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Annex de beneficis fiscals en els tributs locals 
 
 
 
Antecedents 

 
L’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial 
decret llei legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), que regula el procediment d’elaboració 
i aprovació inicial dels pressupostos de les entitats locals, recull l’obligació d’acompanyar-los 
d’un annex de beneficis fiscals amb la informació detallada d’aquests i la seva incidència en 
els ingressos de l’entitat local. 
 
D’acord amb l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs en exercici de la seva 
potestat reglamentària a través de l’aprovació d'ordenances fiscals reguladores dels seus 
propis tributs i d'ordenances generals de gestió, recaptació i inspecció.  
 
El Pressupost General de la Diputació per a l’exercici 2023 incorpora el present Annex de 
beneficis fiscals en els tributs locals, en compliment de l’article 168.1.e) del TRLRHL abans 
esmentat, on es relacionen tots els tributs exigits per la Corporació i els possibles beneficis 
fiscals que els són d’aplicació. 
 
Els tributs es classifiquen en impostos, contribucions especials i taxes; no obstant això, els 
impostos locals regulats al TRLRHL només es poden establir i exigir-se pels ajuntaments i 
no pas per les diputacions provincials. És per aquest motiu que l’Annex de beneficis fiscals 
de la Diputació de Barcelona només ve referit a les taxes establertes en exercici de la 
potestat reglamentària de la Corporació, ja que aquesta no té impostos locals propis ni 
tampoc preveu establir contribucions especials per a l’exercici 2023. 
 
D’acord amb l’article 9.1 del TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els 
tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats 
de l'aplicació dels tractats internacionals. No obstant això, es poden reconèixer els beneficis 
fiscals que les entitats locals estableixin en les seves ordenances fiscals en els supòsits 
expressament previstos per la Llei.  
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Ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona 
 
A data d’avui, la Diputació de Barcelona té en tràmit l’aprovació provisional de les 
modificacions de les ordenances fiscals, taxes i preus públics que regiran a partir de 
l’exercici 2023. 
  
Els beneficis fiscals previstos en les taxes de la Diputació, susceptibles d’incloure’s en 
l’annex exigit per l’article 168.1.e) del TRLRHL, es desprenen de l’anàlisi del text provisional 
de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de 
Barcelona i l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic provincials, en l’articulat de les quals i en el cos de les tarifes de taxes que s’hi 
incorporen s’estableixen algunes exempcions, bonificacions i reduccions, a banda de 
supòsits de no subjecció. 
 
Concretament, al capítol IV i en la disposició addicional primera de l’Ordenança general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials es regula la 
concessió dels beneficis fiscals i els seus possibles efectes en exercicis successius. 
 
A l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la 
Diputació de Barcelona s’indica que en les tarifes annexes a aquesta ordenança es 
relacionen totes les taxes exigibles pels diferents centres gestors, així com les possibles 
exempcions, bonificacions i reduccions que són d’aplicació. 
 
 
 
Quantificació 
 
Com sigui que els beneficis fiscals aplicats en les taxes no tenen un reflex comptable, per 
confeccionar el present informe s’ha demanat a aquells centres gestors de taxes que tenen 
previst algun possible benefici fiscal una estimació de l’import que es deixaria de recaptar 
per la seva aplicació en l’exercici 2023. 
 
En el quadre que s’acompanya s’han relacionat els diferents epígrafs de taxes recollits en 
les tarifes, classificats per centres gestors, amb indicació dels beneficis fiscals que 
respectivament es poden reconèixer, incorporant la quantificació econòmica dels imports 
estimats que es podrien deixar de recaptar per la seva aplicació en el decurs del proper 
exercici. 
 
En el cas de les taxes gestionades per diferents direccions i gerències de la pròpia 
Diputació, l’import dels beneficis fiscals previstos i per tant, l’import total que es podria deixar 
de recaptar en l’exercici 2023 per la seva aplicació s’estima en 375.404,73 €.  
 
 
Barcelona, 9 de novembre de 2022 
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CENTRE GESTOR TAXES
TARIFES REDUÏDES, SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 
I BENEFICIS FISCALS (bonificacions i exempcions)

IMPORT ESTIMAT 
BENEFICIS FISCALS 

Direcció de Serveis de Secretaria, 
adjunta a la Secretaria General

Serveis i Activitats

I. Serveis de reproducció de documentació de 

l'Arxiu General

Supòsits de no subjecció:                                                  ‐ 

No estan subjectes a pagament les peticions que no 

arribin a meritar 10,00€, ni tampoc les sol∙licitades per 

les administracions públiques

II. Drets d'explotació de la documentació 

reproduïda

Supòsits de no subjecció:                                                  ‐ 

No estan subjectes a la taxa d’us, les reproduccions de 

documents que es sol∙licitin des d’altres administracions 

públiques.

L’ús de la documentació reproduïda que estigui en 

domini públic no està subjecte a taxa.

