1,

8
-

1,
89

1,
9

-
2,

0



 
 

34 
  

 OPAE – HARMONITZACIÓ FISCAL ALS PAE                                                                                M2/2022        

                M1 / 2022 

 

Mapa 5 Valor mitjà dels coeficients aplicats a la quota de l'IVTM, per municipi. Elaboració pròpia a partir de 
l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica de cadascun dels municipis. 

 

A diferència de la resta d’impostos, a l’Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica, en l’article 95 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es recullen les quotes en virtut del tipus de vehicle. 

No obstant això, la mateixa llei permet que els ajuntaments, a través de les seves ordenances 

fiscals, incrementin aquestes quotes aplicant un coeficient màxim de 2, el qual es podran 

aplicar diferenciadament per cada tipus de vehicles. La Taula 8 i el mapa 5 recullen el valor 

mitjà del coeficient que aplica cada ajuntament per al conjunt de vehicles. 
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Del total de municipis estudiats, 17 apliquen el coeficient màxim de 2. En comparació a l’any 

2020, Les Franqueses del Vallès i Vilanova del Vallès han apujat l’IVTM, mentre que Santa 

Maria de Palautordera, Llinars del Vallès i Vallgorguina l’han abaixat.  

 

Bonificacions 

MUNICIPI 

DETALL BONIFICACIONS 

% Concepte 

Aiguafreda 100% Vehicles històrics. 

Ametlla del Vallès, l 75% Vehicles històrics (+ 25 anys) 

  75% Vehicles 0 emissions o Eco. 

Bigues i Riells 100% Vehicles històrics. 

  50% Vehicles 0 emissions. 

  25% Vehicles distintiu Eco. 

  100% Vehicles històrics (+ 30 anys) clàssics. 

Caldes de Montbui 75% 
Vehicles 0 emissions, distintiu Eco i Categoria energètica A, durant 
3 anys. 

  75% Vehicles històrics. 

  75% Vehicles + 38 anys. 

Canovelles 100% Vehicles històrics. 

  
75% 

Vehicles elèctric, híbrids, 0 emissions, distintiu Eco, Categoria 
energètica A i gas natural, GPL o bioetanol, durant 3 anys. 

Cardedeu 100% Vehicles + de 50 anys. 

  
100% 

Vehicles "Clàssics" (25 a 50 anys) que efectuen km limitat a 3mil 
anuals. 

 

100% Vehicles històrics. 

  75% Vehicles elèctrics i híbrids. 

  50% Vehicles de biogàs, gas natural, metà, metanol o hidrogen. 

Figaro Montmany 50% Vehicles històrics. 

  50% Vehicles + de 25 anys. 

  
75% 

Vehicles elèctrics, híbrids, gas natural, GPL o bioetanol, durant 3 
anys. 

Franqueses del Vallès, les 100% Vehicles històrics. 

100% Vehicles clàssics + de 30 anys. 

60% Vehicles clàssics de 25 a 30 anys. 

25% Vehicles + de 25 anys. 

75% Vehicles + de 30 anys. 

100% Vehicles + de 35 anys. 

75% Vehicles 0 emissions, durant 10 anys. 

50% 
 
 

Vehicles distintiu Eco, durant 10 anys. 
 
 

Garriga, la 100% Vehicles històrics. 
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  75% Vehicles 0 emissions, durant 4 anys. 

  60% Vehicles distintiu Eco Híbrids, durant 4 anys. 

  40% Vehicles distintiu Eco NO Híbrids, durant 4 anys. 

Granollers 100% Vehicles històrics 

  75% Vehicles 0 emissions i distintiu Eco durant 2 anys. 

  50% Vehicles 0 emissions i distintiu Eco durant 3 anys. 

  
50% 

Vehicles NO REMOLCS benzina, biotenol amb emissions de 
100gr/Km, i de CO2 durant 1 any. 

Gualba 100% Vehicles històrics. 

  100% Vehicles + de 25 anys. 

  50% Vehicles elèctrics, bimodals i híbrids. 

Llagosta, la 100% Vehicles històrics 

  75% Vehicles + de 25 anys 

  75% Vehicles menor impacte ambiental (0 emissions, distintiu Eco…) 

Lliçà d'Amunt 100% Vehicles històrics 

  
100% 

Vehicles + de 30 anys i inscrit en associació o club de vehicles antics 
o interès històric. 

  50% Vehicles + de 25 anys. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

  50% Vehicles distintiu Eco. 

Lliçà de Vall 100% Vehicles històrics 

  100% Vehicles + de 25 anys 

  10% Categoria energètica A, durant 5 anys 

  25% Gas natural, GPL o bioetanol, durant 5 anys 

  50% Vehicles elèctrics i híbrids. 

Llinars del Vallès 50% Vehicles històrics 

  100% Vehicles + de 25 anys 

  75% Vehicles elètrics. 

  
50% 

Vehicles híbrids, biogàs, gas natural, gas liquat metà, gas liquat 
petroli, metanol o hidrogen. 

Martorelles 100% Vehicles històrics. 

  
30% 

Vehicles elèctrics, híbrids, gas natural i altres gasos liquats o 
biogàs. 

  25% Vehicles emissions CO2 per sota dels 125gr/km. 

  100% Vehicles + de 25 anys. 

Mollet del Vallès 100% Vehicles històrics. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

  50% Vehicles distintiu Eco. 

Montmeló 100% Vehicles històrics. 

 

100% Vehicles + de 25 anys. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

      75% Vehicles distintiu Eco, durant 3 anys. 

 
 
Montornès del Vallès 

 
 

100% 

 
 
Vehicles històrics. 
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100% Vehicles + de 25 anys. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

  50% Vehicles distintiu Eco. 

  
75% 

Vehicles elèctrics, bimodals, híbrids, solars, amb pila d’hidrogen, 
metà i GLP. 

  20% Vehicles menys contaminants que Eco. 

Parets del Vallès 100% Vehicles històrics. 

  
75% Vehicles + de 25 anys. 

  
75% 

Vehicles elèctrics, híbrids, biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, 
metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. 

Roca del Vallès, la 100% Vehicles històrics. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

  50% Vehicles distintiu Eco. 

Sant Antoni de Vilamajor 100% Vehicles + de 25 anys 

75% Vehicles 0 emissions. 

50% Vehicles ECO. 

Sant Celoni 100% Vehicles històrics 

  100% Vehicles de 30 anys 

  50% Vehicles 0 emissions i ECO 

Sant Feliu de Codines 100% Vehicles històrics 

  100% Vehicles + de 25 anys 

  75% Vehicles elèctrics 

  25% Vehicles híbrids, hidrogen o gas. 

Sant Fost de 
Campsentelles 

100% Vehicles històrics 

75% Vehicles elèctrics 

50% Vehicles híbrids 

75% Vehicles gas natural comprimit i altres gasos liquats o biogas 

Sant Pere de Vilamajor 100% Vehicles històrics 

  75% Vehicles elèctrics, durant 8 anys 

  60% Vehicles híbrids, durant 8 anys 

Santa Eulàlia de Ronçana 100% Vehicles històrics 

100% Vehicles + de 25 anys 

50% Vehicles elèctrics, híbrids o pila de combustible, durant 5 anys. 

50% 
Vehicles categoria A i emissions per sota de 120 grams de CO2/km, 
durant 5 anys. 

50% Vehicles amb gas natural, GLP o bioetanol, durant 5 anys. 

Santa Maria de 
Palautordera 

100% Vehicles històrics 

100% Vehicles + de 25 anys 

50% Vehicles 0 emissions i ECO 

Santa Maria de 
Martorelles 

100% Vehicles històrics 

50% Vehicles elèctrics o híbrids 

Vallgorguina 100% Vehicles històrics 
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  90% Vehicles + de 25 anys 

  75% Vehicles 0 emissions 

  50% Vehicles ECO 

Vilanova del Vallès 100% Vehicles històrics 

  75% Vehicles 0 emissions 

  50% Vehicles ECO 

Manresa* 100% Vehicles històrics 

  75% Vehicles elèctrics 

  50% Vehicles híbrids, gas natural i altres gasos liquats o biogàs. 

Moià* 90% Vehicles històrics 

  90% Vehicles + de 30 anys 

  75% Vehicles elèctrics, híbrids endollables i d'hidrogen 

  
50% Vehicles gas natural comprimit, gasos liquats, biogàs o bioetanol. 

  50% Vehicles emissions per sota de 90g/km de CO2. 

Montcada i Reixach* 75% Vehicles elèctrics. 

  
75% 

Vehicles de biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, 
metanol, hidrogen, derivats d’olis vegetals o GLP. 

  50% Vehicles amb emissions fins a 100gr/km, primera matrícula. 

  25% Vehicles amb emissions de 101 a 120gr/km, primera matrícula. 

  50% Vehicles + de 30 anys. 

Rubí* 100% Vehicles històrics. 

  100% Vehicles + de 30 anys. 

  75% Vehicles 0 emissions. 

  50% Vehicles ECO. 

Santa Coloma de Farners* 50% Vehicles històrics 
  50% Vehicles + de 25 anys. 

  75% Vehicles elèctrics. 

  50% Vehicles híbrids. 

Santa Perpètua de la 
Mogoda* 

100% Vehicles històrics. 

100% Vehicles + de 45 anys. 

50% Vehicles entre 35 i 45 anys. 

25% Vehicles entre 25 i 34 anys. 

75% Vehicles 0 emissions. 

50% Vehicles ECO. 

5% Vehicles etiqueta ambiental C. 

Vic* 50% Vehicles de 25 anys. 

  100% Vehicles de 30 anys. 

  75% Vehicles elèctrics 

  25% Vehicles híbrids. 
Taula 9 Bonificacions municipals aplicades a l'Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica. Elaboració pròpia a 
partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica de cadascun dels municipis. 
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La llei permet fins a tres tipus de bonificacions per a l’Impost sobre els Vehicles de Tracció 

Mecànica: dues amb un límit del 75% segons el tipus de carburant i motor i en funció de 

l’impacte en el medi ambient, i la restant fins al 100% per a vehicles històrics o amb una 

antiguitat mínima de vint-i-cinc anys. La Taula 9 i els mapes 6 i 7 recullen el detall de les 

bonificacions aplicades a cada municipi.  

D’una banda, tots els municipis estudiats, excepte Aiguafreda, reuneixen en les seves 

ordenances bonificacions per a vehicles amb distintiu Eco, híbrids o 0 emissions i elèctrics. En 

la majoria de casos s’apliquen descomptes del màxim previst, el 75%.  

