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1. Resum i conclusions de l’acte
El Sr. Rafael Güeto, 3r tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Rubí de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local dóna la benvinguda a tots els assistents i exposa que les
administracions locals tenen un doble repte en relació a la fiscalitat: d’una banda, els
impostos han de garantir una distribució de la riquesa; molts ajuntaments, amb moltes
necessitats i urgències socials, i sobretot mal finançats, han de mantenir aquesta finalitat. I,
el segon gran repte, és fer de la fiscalitat local un element que esperoni l’activitat
econòmica i la reactivació.
Seguidament, el Sr. Joan Carles Paredes, president de la Comissió de Promoció
Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, també dóna la
benvinguda i recalca que gràcies a la fiscalitat gaudim de l’estat del benestar i de serveis
municipals, però que també cal analitzar i debatre de quina manera pot revertir en els
serveis a les empreses. Seguidament, explica que el Consell Comarcal, durant aquest últim
semestre de 2015, està realitzant una diagnosi sobre la fiscalitat que s’aplica a l’empresa
industrial a cada municipi i, dels usos i activitats permesos als polígons. D’aquesta manera
podrem proposar mesures per harmonitzar criteris i per consolidar els polígons com a
espais vertebradors del territori.
Seguidament, es dóna pas al Sr. Enric Rius Macias que realitza la ponència inicial en base
a tres qüestions:
-

Es pot plantejar una fórmula tributària conjunta en un territori?
La tributació pot ser un element decisiu per la implantació de la indústria?
Hi ha mesures que es puguin emprendre conjuntament per incentivar l’activitat?

Després d’exposar breument l’esquema pressupostari dels ingressos als ajuntaments, el
ponent presenta una comparativa del pes dels tributs a diferents municipis de la comarca,
en base al qual destaca tres elements:
-

-

L’estructura dels ingressos es basa en la propietat, fet que té tant avantatges (és
estable, no es deslocalitza) com inconvenients (és difícil de canviar sense alterar
seriosament els pressupostos).
Existeixen models alternatius. Un cas conegut són els països nòrdics, que es
recolzen més en impostos directes, i el pes sobre la propietat és menor.
Existeix poca capacitat de maniobra a nivell local. A mode il·lustratiu, respecte a
l’IBI, està basat en el cadastre i les exempcions venen fixades per llei. Es pot decidir
un tipus dintre del mínim i màxim establert.

A continuació, la ponència es centra en la capacitat de decisió dels ens locals. En aquest
sentit, subratlla on hi ha més marge d’incidència dintre de cada impost:
-

-

Pel que fa a l’IBI, dintre de les bonificacions potestatives, pot bonificar-se fins el
95% a favor d’immobles que desenvolupen activitats econòmiques d’especial
interès o utilitat municipal (per exemple, de foment de l’ocupació).
Pel que fa a l’IAE, d’una banda, hi ha la capacitat d’establir el coeficient de situació.
De l’altra, dintre de les bonificacions potestatives, pot bonificar-se fins el 50% una
sèrie de supòsits: l’inici d’una activitat econòmica; la creació d’ocupació; les
empreses sostenibles i les pèrdues o pocs beneficis. I fins el 95% l’activitat
econòmica d’especial interès.

En resposta a les qüestions plantejades a l’inici de la ponència, es conclou que:
-

El nostre model de finançament local té poc marge per a l’autonomia municipal.

-

-

És difícil establir una política unificada tributària de tots els municipis a nivell
d’impostos, degut al pes específic de l’IBI als pressupostos de cada municipi i a la
poca capacitat de maniobra a escala local. Ara bé, hi ha cert marge de maniobra en
les taxes i l’IAE
Es fa necessari pensar en altres elements no tributaris: els serveis,
infraestructures, comunicació i simplificació administrativa per al
desenvolupament eficient de les activitats econòmiques.

A continuació, s’obre un torn de preguntes específiques al ponent per passar després a un
debat entre els participants dinamitzat pel Sr. Toni Martos, de la consultora CGI,
encarregada de desenvolupar l’estudi que està impulsat el Consell Comarcal. El Sr. Martos
explica breument com es desenvoluparan els seus treball i fa un seguit de reflexions que es
resumeixen a continuació:
-

-

Un problema important dels ajuntaments ha estat que, durant el període anterior a
la crisi, es van finançar despeses estructurals amb ingressos conjunturals.
Actualment, els ajuntaments compten amb més eines que abans per conèixer els
resultats de l’activitat econòmica de l’empresa o l’àrea en la que està situada.
A dia d’avui, els ajuntaments han passat, cada cop més, a fer política econòmica. Es
fa referència al cas de Barcelona, en que es fa política fiscal en impostos als que
resulta difícil realitzar-la, per exemple, mitjançant la fórmula dels topalls en el IBI.
La comptabilitat de costos és una eina que cada cop més empren els ajuntaments
per elaborar polítiques fiscals.

