
 
 
 

Circular n. 14/2015 
 

Projecte de Llei de Pressupostos Generals  
de l’Estat per a l’any 2016 

 

  
 

Barcelona, 22 de setembre de 2015 
 
 

Distingit client, 
 

El projecte de Llei de Pressupostos per a l'exercici 2016, ha iniciat la seva tramitació 

parlamentària amb la previsió de ser aprovat abans de la celebració de les eleccions 

generals previstes per a final d'any. 

 

En la present circular podrà trobar les principals novetats que conté el Projecte de Llei 

de Pressupostos en l'àmbit tributari. El text legal encara ha de passar per la preceptiva 

tramitació parlamentària prèvia a la seva aprovació definitiva, per la qual cosa el text 

definitiu probablement experimentarà alguna modificació 

A continuació li detallem les novetats més rellevants: 

1.-  En l’àmbit  de l’ Impost sobre Societats: 

S'introdueix una modificació en la forma de càlcul de l'incentiu fiscal de la reducció de 

les rendes procedents de determinats actius intangibles, l'anomenat internacionalment 

“patent box”, En la redacció actual, el benefici fiscal consisteix a integrar només el 40% 

de les rendes produïdes per la cessió del dret d'ús de l'intangible. El projecta modifica 

el procediment de càlcul amb l'objecte d'adaptar als acords adoptats en el si de la 

Unió Europea i de l'OCDE, proposant una reducció a la base imposable que es 

calcularà aplicant a les rendes procedents de la cessió de l'ús d'intangibles, una 

reducció en el percentatge que resulti de multiplicar per 60% el resultat del següent 

coeficient: 

 En el numerador: les despeses relacionades directament amb la creació de l'actiu 

(inclosos els subcontractats). Aquestes despeses s'incrementaran en un 30%, amb el 

límit de l'import del denominador. 
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 En el denominador: les mateixes despeses del numerador i, si escau, les 

incorregudes en la seva adquisició actiu. 

 
No s'inclouran en el coeficient les despeses financeres, amortitzacions d'immobles o 

altres despeses no relacionades directament amb la creació de l'actiu. 

 

Aquesta modificació entraria en vigor a partir del 01 de juliol de 2016.  

 

S’estableix un règim transitori  per a cessions d’ús o explotació realitzades en aplicació 

d’aquest benefici fiscal segons el redactat vigent en altres exercicis.  

 

2.- En relació amb les  Activitats prioritàries de mecenatge   

 

Per a l'any 2016, es relacionen les activitats que es consideren com a prioritàries de 

mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i 

la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves 

tecnologies i altres mitjans, els programes de formació del voluntariat que hagin estat 

objecte de subvenció per part de les administracions públiques, etc.). 

 

Els donatius, donacions i aportacions a aquestes activitats poden beneficiar-se de 

l'elevació en cinc punts percentuals dels coeficients i limits de deducció establerts a la 

Llei 49/2002, de fundacions e incentius fiscals al mecenatge i amb un límit de 50.000 

euros per a cada aportant1. 
 

Així mateix, es consideren esdeveniments d'excepcional interès públic, a l'efecte de 

l'aplicació del règim de beneficis fiscals que estableix l'article 27 de la Llei 49/2002, als 

següents: 

 

 El “II Centenari del Museo Nacional del Prado” (DA 46).  

 Los “Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017” 

(DA 47).  

 El “Vigesimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza” (DA 48).  

 

 
                                                            
1
 El de 50.000 € no s'aplica a l'activitat duta a terme per la Fundació ONCE en el marc del Programa de 

Beques "Oportunitat al Talent", així com les activitats culturals desenvolupades per aquesta entitat en el 

marc de la Biennal d'Art Contemporani,  

 l’espai Cultural "Canvi de Sentit" i l'Exposició itinerant "El Món Flueix”. 
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 El “Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018” (DA 49).  

 El “Centenario del nacimiento de Camilo José Cela” (DA 50). 

 El “2017: Año de la retina en España” (DA 51) 

 

3.-  En relació amb l’Impost sobre el Patrimoni 

 

Es prorroga el restabliment d'aquest impost també per a 2016, i es preveu que des l'1 

de gener de 2017 s'ha torni a desactivar mitjançant la bonificació en la quota del 100 

per 100. 