D’altra banda, en el cas dels vehicles catalogats com a històrics o amb una antiguitat superior 

als vint-i-cinc anys, tots els municipis apliquen algun tipus de bonificacions. Referent als 

vehicles històrics, la majoria dels municipis tenen la bonificació al 100%. 

 

Mapa 6 Bonificació aplicada a l'IVTM als vehicles Eco (%), per municipi. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança 
Fiscal de  de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica de cadascun dels municipis. 
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Mapa 7 Bonificació aplicada a l'IVTM als vehicles 0 emissions (%), per municipi. Elaboració pròpia a partir de 
l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica de cadascun dels municipis. 
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Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres 
 

Característiques bàsiques de l’impost  
 

IMPOST SOBRE LES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  

LLEI REGULADORA Arts. 100 a 103 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.  

NATURALESA DE 
L’IMPOST I FET 
IMPOSABLE  

L’ICIO és un impost indirecte constituït per la realització dins del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi 
l’obtenció d’una llicència.  

SUBJECTE PASSIU Persones físiques, jurídiques o entitats responsables de la construcció, 
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble.  
Si la construcció, instal·lació o obra no és realitzada pel subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts 
d’aquest els que sol·licitin les corresponents llicències, presentin les 
corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies, o 
els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

COBRAMENT  L’import es paga en el moment d’iniciar la construcció, instal·lació o 
obra.  

BASE IMPOSABLE  Està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o 
obra.    

QUOTA  Resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen i les 
corresponents bonificacions.   

TIPUS IMPOSITIUS  Queda fixat per l’ajuntament en la corresponent ordenança fiscal, el 
qual no pot ser superior al 4%.    

EXEMPCIONS  Queden exemptes les construccions, instal·lacions o obres de què sigui 
responsable l’Estat, les CCAA o els ens locals que destinats a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i aigües residuals.   

BONIFICACIONS 
POTESTATIVES 

1. Fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres 
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.  

2. Fins al 95% si s’incorpora energia solar tèrmica o elèctrica.  
3. Fins al 50% en plans de foment d’inversions privades.  
4. Fins al 50% en habitatges de protecció oficial.  
5. Fins al 90% en millores de l’accessibilitat i habitabilitat per a 

persones amb discapacitat.  
6. Fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres 

necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics. 

 

Tipus de gravamen 
 

Del conjunt d'impostos estudiats, l'ICIO és l'únic de caràcter indirecte, és a dir, que es grava si 

s'efectua algun acte o s'usa algun bé o servei. En aquest cas seria si es realitza algun tipus de 

construcció, instal·lació o obra. Per consegüent, en relació amb els altres impostos analitzats, 

no té un caràcter recurrent i és el que menys afecta les empreses. 
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La Base imposable de l'impost és el cost de l'obra o instal·lació que es dugui a terme. Sobre 

aquest, per determinar la quota a pagar, els ajuntaments apliquen un tipus impositiu que no 

pot superar el 4%. Del conjunt de municipis analitzats, 18 dels municipis apliquen aquest tipus 

al màxim, els mateixos de l’any 2020. 

 

Taula 10 Rànquing municipal del Tipus de gravamen aplicat a l'Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres. 

Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres de 

cadascun dels municipis. 

Municipi

Tipus de 

gravamen Rang

Ametlla del Vallès, l 4

Caldes de Montbui 4

Cardedeu 4

Figaró Montmany 4

Garriga, la 4

Llagosta, la 4

Lliça de Vall 4

Manresa* 4

Moià* 4

Mollet del Vallès 4

Montcada i Reixac* 4

Montmeló 4

Montornès del Vallès 4

Parets del Vallès 4

Roca del Vallès, la 4

Rubí* 4

Sant Celoni 4

Sant Fost de Campsentelles 4

Santa Maria de Martorelles 4

Santa Perpètua de Mogoda* 4

Vallgorguina 4

Vilalba Sasserra 4

Vilanova del Vallès 4

Franqueses del Vallès, les 3,91

Sant Feliu de Codines 3,89

Lliça d'Amunt 3,8

Sant Pere de Vilamajor 3,8

Bigues i Riells 3,74

Santa Eulàlia de Ronçana 3,692

Aiguafreda 3,5

Sant Antoni de Vilamajor 3,5

Santa Maria de Palautordera 3,5

Granollers 3,45

Canovelles 3,33

Llinars del Vallès 3,2

Martorelles 3

Santa Coloma de Farners* 3

Gualba 2,4

Vic* 2,31
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-
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8
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Mapa 8 Tipus de gravamen de l'ICIO, per municipi. Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’Impost 
sobre les Construccions Instal·lacions i Obres de cadascun dels municipis. 
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Bonificacions  

MUNICIPI 

BONIFICACIONS POTESTATIVES 

Especial 
interès 

local 

Energia 
solar (o 
energia 

renovable) 

Plans foment 
inversions 
privades 

Habitatge 
protecció 

oficial Accessibilitat 

Aiguafreda   95%   50% 90% 

Ametlla del Vallès, l 95% 95%     90% 

Bigues i Riells 95% 25%   50%   

Caldes de Montbui 75% 95%     90% 

Canovelles 95% 95%   50% 90% 

Cardedeu 95% 95%   50% 90% 

Figaró Montmany 30%   30% 30% 75% 

Franqueses del Vallès, les 95% 20% - 95%     90% 

Garriga, la 95% 40%   50% 90% 

Granollers 95% 95% 50% 50% 90% 

Gualba 95%   50%     

Llagosta, la 95% 95% Si 50% 90% 

Lliçà d'Amunt 95%       50% 

Lliçà de Vall   95%     90% 

Llinars del Vallès 95%       50% 

Martorelles 95%   50%   95% 

Mollet del Vallès 95% 75-95% 95% 50% 95% 

Montmeló 50% 95% Si 50% 75-90% 

Montornès del Vallès 95% 95%     90% 

Parets del Vallès 95%     50% 90% 

Roca del Vallès, la 95% 95%     90% 

Sant Antoni de Vilamajor Si 95% Si   100% 

Sant Celoni 95% 95%     90% 

Sant Feliu de Codines 95%   95%     

Sant Fost de Campsentelles 95% 50%   50% 90% 

Sant Pere de Vilamajor 95% 50%   50% 90% 

Santa Eulàlia de Ronçana 95% 50%   50% 90% 

Santa Maria de Palautordera 95% 90%   50% 90% 

Santa Maria de Martorelles 40% 50% Si 50% 50% 

Vallgorguina 95% 50%   50% 90% 

Vilalba Sasserra 95%         

Vilanova del Vallès 95%     50% 90% 

Manresa* 95% 95% 95% 95% 90% 

Moià* 95% 95%     90% 

Montcada i Reixach* 95% 95% 50% 50% 90% 

Rubí* 95% 95%   95% 95% 

Santa Coloma de Farners* 95% 95%   95% 90% 

Santa Perpètua de la 
Mogoda* 95% 95% 95% 50% 90% 

Vic* 95% 90% 30-60% 50% 90% 
 

Taula 11 Bonificacions municipals aplicades a l'Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres. Elaboració 
pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’ICIO de cadascun dels municipis.  
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El Reial Decret 2/2004 determina fins a sis possibles bonificacions potestatives a l’ICIO, de les 

quals són aplicables en funció de l’objecte i finalitat de l’obra o construcció. La Taula 11 recull 

les bonificacions aplicades a cadascun dels municipis estudiats. Entre les bonificacions que 

poden tenir impacte en les empreses es troben aquelles per obres d’especial interès o utilitat 

municipal, les de plans de foment d’inversions privades, la incorporació d’energia solar tèrmica 

o la millora de l’accessibilitat.  

Respecte a les bonificacions a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal, es 

concreten mitjançant una declaració d’utilitat i, llevat d’Aiguafreda i Lliçà de Vall, la resta de 

municipis preveuen una bonificació en aquest sentit.  

La segona bonificació que s’aplica en major nombre de municipis és a obres o construccions 

destinades a millorar l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Es presumeix a tots els 

municipis, a excepció de Bigues i Riells, Gualba, Sant Feliu de Codines, i Vilalba Sasserra. 

Predominantment, s’apliquen bonificacions del 90%, el màxim establert legalment.  

Finalment, pel que fa a la bonificació per a instal·lació d’energia solar tèrmica o elèctrica 

s’aplica en 23 dels 39 municipis estudiats, dos més que l’any 2020, sent Caldes de Montbui i la 

Roca del Vallès els nous municipis en aplicar la bonificació. S’observa major diversitat en 

l’establiment de la quantitat de bonificació. Oscil·len majoritàriament entre el 50 i el 95%. 

La taula següent detalla les bonificacions d’especial interès local i alguns plans de foment 

d’inversions privades: 

MUNICIPI 

DETALL BONIFICACIONS 

% Concepte 

Ametlla del Vallès, l 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Bigues i Riells 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Caldes de Montbui 75% Especial interès o utilitat municipal. 

Canovelles 

90% Rehabilitació de façanes. 

95% Dpt. Educació en centres educatius. 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

Cardedeu 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

95% protecció del patrimoni històric. 

Figaró Montmany 
30% Especial interès o utilitat municipal. 

30% Inversions privades destinades a infrastructures. 
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30% Mesures d’estalvi d'aigua. 

50% 
Obres de rehabilitació i millora d’habitatges llogats, locals comerç 

proximitat o activitats sector primari. 

30% Rehabilitació immobles previs al 1980. 

Franqueses del Vallès, 

les 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

95% Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 

Garriga, la 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

95% Patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic. 

90% Restauració de façanes en edificis > 10 anys. 

90% Rehabilitació del patrimoni arquitectònic. 

Granollers 

95% Equipaments públics. 

50% Equipaments privats. 

30% Executades per entitats sense ànim de lucre. 

50 - 70% Patrimoni històric i arquitectònic. 

40 - 90% Subsòl protecció arqueològica. 

30% Arranjament i envelliment façanes. 

Gualba 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

50% Persones físiques (<30 anys i altres condicions). 

Llagosta, la 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

95% Rehabilitació de façanes i cobertes. 

Lliçà d'Amunt 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Llinars del Vallès 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Martorelles 

95% Especial interès o utilitat municipal (destinades a l'educació). 

10% Especial interès o utilitat municipal (la resta). 

95% 
Adequació d'immobles (residència habitual) de persones amb 

discapacitat de 33% o més. 

50% Instal·lacions ascensors immobles >25 anys. 
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Mollet del Vallès 

 

95% 

 

Especial interès o utilitat municipal (destinades a l'educació). 