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Direcció de Serveis de Recursos 
Humans

Serveis i Activitats

I. Drets d'examen convocatòries PAMO Exempcions:

‐ Gaudeixen d’exempció les persones beneficiàries de la 

Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) o situació anàloga de 

pobresa i, en els processos amb places reservades a 

persones amb discapacitat, també les persones amb 

dispapacitat igual o superior al 33 per cent

Import estimat dels beneficis fiscals               10.900,00 € 

Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica

Domini públic

I. Ocupació del subsol

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Direcció de Serveis d’Edificació i 
Logistica

Domini públic

I. Utilització de caràcter ocasional de diversos 

béns de domini públic

Supòsits de no subjecció:

‐ Entitats amb seu a edificis DIBA amb dret d'ús de

l'espai reconegut

‐ Org. Autònoms i societats mercantils de la DIBA

‐ Sindicats amb representació a la DIBA

‐ Determinats vehicles a l'aparcament Torribera
Serveis i Activitats

I. Realització de sessions fotogràfiques i de 

filmació

Supòsits de no subjecció:

‐ OOAA i societats mercantils de la  DIBA

‐ Entitats públiques/persones alienes a la DIBA que 

realitzin activitats coorganitzades per la DIBA o amb el 

seu suport institucional

No hi ha establerts beneficis fiscals -
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CENTRE GESTOR TAXES
TARIFES REDUÏDES, SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 
I BENEFICIS FISCALS (bonificacions i exempcions)

IMPORT ESTIMAT 
BENEFICIS FISCALS 

Gerència de Serveis de Cultura. 
Centre d'Estudis i Recursos 
Culturals

Domini públic

I. Utilització espais Supòsits de no subjecció:

‐ Les entitats amb seu al recinte o edificis corporatius 

que tinguin reconegut per conveni el dret d'ús.

‐ Els OOAA i les Societats Mercantils de la DIBA 

integrament propietat de la DIBA.

‐ Sindicats amb representació a la DIBA.

‐ Les activitats de l'àmbit de la cultura que siguin 

d'interès per a la Diputació.  

Tarifa reduïda:

Les entitats públiques i les persones o entitats que hi 

realitzin activitats coorganitzades amb la Diputació o 

amb el seu suport meriten una taxa reduïda del 10%.

Serveis i activitats

I. Drets reproducció documents i béns Supòsits de no subjecció

‐ filmacions i les fotografies que tinguin caràcter 

cultural, documental o informatiu, o prou valor específic 

per a la divulgació de l’edifici, el recinte o l’activitat

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis de Cultura. 
Direcció Palau Güell

Domini públic

I. Utilització d'espais Tarifa reduïda:

‐ Sol∙licituds per a activitats científiques, acadèmiques, 

de divulgació i difusió cultural.  

Supòsits de no subjecció:

‐ Quan l'activitat sigui coorganitzada per la Corporació o 

disposi del seu suport  institucional.

Serveis i Activitats

I. Visites Palau Güell Supòsits de no subjecció:                                                         

‐ Entrada gratuïta associats de determinades 

organitzacions, aturats, guies, infants, empleats Diba, 

docents, discapacitats...                                                         ‐ 

Tiquets o vals equivalents a l’entrada gratuïta, fins a un 

màxim anual de 1.000 unitats, per atendre necessitats 

justificades del Palau Güell o a petició motivada d’altres 

departaments de la Diputació de Barcelona.                        

Tarifes reduïdes:

‐ Reduccions acordades a convenis i/o acords amb altres 

administracions i amb empreses privades de com a 

màxim l'import de la tarifa mini.                                             

‐ Tiquets o vals descompte a l'entrada general de fins un 

màxim anual de 1.000 unitats, i equivalents a la tarifa 

reduïda de l'entrada general per  distribuir en fires, 

congressos, etc., i altres esdeveniments en què participi 

DIBA.                                                                                             

‐ Tarifa rebuïda Mini aplicable a estudiants que realitzin 

treballs acadèmics i/o projectes 

d'investigació/divulgació del Palau Güell i les escoles 

d'adults.
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CENTRE GESTOR TAXES
TARIFES REDUÏDES, SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 
I BENEFICIS FISCALS (bonificacions i exempcions)

IMPORT ESTIMAT 
BENEFICIS FISCALS 

II. Activitats al Palau Güell

1. En horari d'obertura al públic                             

Visites i tallers

Supòsits de no subjecció:                                                         

‐ Visites guiades i visites educatives i accessibles i/o 

tallers per a  col.lectius vulnerables o amb risc d'exclusió 

social i entitats sense afany de lucre.

‐ Visites guiades per donar a coneixer projectes 

destacats d'investigació/divulgació

2. Fora de l'horari d'obertura al públic             

Visites guiades especials i espectacles

Tarifa reduïda per als estudiants d'escoles superior de 

música 

III. Realització de sessions fotogràfiques i 

gravacions fora de l'horari de la visita pública

Supòsits de no subjecció:

Mitjans de difusió o promoció turística, professionals 

dels mitjans de comunicació o per a projectes de difusió 

i promoció del Palau. Persones o entitats sense afany de 

lucre en projectes amb finalitat educativa, d'investigació 

o acadèmica.

