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EL PLE DE LA CAMBRA ANALITZA EL NOU 

MAPA DE BONIFICACIONS DE L’IAE QUE 

HA IMPULSAT LA CORPORACIÓ 

EMPRESARIAL TERRASSENCA 
 

El Mapa de Bonificacions de l’IAE desenvolupat per la Cambra es 

desplegarà en el marc d’un workshop empresarial que tindrà 
lloc el dimecres 28 de novembre 

 

 

Terrassa, 27 de novembre de 2018. Ahir, el Ple de la Cambra de 

Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa va analitzar les conclusions del 

nou Mapa de Bonificacions de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) de 

la demarcació de Terrassa que ha elaborat l’entitat amb l’objectiu de 

proporcionar a les empreses una eina de suport en matèria de gestió 

fiscal. L’estudi ha estat desenvolupat amb l’objectiu d’afavorir el 

coneixement del ventall de bonificacions promogudes per les diferents 

administracions locals dirigides a l’activitat empresarial, així com la seva 

operativa, i facilitar a les empreses una gestió òptima d’unes deduccions 

fiscals orientades a potenciar la millora de la competitivitat dels seus 

projectes d’acord a la contribució i impacte que la seva activitat genera 

en l’entorn econòmic territorial. 

 

El Mapa de Bonificacions de l’IAE, que inclou també una guia de bones 

pràctiques per facilitar-ne l’operativa, és el resultat d’un estudi que ha 

realitzat la Cambra sobre les bonificacions que preveuen les ordenances 

dels municipis que conformen la demarcació de Terrassa relatives a 

l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) en matèria d’obertura de 

noves plantes, ampliació de l’activitat, contractació de nous treballadors, 

inversió en energies renovables, renovació o ampliació d’equips 

productius o la posada en marxa de projectes que afavoreixin la mobilitat 

de treballadors,  entre d’altres. Les formes jurídiques i el pes de l’activitat 

productiva, són també paràmetres que poden incidir en els criteris 

d’aplicació de l’Impost d’Activitats Econòmiques.  

 

L'IAE és un tribut que grava l'exercici d'activitats econòmiques 

(empresarials, professionals i artístiques) dins cada terme municipal 

adreçat a empreses i les entitats que generen un import net de la xifra 
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de negoci igual o superior a 1.000.000 d'euros. Els municipis de la 

demarcació de la Cambra ofereixen la possibilitat de bonificar L’IAE des 

d’un 20% fins a un 95%. 

El nou Mapa de Bonificacions de l’IAE es farà extensiu a les empreses en 

el marc d’una sessió informativa-workshop que tindrà lloc demà 

dimecres, 28 de novembre, a la seu de la mateixa Cambra de Terrassa 

en la que participaran prop de 30 empresaris. Sota el títol de  Workshop 

sobre l’IAE de les Administracions locals i les vies d’optimització per a les 

empreses, la Cambra informarà de les bonificacions en vigor i aprofundirà 

amb el vessant fiscal de l’impost i les relacions amb l’Administració, al 

mateix temps que oferirà una guia de bones pràctiques i presentarà el 

mapa de bonificacions junt amb casos d’èxit que il·lustraran els 

avantatges d’una gestió òptima de les bonificacions de l’impost. El 

workshop es tancarà amb reunions individuals amb les empreses per 

poder fer una tasca preventiva i de suport en la seva optimització de 

l’IAE. La sessió estarà conduïda per l’advocada Marta Torrents, secretària 

general de la Cambra de Terrassa, i comptarà amb la participació dels 

professionals de la corporació Quim Bayod i Sebastià Sánchez, enginyers 

especialitzats en IAE, i Susana Patiño, assessora jurídica. 

 
 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 

amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i 

que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 

 
 
 