95% 
En edificis: Adequació estructural i/o funcional d´un edifici, 

ornament públic, estalvi energètic. 

95% 
En habitatges: Adequació de les instal·lacions i millora condicions 

habitabilitat. 

Montmeló 

50% Especial interès o utilitat municipal 

100% 
Treballs de pintura i rehabilitació de façanes, parets mitgeres i 

obres en edificis amb patologies estructurals. 

Montornès del Vallès 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

95% Obres de restauració façanes, mitgeres, patis, terrats i mitgeres. 

95% 
Obres/rehabilitació de reducció de la demanda d'energia en un 

20%. 

50% 
Obres/rehabilitació de reducció de la demanda d'energia en un 

15%. 

20% 
Obres/rehabilitació de reducció de la demanda d'energia en un 

10%. 

Parets del Vallès 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Roca del Vallès, la 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Sant Antoni de 

Vilamajor 

100% Neteja i desbrossament de parcel·les. 

100% Enjardinament i desbrossament de parcel·les. 

100% 
Obres interiors en habitatges i edificis per a la supressió de 

barreres arquitectòniques. 

100% Manteniment i reparació de les façanes. 

Sant Celoni 95% Obres a Centres d'ensenyament públics promogudes per la CCAA. 

Sant Feliu de Codines 

95% 
Obres a executar en immobles inclosos en el precatàleg de béns a 

protegir de les Normes Subsidiàries de Planejament. 

95% 
Obres de renovació o remodelació que es realitzin en un local 

comercial. 

95% Obres per a la rehabilitació de façanes. 



 
 

48 
  

 OPAE – HARMONITZACIÓ FISCAL ALS PAE                                                                                M2/2022        

                M1 / 2022 

Sant Fost de 

Campsentelles 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

Sant Pere de 

Vilamajor 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

Santa Eulàlia de 

Ronçana 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

50% Implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència. 

75% 
Retirada de teulades de fibrociment o altres elements considerats 

perjudicials per al medi ambient o per a la salut de les persones. 

Santa Maria de 

Palautordera 
95% Especial interès o utilitat municipal. 

Santa Maria de 

Martorelles 

100% 
Obres destinades a infraestructures públiques de les quals siguin 

propietaris l'Estat, la CCAA o Entitats Locals. 

40% Especial interès o utilitat municipal. 

Vallgorguina 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Vilalba Sasserra 
95% Especial interès o utilitat municipal (Rehabilitació de façanes). 

95% Especial interès o utilitat municipal (Centres docents). 

Vilanova del Vallès 95% Especial interès o utilitat municipal. 

Manresa* 

95% 
Intervenció total de façanes, cobertes, mitgeres... dels immobles 

situats al Centre Històric. 

50% 

Intervenció total de façanes, cobertes, mitgeres... dels immobles 

situats en altres zones si són declarades especial interès o utilitat 

municipal. 

95% 

Rehabilitació de façanes o immobles per circumstàncies de 

caràcter cultural, històric, artístic o d'ús públic o social realitzades 

per les A.P. 

95% 
Rehabilitació d’edificis inclosos al Pla Especial de protecció del 

patrimoni arquitectònic. 

95% Obres que s'executin en l'àmbit del Parc Tecnològic del Bages. 

95% 
Domicilis de persones grans del 'Programa d'Arranjament 

d'habitatges'. 
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95% 
Obres d'especial transcendència en l'àmbit social o de foment de 

l'ocupació. 

Moià* 

50% Restauració de façanes. 

25% 
Obres de reforma, canvi d’ús, rehabilitació edificis en els carrers 

del Centre. 

30% 
Llicència d'obres majors primer habitatge per persones 

empadronades de menys de 30 anys. 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

Montcada i Reixac* 

95% Especial interès o utilitat municipal. 

50% 
Obres vinculades als plans de foment de les inversions privades 

en infraestructures. 

Rubí* 

95% Nova construcció de locals industrials. 

95% Obres de renovació i rehabilitació de locals comercials. 

95% 
Les obres de rehabilitació d’edificis catalogats, inclosos en el pla 

especial de protecció del patrimoni. 

95% Rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals. 

95% Col·locació de rètols en la façana. 

95% Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 

95% 
Obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels 

habitatges >20 anys (pressupost total >25% del valor cadastral). 

95% 
Obres d’un projecte social que afavoreixi la integració i inserció 

laboral d’àmbit local. 

95% 
Obres reconstrucció o rehabilitació elements afectats per una 

situació d’emergència. 

Santa Coloma de 

Farners* 
95% 

Instal·lacions i obres de les quals siguin propietaris o promotors 

les A.P. per a construccions que siguin d’especial interès 

municipal. 

Santa Perpètua de 

Mogoda* 

95% 
Obres promogudes per l’Estat, CCAA i Entitats Locals (educatiu, 

sanitari, socio-sanitari, etc.). 

95% Rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals. 
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95% Rehabilitació de façanes. 

25% 
Foment de l’ocupació local per construccions, instal·lacions o 

obres realitzades en locals. 

75% 
Rehabilitació d’edificis inclosos al Pla Especial de protecció del 

patrimoni arquitectònic. 

50% 
Obres d’instal·lació de infraestructures de càrrega de vehicles 

elèctrics. 

Vic* 

95% Especial interès o utilitat municipal 

50% 
Obres de protecció a la rehabilitació d'habitatges acollits a la 

normativa vigent. 

50% 
Les indústries que es realitzin dintre de les zones qualificades per 

la normativa vigent com industrials 

50% Obres de reparació per causa de l'aluminosi. 

50% Rehabilitació de comerços amb una superfície de fins a 150 m2.  

90% 
Obres que impliquin el canvi d'energia de la calefacció per 

sistemes menys contaminants. 

 

Taula 12 Detall de les bonificacions municipals aplicades a l'Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres. 
Elaboració pròpia a partir de l’Ordenança Fiscal de  de l’ICIO de cadascun dels municipis. 
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IMPACTE ECONÒMIC EN LES FINANCES MUNICIPALS 
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Alguns tributs, segons la finalitat que persegueixen, es poden separar en una sèrie d'objectes 

tributaris, figures fiscals que es consideren aptes per a la imposició. Per part dels ajuntaments, 

són diversos els factors que poden influenciar en la fixació dels tipus impositius, 

independentment que aquests siguin o no elevats: el nombre i tipus d’habitatges, el nombre 

d’habitants, el nombre i tipus d’activitats econòmiques, els vehicles censats, l’import del sòl... 

També surten condicionats els impostos municipals a través del pressupost municipal de cada 

ajuntament perquè, en funció del tipus impositiu que es fixi, la recaptació de cadascun dels 

impostos serà més o menys elevada. 

 

L'objectiu d'aquest tercer apartat de l'estudi és analitzar l'impacte d'aquests impostos 

municipals (IBI, IAE, IVTM i ICIO) en el pressupost de cada ajuntament i comparar entre els 39 

municipis estudiats, el qual trobareu en els gràfics 2 a 9. D'una banda, es mostra el 

percentatge de recaptació de cada impost sobre el total d'ingressos corrents. D'altra banda, la 

recaptació per habitant de cada impost. 

 

Les dades plasmades s’han obtingut a partir dels Pressupostos Municipals de 2021, ja que els 

pressupostos corresponents al 2022 encara no estaven disponibles al Portal de Transparència 

de la Generalitat de Catalunya. Cal remarcar que la informació referenciada prové dels 

pressupostos aprovats i, per tant, són previsions que al final poden arribar a divergir de la 

recaptació final liquidada. 

 

L'IBI és l'impost que més ingressos representa per a tots els municipis estudiats, i el que grava 

en major quantitat al conjunt de veïns i veïnes d'un municipi i les seves empreses. De mitjana 

representa un 26,97% del total d'ingressos municipals. Per sobre de la mitjana, amb una 

proporció igual o superior al 35% destaquen la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 

Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor. Entre els municipis amb menor proporció 

d'ingressos d'IBI, inferior al 15%, estan Les Franqueses del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès i 

Montornès del Vallès. Part dels factors que condicionen aquesta proporció són els tipus 

impositius fixats, l'any de la darrera ponència cadastral i la situació econòmica del moment. 

Per habitant de mitjana s'ingressen 374 €, estant per sobre d'aquesta 19 dels municipis 

estudiats, sent els de més diferència Lliçà de Vall (595 €), Martorelles (550 €), Tagamanent 

(533 €), i la Roca del Vallès (493 €). 

 

En el cas de l’IAE es registra molta més heterogeneïtat en els percentatges de recaptació i 

s’observa clarament les diferències en funció del volum i tipus d’activitat econòmica que 

concentra cada municipi. De mitjana suposen un 3,79% dels ingressos corrents, estant per 

damunt 16 dels municipis estudiats, superant-ho amb escreix Lliçà de Vall (10,54%), 

Martorelles (8,71%), Montornès del Vallès (7,54%) i Parets del Vallès (11,33%). La mitjana de 

recaptació aproximada és de 60,53 € per habitant, sent els tres municipis amb més ingressos 

Montornès del Vallès (213 €), Lliçà de Vall (208 €) i Martorelles (187 €). 
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Pel que fa als ingressos provinents de l'IVTM, és en el cas on s'observa major homogeneïtat en 

comparació als altres tributs analitzats. De mitjana representen el 4,56% d'ingressos corrents, i 

63,48 € per habitant. Per sobre del percentatge s'hi situen, entre altres, Sant Feliu de Codines 

(7,26%), Sant Pere de Vilamajor (6,55%), Sant Fost de Campsentelles (6,45%), Sant Antoni de 

Vilamajor (6,31%) i Vilalba Sasserra (6,16%). En els ingressos per habitant, estan Lliçà de Vall 

(102 €), Tagamanent (77 €), la Roca del Vallès i Martorelles (74 €) i Caldes de Montbui i Sant 

Pere de Vilamajor (73 €). 