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis de 
Biblioteques

Serveis i Activitats

I. Servei de Carnet de biblioteca

II. Servei de reproducció documents

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Domini públic

I. Aprofitament especial de les infraestructures 

de la xarxa de carreteres de titularitat de la 

Diputació 

Serveis i Activitats

I. Concessió d'autoritzacions

II. Emissió d'informes 

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis 
d'Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

Serveis i activitats

I.  Serveis reproducció documents Supòsits de no subjecció:

‐ No estan subjectes a la taxa els ajuntaments de la 

província de Barcelona

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis d'Espais 
Naturals

Serveis i Activitats

I. Filmacions i sessions fotogràfiques

No hi ha establerts beneficis fiscals -
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CENTRE GESTOR TAXES
TARIFES REDUÏDES, SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 
I BENEFICIS FISCALS (bonificacions i exempcions)

IMPORT ESTIMAT 
BENEFICIS FISCALS 

Gerència de Serveis Residencials 
d'Estades Temporals i RESPIR

Serveis i Activitats

I. Serveis i activitats residencials d'Estades 

Temporals (SAUV)

Bonificacions / Exempcions:                                              La 

taxa que es merita pel servei es calcula tenint en 

compte la capacitat econòmica de què disposa 

anualment la persona usuària, en còmput mensual, que 

es determina atenent a la seva renda,  incrementada en 

un percentatge del seu patrimoni net, un cop 

descomptada la quantitat mínima garantida per a 

despeses personals i aplicades les reduccions de les que 

pugui ser beneficiària per càrregues familiars i per 

compensar el manteniment de la llar, segons els criteris 

establerts a l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril.

Import estimat dels beneficis fiscals             214.656,60 € 
Gerència de Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania

Serveis i Activitats

I. Serveis Administratius de l'Escola

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Gerència de Serveis d'Educació

Domini públic

I. Utilització d'espais Supòsits de no subjecció:                                                    ‐ 

Quan l'activitat sigui d'interès especial per a la Diputació 

o quan el sol∙licitant sigui una administració pública, 

universitat o centre educactiu públic, per a activitats 

sense afany de lucre concordants amb els objectius de 

la Gerència o la pròpia Diputació.                         

Tarifa reduïda:

‐ Quan es tracti d'una activitat continuada que comporti 

la utilització dels espais més de 2 mesos, menys de 3 

hores diàries.                                                           ‐ Quan ho 

sol∙licitin entitats o associacions privades sense afany de 

lucre per a activitats concordants amb els objectius de 

la gerència o de la pròpia Diputació.

Serveis i Activitats

I.  Drets reproducció documents i béns

II. Serveis reproducció de documentació

No hi ha establerts beneficis fiscals -

Supòsits de no subjecció:

Quan l'activitat sigui d'interès especial per a la Diputació
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CENTRE GESTOR TAXES
TARIFES REDUÏDES, SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ 
I BENEFICIS FISCALS (bonificacions i exempcions)

IMPORT ESTIMAT 
BENEFICIS FISCALS 

Organisme autònom INSTITUT DEL 
TEATRE

Domini Públic

I. Utilització d'espais Tarifes reduïdes:

‐ 50% per a la realització d'activitats científiques, 

acadèmiques, de divulgació cultural

Supòsits de no subjecció:

‐ Activitat coorganitzada amb l'Institut.

‐ Entitats sense afany de lucre.

‐ Sindicats amb representació a l'OA o Diputació

Serveis i Activitats

I. Serveis administratius

II. Ensenyaments reglats

Exempcions:

‐ Persones amb grau de discapacitat del 33%.

‐ Víctimes d'actes terroristes.

‐ Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

‐ Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

‐ Imports reduïts per a families nombroses.

III. Assegurances escolars

IV. Drets de reproducció de documents i béns

V. Serveis de reprografia

VI. Serveis del Centre de documentació i 

Museu de les Arts Escèniques

. Supòsits de no subjecció:

Documents sol∙licitats per les biblioteques i institucions 

de caràcter cultural o acadèmic.

. Tarifa reduïda:

25% per estudiants i professors de la pròpia institució i 

per a comandes de digitalització de llibres antics 

sencers.

Import estimat dels beneficis fiscals             149.848,13 € 

Organisme autònom de GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA

Serveis i Activitats

I. Serveis de gestió, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic 

     1. Recaptació voluntària

     2. Recaptació Executiva

     3. Multes per infraccions de circulació 

imposades pels ajuntaments

II. Serveis de reproducció de documentació

No hi ha establerts beneficis fiscals -

IMPORT TOTAL ESTIMAT DELS BENEFICIS FISCALS     375.404,73 € 
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