Tanca l’acte el Sr. Sergi Busquets, vicepresident del Fòrum Empresarial Cecot. El ponent
reflexiona sobre les qüestions plantejades des d’una perspectiva empresarial. Les seves
aportacions, juntament amb altres empresaris participants és la següent:
-

-

La tributació no importa tant quan l’empresa ja està instal·lada al territori, però
resulta un factor rellevant a l’hora de decidir instal·lar-se per primer cop.
És desitjable assolir l’harmonització a nivell territorial.
Cal seguir criteris d’eficiència i de transparència.
Respecte al criteri de transparència, es fa necessari que part del que l’empresa
aporta via impostos es reverteixi en la millora de la competitivitat l’activitat
econòmica: millora de l’accessibilitat, de les instal·lacions, els serveis, les
comunicacions, etc.
Es proposa valorar com es poden incorporar incentius o bonificacions per
impulsar la reconversió del parc immobiliari industrial en desús.
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Una part important del tributació que afecta a l’empresa industrial
l’estableixen les ordenances fiscals que els ajuntaments cada any
aproven juntament amb els pressupostos locals. Amb els marges que
la llei general permet, les ordenances configuren les característiques
d’un seguit d’impostos, com la IAE i IBI, i taxes, com la llicència
d’activitat i obertura, que repercuteixen en el comptes d’explotació de
les empreses.
En el marc d’aquesta relació impositiva sorgeixen diferents qüestions
que són d’interès abordar pel desenvolupament econòmic local dels
municipis i del conjunt de la comarca:
És possible millorar l’ordenació i integració dels impostos i taxes
per simplificar els tràmits administratius de les empreses i
l’accés a la informació?
Quin és el retorn de la tributació que paguen les empreses als
ajuntaments en les polítiques municipals?
Quines bonificacions o incentius es podrien establir per millorar
la situació socioeconòmica i dels polígons industrials? Seria
possible harmonitzar aquestes mesures entre municipis?

Algunes dades d’interès
Segons l’Eurostat l’any 2014 l’Estat
Espanyol tenia una pressió fiscal sobre
el total PIB del 33,2%, molt per sota de
la mitjana de la UE del 40,1% i xifra que
es va reduir de forma considerable a
partir de l’any 2007.
Segons el darrer informe d’Intermón
Oxfam el frau fiscal costa a l’estat
59.000 milions d’euros dels quals el
72% pertany a grans empreses i
fortunes.
Segons dades de l’Agència tributària
l’any 2013 el tipus efectiu de les grans
empreses (bàsicament de l’Ibex35) va
ser del 5% mentre que el de les pimes
del 16%.
Segons el Ministeri d’hisenda i
administracions
públiques,
l’IAE
representa l’11% dels ingressos dels
cinc impostos locals.

Per ajudar a la reflexió d’aquestes qüestions l’acte comptarà amb una
ponència inicial a càrrec Sr. Enric Rius Macias, consultor i expert en fiscalitat empresarial.
Posteriorment, es realitzarà un debat obert en el qual es convidarà a participar a empreses,
professionals de l’àmbit de la fiscalitat general i industrial, professionals dels ens locals
vinculats a la promoció econòmica i a les ordenances fiscals i a totes aquelles persones que
impulsen projectes que poden ser d’interès exposar.

Donarà la benvinguda el Sr. Rafael Güeto, 3r tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Rubí de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local i el Sr. Joan Carles Paredes president de la Comissió de
Promoció Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Tancaran el Sr. Jordi Parera Martinell, President del Fòrum Empresarial Cecot – Rubí
Les trobades obertes de POLindústria tenen per objectiu reflexionar i proposar accions compartides vers les
problemàtiques dels polígons i la indústria. Poden participar-hi totes les persones que hi estiguin interessades,
amb ganes de col·laborar, aportar coneixement i emprendre projectes conjunts.
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