 

Finalment, en el cas de l’ICIO, tenint en compte prèviament que, al tractar-se d’un impost 

indirecte, la previsió d’ingressos és menys previsible donada la possible variació anual envers la 

situació econòmica. En aquesta línia, s’observen uns clars alts i baixos entre els municipis. És 

l’impost a partir del qual menys es recapta, un 1,46% del conjunt d’ingressos corrents, sent els 

més baixos Bigues i Riells i Vallgorguina, amb un 0,40%, i 20,35 € per habitant, estant 

Canovelles i Vilalba Sasserra en la part més baixa, amb 4 € per habitant. 
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Impost sobre els Béns Immobles 

 

Gràfic 2 IBI sobre el % total d'ingressos corrents. Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del 
Pressupost Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Gràfic 3 Ingressos IBI per habitant. Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del Pressupost Municipal i 
Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, 
http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Impost sobre les Activitats Econòmiques 

 

Gràfic 4 IAE sobre el % total d'ingressos corrents. Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del 
Pressupost Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/ 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Gràfic 5 Ingressos IAE per habitant (€/hab). Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del Pressupost 
Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 

 

Gràfic 6 IVTM sobre el % total d'ingressos corrents. Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del 
Pressupost Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Gràfic 7 Ingressos IVTM per habitant (€/hab). Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del Pressupost 
Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres 

  

Gràfic 8 ICIO sobre el % total d'ingressos corrents. Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del 
Pressupost Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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Gràfic 9 Ingressos ICIO per habitant (€/hab). Pressupost municipal 2021. Elaboració pròpia a partir del Pressupost 
Municipal i Padró d’habitants de 2021 de cada municipi. FONT: Portal de Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/
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IMPACTE DELS IMPOSTOS EN LES EMPRESES 
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Pressió fiscal 

En el moment de decidir per la ubicació d’una activitat econòmica industrial, poden arribar a 

influir-hi molts factors, un d’ells la pressió fiscal a què l’empresa haurà de fer front segons el 

municipi on s’acabi instal·lant. La finalitat d’aquest apartat és analitzar l’impacte dels impostos 

municipals en les empreses ubicades als PAE a partir del càlcul de pressió fiscal de cadascun 

dels municipis. Aquestes anàlisis s’han efectuat a partir dels tres impostos directes estudiats 

(IBI, IAE i IVTM), excloent l’ICIO, en ser un impost indirecte i que la seva afectació no és 

generalitzada ni durable en el temps. En el cas de l’IBI el càlcul d’aquesta pressió fiscal s’ha 

calculat segons el tipus impositiu industrial, i en cas de no disposar-ne, a partir del tipus 

impositiu de béns immobles urbans. 

Per la comparació dels municipis estudiats, s’han agrupat els tipus impositius per rangs i s’han 

indexat amb valors de l’1 al 5. Fixat l’índex, s’ha calculat la mitjana entre els tres valors per a 

cada municipi, permetent l’índex l’ordenació d’aquests d’acord de l’elevació dels tipus i dels 

coeficients aplicats i, com a conseqüència, la pressió fiscal que suporten les empreses als PAE.     

Taula 13 Valor mitjà dels coeficients municipals d'IBI, IVTM i IAE indexats.  Elaboració pròpia a partir dels tipus 
impositius i coeficient d'IBI, IVTM i IAE.  

 

MUNICIPI ÍNDEX IBI ÍNDEX IVTM ÍNDEX IAE INDEX MIG 

Sant Celoni 5 5 5 5 

Santa Perpètua de Mogoda* 5 5 5 5 

Granollers 4 5 5 4,67 

Lliçà de Vall 4 5 5 4,67 

Montornès del Vallès 4 5 5 4,67 

Sant Fost de Campsentelles 4 5 5 4,67 

Montcada i Reixach* 4 5 5 4,67 

Parets del Vallès 4 5 5 4,67 

Manresa* 5 5 4 4,67 

Lliçà d'Amunt 3 5 5 4,33 

Montmeló 3 5 5 4,33 

Roca del Vallès, la 3 5 5 4,33 

Rubí* 3 5 5 4,33 

Caldes de Montbui 2 5 5 4 

Índex

1,5 1,59 1

1,6 1,69 2

1,7 1,79 3

1,8 1,89 4

1,9 2 5

COEFICIENT MITJÀ IVTM 

INDEXAT

Rang
Índex

0,5 0,66 1

0,67 0,82 2

0,83 0,98 3

0,99 1,14 4

1,15 2 5

Rang

TIPUS IMPOSITIU IBI INDEXAT

Índex

1 1,56 1

1,57 2,12 2

2,13 2,68 3

2,69 3,24 4

3,25 3,8 5

Rang

COEFICIENT DE SITUACIÓ IAE 

INDEXAT
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Canovelles 2 5 5 4 

Cardedeu 2 5 5 4 

Figaró-Montmany 3 4 5 4 

Mollet del Vallès 2 5 5 4 

Llagosta, la 3 4 5 4 

Sant Antoni de Vilamajor 3 4 5 4 

Moià* 3 5 3 3,67 

Franqueses del Vallès, les 1 5 5 3,67 

Garriga, la 2 5 4 3,67 

Martorelles 2 5 4 3,67 

Vic* 1 5 5 3,67 

Aiguafreda 3 5 2 3,33 

Santa Eulàlia de Ronçana 2 5 3 3,33 

Santa Maria de Martorelles 1 5 4 3,33 

Llinars del Vallès 2 4 4 3,33 

Santa Maria de Palautordera 2 5 3 3,33 

Vilanova del Vallès 2 3 5 3,33 

Ametlla del Vallès, l 2 2 5 3 

Bigues i Riells 2 4 3 3 

Sant Pere de Vilamajor 3 5 1 3 

Santa Coloma de Farners* 2 5 2 3 

Sant Feliu de Codines 1 5 1 2,33 

Vallgorguina 2 1   1,5 

Gualba 2 1 1 1,33 

Vilalba Sasserra 2 1 1 1,33 
Taula 14 Rànquing d’índex de pressió fiscal municipal. Elaboració pròpia a partir dels tipus impositius i coeficients 
d'IBI, IAE i IVTM.  

 

Indexats els tipus i coeficients dels tres impostos directes estudiats i, calculada la mitjana per a 

cadascun dels municipis, s’observa com la meitat dels municipis se situen a la part alta de la 

taula amb una pressió fiscal igual o superior 4, sent els cinc municipis del Vallès Oriental amb 

major pressió fiscal són Sant Celoni, Granollers, Lliçà de Vall, Montornès i Sant Fost de 

Campsentelles. En comparació a l’estudi del 2020, hi ha hagut molt pocs canvis envers l’índex 

de pressió fiscal dels diferents impostos: Parets del Vallès, La Llagosta i Llinars del Vallès han 

augmentat l’índex IBI un punt; en l’índex IVTM, la Llagosta i Vilanova del Vallès també han 

pujat un punt i, en l’índex IAE, Sant Antoni de Vilamajor i Santa Maria de Palautordera han 

crescut dos i un punt respectivament.  

Els impostos amb tipus impositius més elevats són l’IAE i l’IVTM, mentre que en l’IBI hi ha més 

diversitat respecte dels tipus impositius aplicats.   

El mapa 9 mostra gràficament com es distribueix la pressió fiscal en el conjunt del territori. 

Malgrat no existir un únic factor determinant que expliqui la pressió fiscal, sí que s’observa una 

tendència que aquesta sigui més elevada en els municipis més grans.  
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Mapa 9 Pressió fiscal per municipis. Índex mig d'IBI, IAE i IVTM. Elaboració pròpia a partir de les ordenances fiscals 
de  de l'IBI, IAE, IVTM, ICIO de cadascun dels municipis. 
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RECULL DE BONES PRÀCTIQUES 
  

RECULL DE BONES 

PRÀCTIQUES 
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En aquest apartat es recullen determinats exemples de bones pràctiques que han estat 

detectades en matèria d’imposició local en diversos municipis a nivell estatal. A continuació 

trobareu un resum de les més rellevants: 

 

CATALUNYA 
 

Cas 1. Ordenances fiscals de Sant Cugat del Vallès 
 

En el cas de Sant Cugat del Vallès, s’ha vist oportú incloure les seves ordenances fiscals en 

aquest estudi, atès que són un referent en matèria de bonificacions i, en especial, en aquells 

aspectes relacionats amb el tema mediambiental i administració amigable vers el sector privat. 

L’Ajuntament de Sant Cugat considera una prioritat les bonificacions, aprovades mitjançant un 

procediment obert en el qual poden participar diversos departaments i enviar les seves 

propostes al grup de treball. Aquest procés d’elaboració conjunta s’inicia en els mesos de 

maig-juny i es perllonga fins al desembre amb l’aprovació de les ordenances definitives. 

Paral·lelament a les propostes hi ha les revisions econòmiques i jurídiques dels corresponents 

departaments. 

Algunes bonificacions es gestionen directament des de l’Ajuntament (a nivell d’interlocució 

amb l’empresa), però la gestió última i l’aprovació depenen de la Diputació de Barcelona. 

Durant la gestió es formen diverses taules i grups de treball per posar les idees i les conclusions 

en comú respecte les bonificacions fiscals, però també es té en compte l’agilitat en els tràmits 

de justificació, ja que busquen millorar i simplificar els tràmits per fer-los accessibles al màxim 

nombre de contribuents. 

Com exemple d’aquest funcionament, l’any 2017 l’Ajuntament va promoure, per la instal·lació 

de plaques fotovoltaiques, diverses reunions amb instal·ladors i altres professionals per 

conèixer les seves necessitats i entendre el seu punt de vista. Això va conduir a modificar els 

processos de tramitació de permisos, eliminant les tasques revisores de l’Ajuntament, a l’hora 

que augmentant la responsabilitat professional dels enginyers privats que signen els projectes. 

Gràcies a això, es va poder instaurar un procediment que permet instal·lar plaques 

fotovoltaiques amb una procediment simplificat de comunicació prèvia. El sol·licitant té un 

checklist amb tots els documents que ha d’aportar. L’Ajuntament revisa que tots els 

documents hi siguin i concedeixen el permís en un termini màxim de 5 dies des de la petició. 

Aquesta bona pràctica va facilitar l’alt creixement d’aquesta mena d’instal·lacions al municipi. 

A continuació es mostres les diferents bonificacions introduïdes i gestionades per l’Ajuntament 

de Sant Cugat: 
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IMPOST BONIFICACIONS PERÍODE 
BONIFICACIONS 

INCOMPATIBILITATS SOLUCIÓ A LA 
INCOMPABILITAT 

IBI 1. 50% per les 
instal·lacions 
d’aprofitament 
tèrmic o elèctric 
de l’energia 
provinent del 
sol. 
 
1.1. 15% a 50%  
pels sistemes 
d’aprofitament 
tèrmic, 
depenent del 
metre quadrat 
de placa 
instal·lada de 
captadors 
tèrmics. 
 
1.2. 50% pels 
sistemes 
d’aprofitament 
elèctric amb un 
mínim de 
producció 
elèctrica del 
50%, 20% si la 
despesa és 
inferior al 50% 
 
2. 5% pel edificis 
terciaris, naus 
industrials, 
equipaments i 
polígons, per 
una instal·lació 
solar 
fotovoltaica de 
mínim de 
producció 
elèctrica del 50% 
dels serveis 
comuns. 

