Dimecres, 30 d’octubre de 2013

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

BONIFICACIÓ DE L’IBI A LES ENTITATS
BONIFICACIÓ DE L’IBI A LES ENTITATS
Any 2013:
El passat 27 de desembre de 2012, i publicat el 28
del mateix mes, es va aprovar la llei 16/2012
d’adopció de diverses mesures tributaries dirigides a
la consolidació de les finances publiques i l’impuls
de l’activitat econòmica.
A l’article 14 de la llei cita la modificació de la llei
2/2004 concedint la potestat de bonificar fins el
95% l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Els Ajuntaments mitjançant l’Ordenança Fiscal
podien regular la bonificació de fins a un 95% de la
quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles
exclosos els de l’exempció prevista a la mateixa llei
durant l’any 2013.
Els Ajuntaments podran bonificar, sempre mitjançant
ordenança fiscal, la bonificació de fins el 95% de la
quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles a
favor de l’immoble on es desenvolupin activitats
econòmiques que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històriques,
artístiques o de foment del treball que justifiquin
aquesta declaració.
Aquesta declaració correspon al Ple de la
Corporació i s’acorda prèvia sol·licitud del subjecte
passiu per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres. Els efectes d’aquesta bonificació
seran per l’exercici 2013.
Totes aquelles entitats que vulguin optar a la
bonificació de fins el 95% de l’IBI hauran d’instar al
ple de l’Ajuntament perquè faci una modificació de
l’Ordenança fiscal que regula l’Impost sobre Béns
Immobles perquè apliqui les modificacions i
bonificacions que permet aquesta nova llei. Els
Ajuntaments tenen termini per aprovar aquestes
modificacions fins el 30 de març de 2013 per tant,

s’ha de fer la sol·licitud de manera ràpida per tal que
entri a votació en el Ple de l’Ajuntament abans de la
data citada.
Paral·lelament les entitats que s’hi vulguin acollir
hauran de sol·licitar a l’Ajuntament corresponent que
siguin declarades d’especial interès o d’utilitat
municipal.
Any 2014:
Aquest any, sembla ser, que l’Estat Espanyol no
repetirà aquesta normativa i per tant no es pot
demanar. Tot i així hem d’esperar ja que l’any passat
la normativa va sortir a finals d’any.
Malgrat no existir aquesta possibilitat per a l’any
2014, valdria la pena que les entitats demanéssiu als
vostres ajuntaments que incorporin a les
ordenances fiscals que les entitats sense ànim de
lucre que compleixin amb ser d’interès especial i que
desenvolupin activitats socials, històriques i/o
culturals puguin acollir-se a una bonificació del 95%
de l’Impost sobre Bens Immobles.
Hi ha entitats que ja ho han sol·licitat i els ha estat
acceptat. Per tant us animem a que parleu amb el
vostre ajuntament per veure si podeu beneficiar-vos
d’aquesta bonificació.