 

4.- En l’ Impost sobre el Valor Afegit. 

 

S'introdueixen modificacions tècniques en determinades exempcions per aconseguir 

una millor adequació de la regulació interna a la normativa comunitària en relació 

amb les exempcions de les prestacions de serveis, directament relacionats amb les 

exportacions de béns, així com pel que fa a l'exempció en les importacions de béns 

que es vinculin al règim de dipòsit diferent del duaner. Així mateix es preveu el trànsit 

de les societats civils que venien tributant en règim de recàrrec d'equivalència que 

passen a ser contribuents de l'Impost sobre Societats i que, per això, surten del règim 

especial. 

 

5.- En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

 

S’ actualitza l’ escala que grava la transmissió i rehabilitació de grandeses i títols 

nobiliaris. 

 

6.- En matèria cadastral 

 

Es preveu l'actualització dels valors cadastrals, a l'alça o a la baixa, per a la seva 

adequació amb el mercat immobiliari i la data d'aprovació de la corresponent 

ponència de valors. Amb aquesta finalitat i a la vista dels estudis realitzats a l'efecte, 

s'estableixen diferents coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor dels valors 

cadastrals resultants d'un procediment de valoració col·lectiva. 
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Els coeficients d'actualització de valors cadastrals a què es refereix l'apartat 2 de 

l'article 32 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 1/2004, de 5 de març, es fixen per al 2016 d'acord amb el quadre : 

 

 

 

7.- A l’àmbit dels Impostos Especials,  i en concret, a l’Impost Especial  sobre    

l’Electricitat, s’incorpora un ajust tècnic a l’exempció per a determinades instal·lacions 

de producció d’energia elèctrica.  

 

8.- Respecte de las Taxes 

 

 Es mantenen a partir d'1 de gener de 2016 els tipus de quantia fixa de les taxes 

de la Hisenda estatal, així com les quanties establertes per a les taxes que graven 

els jocs de sort, eviti o atzar en la quantia de l'import exigible per l’any 2015. 

 

 Els imports de les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit s'ajustaran, al 

múltiple de 10 cèntims d'euro immediatament superior, excepte quan l'import a 

ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d'euro. 

 

 Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per 

 determinar l'import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric. 

 

 S'estableixen les bonificacions aplicables en els ports d'interès general a les taxes 

d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, d'acord amb el que 

Anys d’entrada en vigor ponència de valors 
Coeficient 

d’actualització 

1984, 1985, 1986 y 1987  1,13 

1988  1,12 

1989  1,11 

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002  1,1 

2003  1,06 

2005  0,92 

2006  0,82 

2007  0,77 

2008  0,7 

2009  0,77 

2010  0,85 
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disposa el text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. 

 

 També es mantenen per al 2016 les quanties bàsiques de les taxes portuàries en 

els imports exigibles en 2015. 

 

 Finalment, es minoren les quanties de les prestacions patrimonials públiques 

aeroportuàries. 

 

9.- Altres disposicions amb incidència tributària: 

 

 Interès legal dels diners: es fixarà per al 2016 en el 3%. El 2015 és el 3,50%. 

 

 Interès de demora: es fixarà per al 2016 en el 3,75%. El 2015 és del 4,375%. 

 

 Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM): s'estableix per 2016 un 

IPREM anual de 6.390,13 € igual que el regulat per al 2015. En els supòsits en què 

la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la 

referència a l’ IPREM, la quantia anual d'aquest serà de 7.455,14 € quan les 

corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput 

anual. No obstant això, si expressament s'exclouen les pagues extraordinàries, la 

quantia serà de 6.390,13 €. 

 

Al tractar-se d'un projecte de llei, el text definitiu probablement experimentarà alguna 

modificació. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena 

Marquina, Xavier Latorre o Javier Aquilué, estan a la seva disposició per a qualsevol 

aclariment al respecte de la present circular. 

Atentament 

AUDICONSULTORES 

 

La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir assessorament 

professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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