1. Màxim de 5 a 
7 anys, d’acord 
al tipus i cost de 
la instal·lació. 
 
 
 
 
1.1 Màxim de 7 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Màxim 5 
anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Durant 5 anys. 

1. Amb la bonificació 
de l’IAE per sistemes 
d’aprofitament 
d’energies 
renovables. 

1. S’atorgarà la 
bonificació que 
beneficiï més als 
que instal·lin el 
sistema 
d’aprofitament 
tèrmic o elèctric. 
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IMPOST BONIFICACIONS PERÍODE 
BONIFICACIONS 

INCOMPATIBILITATS SOLUCIÓ A LA 
INCOMPABILITAT 

IAE 1. 40% i 20% 
pels que utilitzin 
o produeixin 
energia a partir 
d’instal·lacions 
per 
l’aprofitament 
d’energies 
renovables o 
sistemes de 
cogeneració. 

1. 40% durant 
els 2 primers 
anys i 20% 
durant el tercer i 
quart any. 

1. Amb la bonificació 
de l’IBI per sistemes 
d’aprofitament 
d’energies 
renovables. 

1. S’atorgarà la 
bonificació que 
beneficiï més als 
que instal·lin el 
sistema 
d’aprofitament 
tèrmic o elèctric. 

 

IMPOST BONIFICACIONS PERÍODE 
BONIFICACIONS 

INCOMPATIBILITATS SOLUCIÓ A LA 
INCOMPABILITAT 

ICIO 1. 95% per a la 
reconstrucció o 
rehabilitació de 
naus industrials 
obsoletes i en 
desús d’especial 
interès o utilitat 
municipal. 
 
2. 95% en les 
obres 
d’ampliació o 
instal·lació en 
edificacions 
destinades a 
incorporar 
elements de 
construcció 
sostenible 
basats en 
sistemes actius 
d’aprofitament 
de l’energia 
solar, biomassa, 
geotèrmic, i/o 
sistemes per a 
l’estalvi d’aigua. 
 
3. 90% per la 
incorporació 
d’altres 
elements de 
construcció 
sostenible 
(disseny 
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bioclimàtic dels 
edificis, mesures 
addicionals 
d’estalvi 
energètic, etc.). 

 

Cas 2: Associacionisme Empresarial als PAE 
 

Els PAE concentren un elevat nombre d’empreses que hi cerquen unes determinades 

condicions d’entorn que permetin desenvolupar adequadament la seva activitat i, tot sovint, 

amb recursos i serveis comuns adreçats al conjunt de les empreses. Des de l’enfocament de les 

polítiques de desenvolupament econòmic, i ateses les vinculacions existents entre les 

condicions d’aquests espais i la competitivitat de les activitats que s’hi ubiquen, es considera 

molt recomanable que hi hagi algun tipus de gestió global i integral dels PAE. Aquesta figura 

recomanable són les associacions, entitats constituïdes per complir una finalitat d'interès 

general o particular, que poden ser determinants, en aspectes dels PAE, en la defensa dels 

interessos de les empreses davant les administracions públiques i altres entitats o agents, com 

ara les companyies subministradores. 

A Catalunya hi ha diferents associacions que s’han implicat en els PAE. A mode d’exemple de 

bones pràctiques, i relacionat amb la fiscalitat dels PAE, s’ha cregut oportú centrar-se en les 

tres següents: 

 

I. Associació d’empresaris de Bufalvent - Manresa.  

 

Quin projecte va efectuar? 

L’associació es va involucrar en la inspecció, actualització i modificació de l’IBI i l’IAE dels 

polígons de Manresa.  

 

Qui i per què va ser proposat el projecte? 

Aquest projecte va ser suggerit per l’Ajuntament de Manresa després de comprovar el desajust 

entre la informació que tenien envers la situació fiscal en els PAE i la realitat. En actualitzar 

correctament les dades, es va donar via lliure als PAE per al·legar que es compensessin les 

liquidacions dels tres anys anteriors i es retornessin part dels impostos, els quals es tributarien 

de manera diferent, ja que cada liquidació anual es fa en funció de les ordenances fiscals que 

hi ha en el moment. 
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Quines bonificacions es van introduir en les ordenances fiscals de Manresa? 

IMPOST BONIFICACIONS 

IBI 1. 50% per la instal·lació de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol (plaques solars). 

ICIO 1. 95% per la reforma, reparació i 
rehabilitació d’immobles o de millora i 
rehabilitació de façanes realitzades per les 
administracions públiques o per organismes 
o empreses dependents de les mateixes en 
els polígons o edificis de promoció i gestió 
públiques. 
 
2. 95% per obres d’especial transcendència 
en l’àmbit social o de foment de l’ocupació; i 
per les construccions, instal·lacions o obres 
amb sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar per autoconsum, 
en els edificis on no sigui de compliment 
obligat implantar-ne segons la normativa 
vigent. 
 
3. 90% per construccions, instal·lacions o 
obres que afavoreixen les condicions d’accés 
i d’habitabilitat dels discapacitats. 

 

Quin impacte van tenir aquestes bonificacions? 

En el mes de novembre de l’any 2022, 31 empreses del polígon Bufalvent van crear la primera 

cooperativa energètica, a escala estatal, amb l’objectiu de reduir la factura de la llum del 

polígon. La nova cooperativa, “Manresa il·lumina”, construirà i gestionarà instal·lacions 

fotovoltaiques i donarà servei, a partir del primer trimestre de l'any que ve, a les empreses que 

en formen part, i s’ha explicat que l'increment del preu de l'energia ha estat decisiu per a la 

seva creació. D'entrada, calculen que s'estalviaran un 20% de la factura. 

 

II. Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi Camp 

- Granollers. 

 

El desembre de l’any 2021 es van aprovar les ordenances municipals de Granollers per l'any 

2022 de cara a obtenir una millora de caràcter mediambiental i laboral en els PAE, però també 

en el municipi, sobretot en el cas de les bonificacions d’IVTM i ICIO. Les noves bonificacions en 

què es podran acollir en el seu moment són: 
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IMPOST BONIFICACIONS 

IAE 1. 30% sobre la quota municipal pels 
subjectes passius que hagin incrementat en 
més d'un 5% la mitjana de la seva plantilla 
de treballadors amb contracte indefinit 
durant el període impositiu immediat 
anterior al de l'aplicació de la bonificació. 
 
Aquest percentatge s'incrementarà en un 3% 
per cada treballador amb condició d'aturat 
de llarga durada, fins a un màxim del 40%. El 
topall de la bonificació és de 2.000 euros. 

IVTM 1. 75% durant dos anys en funció del 
distintiu ambiental que tinguin els vehicles, i 
50% durant tres anys, comptats a partir de 
l’any següent al de la data de matriculació. 
 
1.1. Distintiu Zero emissions: Vehicles 100% 
elèctrics de bateria (BEV), vehicles 
d’autonomia estesa (REEV) i, vehicles híbrids 
endollable (PHEV) amb una autonomia en 
mode elèctric de més de 40 km.  
 
1.2. Distintiu Eco: Vehicles híbrids 
endollables amb menys de 40 km 
d’autonomia elèctrica, Vehicles híbrids no 
endollables (HEV), i vehicles propulsats per 
gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de 
petroli (GLP). 
 
2. 50% durant un any, aplicable en l’exercici 
següent al de la data de matriculació, pels 
vehicles de tota classe (excepte remolcs), 
que utilitzin combustible benzina o bioetanol 
amb emissions fins a 100 gr/Km. 

ICIO 1. 95% de la quota de l’impost sobre el 
pressupost de les obres de la instal·lació de 
captació solar tèrmica o fotovoltaica, 
sempre que no sigui d'obligat compliment la 
seva implantació. 

 

III. Associació dels Polígons dels Plans. Vilanova del Camí, Òdena i la Pobla de 

Claramunt - Anoia. 

 

L’Associació, col·laborant amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, va presentar 

diferents programes estratègics per impulsar l’economia dels PAE de l’Anoia: 
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- La creació d’un teixit empresarial generador de riquesa al territori per incrementar la 

competitivitat de la comarca, atès que la fortalesa del teixit empresarial facilitaria la 

transformació del territori que necessita adaptar-se als reptes de la nova economia. 

- La transformació dels PAE en infraestructures eficients, sostenibles i connectades, amb alts 

estàndards de qualitat i referents en la implementació dels ODS (Objectius de 

desenvolupament sostenible). Aquests programes recullen accions, per una banda, destinades 

a la millora de les infraestructures, la digitalització i la seguretat dels PAE, però també 

actuacions per impulsar l’economia circular, la reducció de residus, l’eficiència energètica i el 

foment de la mobilitat sostenible, entre d’altres. 

 

- El posicionament ferm de la comarca a favor de la sostenibilitat i la descarbonització a la 

indústria que aplegui tots els agents econòmics de la comarca i la ciutadania. Entre les seves 

línies d’actuació, destaca la creació del Manifest per una Anoia Industrial Sostenible i accions 

per a l’impuls d’una marca que promogui la indústria sostenible a la comarca, així com 

polítiques d’invest in per atraure noves inversions al territori. 

 

Cas 3: Polígons Empresarials de Qualitat – Polígon Q 
 

Què és la Marca Polígon Q? 

La Marca Polígon Empresarial de Qualitat (Polígon Q) és un model d'estàndard específic i 

desenvolupat en exclusiva, per a certificar la qualitat de les àrees d'activitat econòmica com a 

espais de valor i de generació de riquesa per al territori, sigui com sigui la seva configuració. 

L’atorgament d’aquesta marca de qualitat és responsabilitat de la Coordinadora Espanyola de 

Polígons Empresarials (CEPE). 

 

Quins avantatges té la Marca? 

Creada i registrada per la CEPE, conté un model viu i verificat que inclou un conjunt de 

requisits objectius i mesurables, sent un d’ells tenir competitivitat en aspectes fiscals (tenir els 

impostos assequibles, bonificacions atractives i accessibles, etc.) per a reconèixer la tasca i el 

compromís de les àrees empresarial i de les entitats que les gestionen, atraient així a més 

empreses al polígon, incrementat el prestigi del municipi, així com per a desenvolupar i 

ampliar l'activitat econòmica de la zona. 

 

Quina és la situació amb els PAE de Catalunya? 

En el cas dels PAE a Catalunya, el CEPE va concedir el distintiu Polígon Q l’any 2020 a tres 

polígons industrials de Granollers -Congost, Coll de Manya i Jordi Camp-, esdevenint aquest 
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municipi el primer de tot Catalunya en obtenir aquest certificat, i el primer de tot l’Estat 

espanyol que l’ha aconseguit per triplicat.  

 

El certificat pels PAE de Granollers esmentats es va assolir amb la col·laboració conjunta entre 

l'Associació d'empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp i 

l'Ajuntament de Granollers. L’Associació va transmetre el seu interès a l’Ajuntament d’obtenir 

una acreditació que donés valor als polígons, així com a les tasques que s’estan portant a 

terme dins d’aquests, però també a fora. Dins dels requisits que s’havien de complir estava la 

millora de la fiscalitat dels PAE, on Granollers va rebaixar l’IBI i l’ICIO mitjançant bonificacions 

del 50% en el primer impost, i 95% en el segon. 

 

La Marca Polígon Q suposa una col·laboració pública-privada amb l'Ajuntament, la qual suposa 

un incentiu per continuar treballant en la millora contínua dels polígons, ja que la certificació 

caduca al cap de 3 anys i caldrà renovar-la periòdicament. 

 

Quin impacte va tenir la concessió de la Marca Polígon Q? 

La concessió de la marca va causar que el nombre de municipis interessats a aconseguir-la 

augmentessin, implicant-se de fons en la millora dels seus PAE. Actualment, a part dels PAE 

Congost, Coll de Manya i Jordi Camp de Granollers, l’any 2021 van aconseguir també la 

certificació a Catalunya: 

 

- El Polígon del Príncep i Polígon Empordà Internacional de Vilamalla, a Girona. 

- El Polígon industrial El Pla de Sant Feliu, al Baix Llobregat. 

- El Polígon industrial Can Salvatella de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental. 

 

Cas 4: Rubí Brilla 
 

Rubí va posar en marxa, l’any 2020, un concurs pioner a Espanya per a l'autoconsum solar 

compartit per empreses de la ciutat. Tretze empreses dels Polígons d'Activitat Econòmica de 

Ca Jardí, Rubí Sud, Cova Solera i Ca n'Alzamora van apostar pel consum elèctric compartit com 

a mesura per a millorar la seva competitivitat i alhora fer front a l'emergència climàtica. 
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Previ al concurs, Rubí Brilla va plantejar a l’Ajuntament de Rubí l’adopció de mesures 

d’eficiència energètica i indústria a l’inici de l’activitat econòmica, vinculant la taxa de llicències 

al VAS (Vector Ambiental de Seguretat). El resultat va ser la revisió i millora, envers aquestes 

matèries, de les ordenances fiscals d’IBI, IAE, ICIO, IVTM i residus. 

 

Segons l'Ajuntament de Rubí, l'autoconsum compartit és la principal eina per a canviar l'actual 

model energètic que es basa en un sistema centralitzat, fòssil i finit, i que l'agregació de 

diferents empreses amb voluntat de dur a terme el projecte, a més de possibilitar sinergies 

entre elles, ha de permetre una reducció de costos i possibilitar mecanismes per a compartir 

l'energia. 

 

Quins eren els objectius i finalitats de Rubí Brilla? 

El concurs es va obrir a totes les empreses instal·ladores, enginyeries o consultores en la 

instal·lació de sistemes d'autoconsum solar individuals o ben compartits per a les diferents 

empreses de Rubí participants del projecte, amb l’objectiu de que, mitjançant la gestió 

compartida dels diferents recursos dels PAE, es podran optimitzar costos, reduir les emissions 

de CO₂, crear ocupació i nous perfils professionals i, millorar la competitivitat de totes les 

empreses que participen. 

 

La finalitat de la prova pilot era demostrar la viabilitat econòmica de la gestió compartida dels 

recursos, de manera que el cost de l’equip de gestió seria inferior a l’estalvi obtingut per a 

cada empresa. Des de Rubí Brilla s’estimava que aquest fet es produiria a partir d’un estalvi de 

menys de l’1%, que suposaria, només en el vector de l’energia, un estalvi de 50.000 € 

aproximadament, molt superior als 14.400€ que costava la gestió del polígon pel conjunt de les 

empreses participants. 

 

Quin va ser l’impacte del concurs? 

En total es van rebre dotze propostes econòmiques, de les quals la UTE formada per Enertika + 

Km0 + Zener va ser la guanyadora. Malgrat la "participació" inesperada de la COVID-19, vuit 

indústries van decidir continuar amb el projecte, aconseguint una potència agregada de 

1,2MWp, una producció total estimada de 1.852 MWh/any i un estalvi de 450 Tn CO₂/any. 

 

Amb el resultat de la primera edició del concurs, es va decidir fer una segona edició, on es van 

afegir, amb l’objectiu d’atraure a mes indústries dels PAE de Rubí al concurs, sessions 

d'intercanvi d'experiències amb els ens locals entorn del vector de l'energia, per intercanviar 

pràctiques, aprendre d'elles i inspirar a tots aquells municipis que volen iniciar el seu camí cap 

a la transició energètica. Aquestes sessions van ser de caràcter obert i pràctic, adreçades al 

personal tècnic dels ajuntaments dels 23 municipis del territori B30. 
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Cas 5: Bonificacions ICIO per la rehabilitació de naus industrials Vallès 

Occidental 
 

L'any 2018 es va acordar el Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental amb l'objectiu 

l'any 2019 de rehabilitar naus industrials obsoletes, mitjançant el foment d'una bonificació 

compartida. 

 

En què consistia el Pacte? 

La Taula de fiscalitat local i simplificació administrativa constituïda pels ajuntaments i que 

compta amb la participació dels agents socioeconòmics del Pacte per la Reindustrialització va 

impulsar, entre altres actuacions, mesures innovadores que facilitessin el procés de 

transformació de l'activitat productiva. A aquesta actuació es van afegir altres iniciatives 

impulsades en aquest àmbit com l'informe anual de recomanacions i propostes de millora, que 

tenia el propòsit d'avançar cap a una major harmonització davant la diversitat existent de les 

bonificacions i, impulsar mesures més efectives i compartides per incentivar activitat 

industrial.  

 

També es van divulgar les principals bonificacions existents en el conjunt de municipis per a 

l'eficiència energètica de la nau, la mobilitat sostenible o la qualitat de l'ocupació. Amb 

aquesta voluntat i d'acord amb el pla de treball que es va aprovar el juny del 2018, el Grup de 

Treball configurat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, les entitats impulsores de la 

mesura, ajuntaments de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès i patronals CIESC i CECOT, i 

amb la col·laboració dels ajuntaments de Polinyà, Rubí, Sabadell i Terrassa, van elaborar una 

guia pels ens locals de la comarca per facilitar l'establiment d'una bonificació del 95% en l'ICIO 

per a la reconstrucció i rehabilitació de les naus, de cara a les noves ordenances del 2019. 

 

La guia informava del marc legal regulador per a poder desenvolupar aquesta bonificació i 

donava pautes per a unificar criteris i clarificar conceptes, a fi d'obtenir una aplicació 

harmonitzada que facilités la difusió i coneixement entre el teixit empresarial. Els dos supòsits 

susceptibles de bonificació eren la reconstrucció, enderroc de l'immoble existent i construcció 

d'un de nova planta, i la rehabilitació, manteniment del conjunt o part de la façana de 

l'immoble existent amb un projecte de rehabilitació integral de l'interior, amb la possibilitat, si 

era el cas, d'ampliació de l'edifici. 

 

Quin va ser l’impacte del Pacte per la Reindustrialització? 

En l'últim trimestre de l'any 2018, en el procés de presentació i aprovació de les ordenances 

locals pel 2019, diferents ajuntaments van incorporar la bonificació compartida per a la 

bonificació del 95% destinada a la reconstrucció i rehabilitació de naus industrials obsoletes i 
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en desús. Alguns dels municipis que van incorporar la bonificació van ser Sabadell, 

Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès i Terrassa. 

 

FORA DE CATALUNYA 
 

Cas 1: Concellos Doing Business 
 

Què és el Concellos Doing Business? 

La Xunta de Galicia i la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) van crear l’any 

2017 la figura 'Concellos Doing Business' per atraure conjuntament noves empreses a Galícia, 

sobretot als seus PAE, oferint a les empreses que es vagin a instal·lar en els polígons rebaixes 

de fins al 95% en l'IBI, l'IAE i l’ICIO, a canvi d'un compromís de creació d'ocupació per part de 

les empreses, concretament, el 95% de bonificació s’aplicarà quan el projecte impliqui la 

creació de més de 20 llocs de treball, el 75% quan suposi la contractació d'entre 11 i 20 

persones, i el 50% si són fins a 10 el nombre d'ocupacions previstes. 

 

Quins tràmits han d’efectuar els ajuntament per tal d’adquirir la condició d’ajuntament 

emprenedor?  

L'ajuntament que desitgi adquirir la condició d'ajuntament emprenedor, ha de desenvolupar 

amb caràcter previ les següents actuacions: 

 

- Manifestar el seu interès a adherir-se a la iniciativa mitjançant l'adopció, per l'òrgan 

competent, d'un acord o resolució en el qual es comprometin a l'establiment de les mesures 

orientades al foment de la implantació i fixació d'empreses que s'especifiquen en l'article 80 

d'aquesta norma. 

 

- Resoldre les sol·licituds de llicència d'obra en les quals el sol·licitant sigui una empresa o  

persona autònoma i tinguin per objecte la construcció d'una edificació destinada a la primera 

implantació d'una activitat o l'ampliació de les instal·lacions existents. 

 

- Establir bonificacions als preus de les parcel·les del sòl empresarial de titularitat municipal, 

amb la finalitat de garantir que aquests resultin competitius. 
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- Incorporar i oferir a les empreses la possibilitat d'acudir a la figura jurídica del dret de 

superfície. 

 

- Reconèixer el caràcter prioritari en els tràmits i l'adopció de l'acord de tramitació urgent 

respecte dels procediments de competència municipal relacionats amb les iniciatives 

empresarials prioritàries. 

 

- Incorporar l'ajuntament al Sistema d'atenció a la inversió. 

 

- Realitzar actuacions de revisió del seu marc normatiu dirigides a la bona regulació. 

 

- Aprovar mitjançant acord plenari una modificació de les ordenances fiscals reguladores de 

l'IBI, l'IAE i, de ser el cas, de l'ICIO. Aquesta modificació tindrà per objecte l'establiment de les 

bonificacions potestatives previstes en la normativa estatal reguladora de les hisendes locals 

per apreciar que concorren circumstàncies d'especial interès o utilitat municipal vinculades a la 

creació d'ocupació. 

 

Aquestes bonificacions s'establiran en funció de paràmetres de creació de nous llocs de treball 

i cada ajuntament desenvoluparà els aspectes que consideri necessaris sobre la base de la seva 

potestat reglamentària (modalitat dels contractes, documentació a presentar pels sol·licitants, 

forma de justificació del manteniment dels requisits exigits, etc.). 

 

- De les ordenances fiscals, el percentatge de la quota a bonificar haurà de determinar-se en 

funció dels nous llocs de treball creats, respectant els següents trams: 

· Almenys el 80 % per la creació de més de 20 llocs de treball. 

· Almenys el 75 % per la creació d'entre 11 e 20 llocs de treball. 

· Almenys el 50 % per la creació de fins a 10 llocs de treball. 

 

- Les mesures referides als impostos de meritació periòdica hauran de mantenir-se, per a cada 

subjecte passiu, almenys per als tres exercicis pressupostaris complets següents a aquell en el 

qual tingui lloc el fet imposable. 
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Quins beneficis obtenen els ajuntaments? 

Els ajuntaments adherits es podran beneficiar de les ajudes autonòmiques destinades a 

impulsar la indústria, l'ocupació o l'emprenedoria, tenint preferència davant les convocatòries 

en règim de concurrència competitiva. 

Quin ha estat l’impacte? 

L’impacte de la creació del Concello ha donat lloc a noves mesures fiscals en diferents 

municipis de Galícia, podent desenvolupar cada ajuntament els aspectes que considerin 

necessaris sobre la base de la seva potestat reglamentària (modalitat dels contractes, 

documentació a presentar pels sol·licitants, etc.). A continuació teniu els exemples de tres 

municipis adherits al Concello: 

MUNICIPI ORDENANCES 
MODIFICADES 

MILLORES REALITZADES 

VIGO IBI, IAE, IVTM i ICIO · Rebaixa de l’IBI al 50% 
durant tres anys als 
habitatges o edificis amb 
instal·lacions d'energia 
renovable, com les plaques 
solars, aplicant-se el 
descompte des de la seva 
posada en marxa. 
· Congelació dels impostos i 
taxes per a l’any 2023, amb 
l’objectiu de lluitar contra la 
inflació. 

LALÍN IBI, IAE i ICIO · Modificació de les 
ordenances fiscals per 
aconseguir el retorn laboral, 
social i econòmic que s’havia 
perdut en el municipi, 
recuperant els ingressos que 
es deixarien d’ingressar amb 
les bonificacions d’aquests 
impostos a empreses, a la 
llarga. 

A GUARDA IBI, IAE, ICIO · Augment de fins al 95% de 
les bonificacions en les 
ordenances fiscals, per a 
activitats econòmiques 
declarades d'especial interès 
o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies de 
foment de l'ocupació, per a 
la implantació d'una activitat 
econòmica o empresarial, o 
ampliació de les 
instal·lacions existents. 
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Cas 2: L’auge de les llicències energètiques 
 

Els polígons de Llanera, municipi d’Astúries, estan apostant fort per les instal·lacions per a 

autoconsum energètic i són moltes les empreses que en els últims mesos han sol·licitat 

llicències municipals per a col·locar sistemes fotovoltaics i de plaques solars per a cobrir, 

almenys, les necessitats de les seves plantes, pel fet que aquests sistemes compten amb 

bonificacions fiscals. 

L'auge en les sol·licituds afecta a tots els espais industrials, el Parc Tecnològic d'Astúries i els 

polígons d’Asipo i Silvota, a més de l'àrea de Mercasturias i, també als habitatges a l’haver-hi 

un gran nombre de projectes per a la seva instal·lació, sobretot en unifamiliars. 

 

Quin és l’origen de l’auge? 

El govern local de Llanera relaciona l’auge de les llicències, entre altres coses, amb les 

bonificacions fiscals per als qui realitzin instal·lacions per a l'obtenció d'energies renovables.  

 

Quines són les bonificacions? 

El consell compta amb una bonificació en l'IBI del 40% de la quota íntegra per a les edificacions 

l'ús de les quals sigui residencial i en les quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament 

tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol i es destini a autoconsum. 

També existeix una bonificació en la quota de l'IAE pels que utilitzin i produeixin energies a 

partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració, en 

les seves activitats econòmiques destinats a autoconsum. De la mateixa manera que en l’IAE, 

es bonifica al 95% l'ICIO quan es tracti d'obres o instal·lacions que tinguin per objecte la 

implantació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum. 

 

Cas 3: Incorporació de bonificacions potestatives per especial interès o 

utilitat municipal a les ordenances fiscals 
 

En aquest cas trobareu exemples simplificats de bonificacions que es van afegir en el marc 

fiscal per tal de consolidar les finances públiques i impulsar les activitats econòmiques dels 

municipis que les apliquen, ajudant a impulsar d’aquesta manera projectes de gran 

envergadura en el futur. 
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3.1 Exemples de municipis que han incorporat la nova bonificació potestativa en l’IBI 

 

Municipi Bonificació total incorporada 

Roquetas de Mar (Almeria) 50% de bonificació amb el límit del fet que la 
declaració d'especial interès o utilitat 
municipal necessària, per a accedir a 
aquesta, es concedirà amb caràcter anual 
pel primer ple de la corporació de cada 
exercici, sent objecte de revisió anual. 

Manises (València) Dirigida als immobles on es desenvolupen 
activitats econòmiques de nova creació, la 
bonificació té una durada màxima de cinc 
anys, en els quals el percentatge de 
bonificació anirà disminuint de manera 
progressiva: 50% el primer any, 40% el 
segon, 30% el tercer, 20% el quart i 10% el 
cinquè. 

 

3.2 Exemples de Municipis que han incorporat la nova bonificació potestativa en 

l’IAE 

 

Municipi Bonificació total incorporada 

Manises (València) Parell a l’IBI, la bonificació és dirigida a les 
activitats econòmiques de nova creació, amb 
una durada màxima de cinc anys i 
percentatges decreixents: 50% el primer 
any, 40% el segon, 30% el tercer, 20% el 
quart i 10% el cinquè. 
 
Aquestes bonificacions van ser, per 
l'Ajuntament de Manises, un factor a favor 
seu en la carrera per atreure noves activitats 
econòmiques en els PAE del seu municipi. 

Còrdova (Còrdova) Dirigida únicament a activitats econòmiques 
en les quals es donin circumstàncies de 
foment de l'ocupació, la bonificació arriba al 
95%, amb una durada de tres anys. 

 

Cas 4: Bonificacions de construcció en els polígons de Sòria 
 

L’any 2018 l’Ajuntament de Sòria va decidir ampliar al 50% una de les bonificacions ICIO que 

tenien en vigor, concretament la bonificació per la instal·lació de noves empreses, per 

incentivar d’aquesta manera l’arribada de noves empreses, afavorir a la creació de llocs de 

treball i alleujar la situació de les empreses quan tot just comencen.  
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D'aquesta bonificació es podran beneficiar aquelles construccions, instal·lacions i obres dutes a 

terme en el Polígon Industrial de Valcorba i en el Polígon Industrial de Les Cases per empreses, 

que per nova creació o trasllat, s'instal·lin en aquests. Així mateix, també es podran beneficiar 

d'un altre 25% de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions i obres dutes a terme 

per empreses tant de nova creació com per trasllat, ampliació o millora de les existents i que 

portin amb si la creació o increment d'almenys 10 llocs de treball una vegada acabada la 

construcció, instal·lació o obra. 

Altres requisits per obtenir la bonificació són el manteniment dels llocs de treball creats, 

almenys durant 2 anys, i que en el moment de sol·licitar la bonificació, s’haurà d’adjuntar-hi 

declaració jurada dels llocs de treball a crear que posteriorment justificarà amb els documents 

d'alta en la Seguretat Social i els TC2 de l'any anterior i els dos posteriors a la realització de les 

obres i inici de l'activitat. 

D’altra banda, però complementada amb la bonificació d’ICIO, la Regidoria de Comerç i 

Turisme de l'Ajuntament de Sòria, va obrir un termini per presentar sol·licituds d'ajudes a 

microempreses, d’un import de 2.000 euros per empresa, amb l'objectiu de fomentar 

l'activitat empresarial i, per tant, la creació d'ocupació per a contribuir a la posada en marxa de 

projectes empresarials de nova creació. 

D'aquestes subvencions, destinades al pagament del lloguer dels tres primers mesos del local 

de l'empresa o a la compra d'immobles, mobiliari, maquinària, etc., realitzats per a la posada 

en marxa del negoci, se’n podien beneficiar les empreses creades des de l'1 de gener fins al 30 

de juny de 2013.  Des que es va obrir la convocatòria es van presentar quinze sol·licituds i 

cadascuna d'elles van rebre l’import de 2.000 euros esmentat anteriorment. 

 

MISCEL·LÀNIA 
 

En aquest apartat, s’ha cregut oportú referenciar una sèrie d’informacions relacionades amb 

l’àmbit de la fiscalitat local i les bonificacions que poden ser d’interès per al lector. Per a 

cadascuna d’elles, es fa una breu descripció i es proporciona un enllaç per ampliar la 

informació: 

 

 Article que especifica les bonificacions fiscals que ajuden a amortitzar la instal·lació de 

plaques solars i el nombre d’habitants que en surten beneficiats en diferents 

demarcacions de Catalunya.  

http://leconomic.cat/article/2150468-girona-la-demarcacio-amb-mes-bonificacio-de-l-ibi-per-

instal-lar-plaques-solars.html   

 

http://leconomic.cat/article/2150468-girona-la-demarcacio-amb-mes-bonificacio-de-l-ibi-per-instal-lar-plaques-solars.html
http://leconomic.cat/article/2150468-girona-la-demarcacio-amb-mes-bonificacio-de-l-ibi-per-instal-lar-plaques-solars.html
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 Organització de sessions per identificar, entre empresaris locals, les fortaleses, 

febleses i reptes en aspectes econòmics del sector industrial del municipi i del polígon 

industrial Pla de l’Illa, a Quart, Girona. 

https://www.quart.cat/ca/noticies/impulsem-el-desenvolupament-del-poligon-industrial-pla-

de-lilla.html   

 

 Observatori de la fiscalitat de residus creat, com indica el seu nom, per realitzar un 

seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus en àmbit estatal.  

https://www.fiscalitatresidus.org/   

 

 Notícia d'un estudi impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà per atraure 

empreses agroalimentàries als polígons de la comarca i afavorir el consum de 

productes de quilòmetre zero. 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/04/12/baix-emporda-vol-atraure-empreses-

64928232.html   

 

 La situació dels Polígons d'Activitats Econòmica a la província de Barcelona i el 

Programa per promocionar i dinamitzar-los que vol impulsar la Diputació de Barcelona. 

https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/programa-pae  

 

 Granollers impulsa l’estalvi energètic i les energies renovables a partir de les seves 

bonificacions fiscals (2020). 

https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/bonificacions_fiscals_granoller

s_gtte_diba_26102020.pdf   

 

 Anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat 

Econòmica, projecte desenvolupat en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, amb 

què el Govern de Catalunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu d’establir 

mesures de política industrial consensuades, i que serveixin per a la transformació del 

model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu. 

https://www.quart.cat/ca/noticies/impulsem-el-desenvolupament-del-poligon-industrial-pla-de-lilla.html
https://www.quart.cat/ca/noticies/impulsem-el-desenvolupament-del-poligon-industrial-pla-de-lilla.html
https://www.fiscalitatresidus.org/
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/04/12/baix-emporda-vol-atraure-empreses-64928232.html
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/04/12/baix-emporda-vol-atraure-empreses-64928232.html
https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/programa-pae
https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/bonificacions_fiscals_granollers_gtte_diba_26102020.pdf
https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/bonificacions_fiscals_granollers_gtte_diba_26102020.pdf
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http://www.laroca.cat/media/repository/plans_i_estudis_municipals/els_poligons_d%E2%80

%99activitat_economica_de_la_demarcacio_de_barcelona.pdf   

 

 Projecte, aplaudit per la Comissió Europea, de Llei de Dinamització del Medi rural del 

Govern d'Aragó per a atreure empreses als polígons industrials que es troben en les 

zones rurals, lluitant així contra la despoblació. Es poden veure els processos efectuats. 

https://www.diariodeteruel.es/teruel/el-gobierno-de-aragon-impulsara-medidas-para-atraer-

empresas-a-los-poligonos-industriales-de-zonas-rurales    

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476164000  

https://www.europapress.es/aragon/noticia-comision-europea-felicita-aragon-ley-

dinamizacion-medio-rural-luchar-contra-despoblacion-20221005200814.html  

 

 Reclamació de l’Associació d’empreses del polígon Les Cases, Sòria, a l’Ajuntament de 

Sòria per intentar que aquests darrers redueixin impostos i millorin bonificacions en IBI 

i IAE donat l’increment continuat des del 2008, que ha provocat la pèrdua de 

centenars d’empreses. 

https://elmirondesoria.es/soria/capital/los-empresarios-del-poligono-las-casas-reclaman-

bonificaciones    

 

 Llibre Blanc de la Reforma Tributària, amb la finalitat de ser el fonament per a una 

reforma del sistema tributari que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques, 

respongui al finançament de les despeses públiques i contribueixi a reduir el dèficit 

estructural i al manteniment de l'Estat de Benestar. 

https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.p

df  

  

 Estudi del 2019 de Laura Concepción González Calvache, de l’institut de Dret Local 

Universitat Autònoma de Madrid, sobre si la tributació local pot millorar el medi 

ambient, on ha analitzat les bonificacions mediambientals dels 50 majors ajuntaments 

d'Espanya. 

https://www.idluam.org/blog/puede-la-tributacion-local-mejorar-el-medio-ambiente-estudio-

de-las-bonificaciones-medioambientales-de-los-50-mayores-ayuntamientos-de-espana/   

http://www.laroca.cat/media/repository/plans_i_estudis_municipals/els_poligons_d%E2%80%99activitat_economica_de_la_demarcacio_de_barcelona.pdf
http://www.laroca.cat/media/repository/plans_i_estudis_municipals/els_poligons_d%E2%80%99activitat_economica_de_la_demarcacio_de_barcelona.pdf
https://www.diariodeteruel.es/teruel/el-gobierno-de-aragon-impulsara-medidas-para-atraer-empresas-a-los-poligonos-industriales-de-zonas-rurales
https://www.diariodeteruel.es/teruel/el-gobierno-de-aragon-impulsara-medidas-para-atraer-empresas-a-los-poligonos-industriales-de-zonas-rurales
https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476164000
https://www.europapress.es/aragon/noticia-comision-europea-felicita-aragon-ley-dinamizacion-medio-rural-luchar-contra-despoblacion-20221005200814.html
https://www.europapress.es/aragon/noticia-comision-europea-felicita-aragon-ley-dinamizacion-medio-rural-luchar-contra-despoblacion-20221005200814.html
https://elmirondesoria.es/soria/capital/los-empresarios-del-poligono-las-casas-reclaman-bonificaciones
https://elmirondesoria.es/soria/capital/los-empresarios-del-poligono-las-casas-reclaman-bonificaciones
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf
https://www.ief.es/docs/investigacion/comiteexpertos/LibroBlancoReformaTributaria_2022.pdf
https://www.idluam.org/blog/puede-la-tributacion-local-mejorar-el-medio-ambiente-estudio-de-las-bonificaciones-medioambientales-de-los-50-mayores-ayuntamientos-de-espana/
https://www.idluam.org/blog/puede-la-tributacion-local-mejorar-el-medio-ambiente-estudio-de-las-bonificaciones-medioambientales-de-los-50-mayores-ayuntamientos-de-espana/
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Aquest estudi plantejava una anàlisi de quina és l’afectació que les ordenances fiscals tenen en 

el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i en especial, en espais d’alta 

concentració com ho són els PAE. A partir dels quatre grans àmbits d’anàlisi (característiques 

dels principals impostos, impacte en les finances municipals i afectació a les empreses, i recull 

de bones pràctiques) s’obté una visió global i minuciosa, i s’extreuen els següents punts a 

destacar: 

1. L’Impost sobre els Béns Immobles es manté, en comparació a l’estudi del 2020, i continua sent 

l’impost que afecta de manera generalitzada a més activitats econòmiques i el que més 

ingressos suposa per a les finances municipals. En 19 dels 39 municipis, sent els que disposen 

de major superfície de PAE, s’apliquen tipus impositius diferenciats per a la indústria, els quals 

són més elevats que l’establert pels béns urbans. Amb els valors cadastrals es pot determinar a 

quina dimensió de nau i/o activitat industrial es demana major esforç fiscal, arribant a la 

conclusió que com més baix sigui el valor cadastral mínim més quedaran afectades les petites i 

mitjanes empreses i, per tant, menys les grans empreses, creant una gran esquerda en les 

quotes fixades entre els municipis.  

Actualment, les bonificacions a l’IBI que tenen major impacte en les empreses són les  

d’activitats econòmiques d’interès i la instal·lació i ús d’energia solar.  

2. L’Impost sobre les Activitats Econòmiques és el més condicionat per nombre de factors (quota 

segons activitat i superfície, xifra de negoci, localització de l’activitat i província). Els 

ajuntaments únicament tenen la possibilitat de regular la quantia de l’impost en el coeficient 

de situació i les bonificacions, causant que només puguin condicionar una mínima part de la 

quota final. No obstant això, depenent de la categoria en la qual el coeficient integri els PAE, la 

pressió fiscal serà major o menor, mostrant-se així que els municipis amb major superfície de 

PAE són els que apliquen coeficients de situació més elevats i on s’obtenen més ingressos en 

l’IAE. 

En les bonificacions es pot observar heterogeneïtat en gran part d’aquestes i entre municipis, 

sobretot en les bonificacions dedicades a la creació de llocs de treball, que es poden percebre, 

en alguns municipis, del 10% al 50%.  

3. En l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica és en el que la gran majoria de municipis, 

especialment els més grans, hi apliquen els coeficients màxims permesos (23 dels 39 

municipis). Envers les bonificacions els ajuntaments busquen l’adquisició i ús de vehicles 

elèctrics, d’emissions 0 o menys contaminants, aplicant rebaixes de fins al 75%. No obstant 

això, comparat amb l’estudi del 2020, les bonificacions aplicables a cotxes d’anys d’antiguitat 

continuen sent altes, causant que se segueixin utilitzant aquest i, per tant, mantenint el grau 

de contaminació i de contradicció si es fixen en les bonificacions dedicades als cotxes de baixa 

contaminació.    

4. L’Impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres segueix sent, respecte a l’estudi del 

2020 i, en conseqüència, a la resta dels impostos analitzats, el que menys pressió representa 

per a les empreses i, conseqüentment, el que proporciona menys beneficis als ajuntaments. 
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Més de la meitat dels municipis estudiats apliquen el coeficient màxim permès legalment. Pel 

que fa a les bonificacions, les que s’apliquen en major nombre de casos són la d’obres 

d’especial interès local (37 dels 39 municipis) de millora de l’accessibilitat (35 dels 39 

municipis) i d’instal·lació d’energia solar (30 dels 39 municipis), mentre que la de plans de 

foment d’inversions privades (14 dels 39 municipis) i d’habitatges de protecció oficial (24 dels 

39 municipis) són les que s’apliquen en menor nombre.  

5. En la pressió fiscal dels PAE no hi ha canvis en relació a l’estudi del 2020: els impostos que 

influeixen més encara són l’IBI i l’IAE i els que apliquen els coeficients màxims en major 

nombre de municipis són l’IAE i l’IVTM, mentre que en l’IBI el resultat és més heterogeni. Es 

manté la predisposició del fet que la pressió fiscal és més alta en els municipis més grans i amb 

major superfície de PAE.  

6. En el recull de bones pràctiques es poden veure referents fiscals que, a través de diferents 

línies estratègiques (modificació de les ordenances fiscals, creació de Concellos, Associacions, 

etc.) han aconseguit promocionar no només els seus PAE, sinó també el seu municipi, 

equiparant els interessos de les empreses amb els de les administracions públiques, millorant 

la comunicació i relació entre ajuntaments i PAE i, la situació econòmica i els impostos 

municipals. 

7. L’Estudi “Manual de bones pràctiques per a l’harmonització fiscals als PAE” emfatitza en com 

l’economia cobra importància en el treball de creació de models productius per reforçar la 

indústria municipal, sobretot en els aspectes dels impostos municipals, el fixament dels seus 

tipus o coeficients menors o majors i, les quotes finals a les quals s’han de fer front, que poden 

convertir-se en factors condicionants en el moment de decidir la localització i la instal·lació 

d’activitats econòmiques. Convergint aquesta conclusió amb l’objectiu que es pretén assolir 

amb aquest estudi, s’observa un control minuciós de la fiscalitat municipal, però també una 

coincidència majoritària entre els municipis que pot obrir les portes a una harmonització i 

cooperació entre ells i a un desenvolupament econòmic fructífer. 
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