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ORDENANÇA NÚMERO 6 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Article 1r. Naturalesa i fet imposable. 

1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del 

qual és constituït pel mer exercici en aquest terme municipal d'activitats empresarials, professionals o 

artístiques, tant si s'exerceixen o no en un local determinat i tant si es troben especificades o no en les 

tarifes de l'impost. 

2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin 

caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. No tenen, doncs, aquesta 

consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap 

d'elles no constitueix fet imposable per l'impost. 

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, tindrà la consideració de ramaderia independent 

el conjunt de caps de bestiar que es trobi comprés en alguns dels casos següents: 

a) Que pasturi o que s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o 

forestalment pel propietari del bestiar. 

b) L'estabulat fora de les finques rústiques. 

c) El transhumant o transtermenant. 

d) Aquell que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es criï. 

3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan 

comporti l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un dels dos, 

amb la finalitat d'intervenir en la producció o la distribució de béns o serveis. 

4. El contingut de les activitats gravades es troba definit en les tarifes de l'impost, aprovades pels 

reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre (BOE e 29 de setembre, 1 i 2 d'octubre) i 

1259/1991, de 2 d'agost (BOE de 6 d'agost). 

5. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en 

particular, pels que preveu l'article 3 del Codi de Comerç. 

 

Article 2n. Supòsits de no subjecció 

No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents: 

1. Alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament 
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inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys d'antelació respecte a la data de transmetre's, i 

la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagi utilitzat durant el mateix 

període de temps. 

2. La venda de productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis personals. 

3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornament de l'establiment. Per 

contra, serà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per regalar als clients. 

4. Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada. 

 

Article 3r. Exempcions i bonificacions 

A) EXEMPCIONS: 

1. Estaran exempts d’aquest impost els subjectes passius detallats a l’article 82 de la R.D.LEG 

2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals amb les condicions establertes en la normativa 

actualment vigent. Apartats del 2 al 4 de l’esmentat article. No obstant això estaran obligats a presentar 

declaració d’alta a la matrícula de l’impost. 

B) BONIFICACIONS: 

1. Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicaran aquelles bonificacions obligatòries establertes a 

l’apartat 1 de l’article 88 de la R.D.LEG 2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals. 

2. Sobre la quota íntegra es podran aplicar, prèvia sol·licitud les següents bonificacions: 

a) Una bonificació de fins el 30% al tercer exercici i el 20% al quart, de l’esmentada quota, 

per els subjectes passius que iniciïn l’activitat empresarial i tributin per quota municipal. Prèvia 

sol·licitud per part dels subjectes passius en la que es justifiqui l’inici de l’activitat. 

b) Es respectaran totes aquelles altres bonificacions actualment en vigor, sempre i quan els 

seus límits màxims respectin la normativa actualment en vigor després de l’entrada en vigor de 

la Llei 51/2002. 

 

Article 4t. Subjectes passius 

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència 

l'article 35.4 de la Llei 58/2003 de la Llei General Tributària sempre que duguin a terme en aquest 

terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
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Article 5è. Quota Tributària 

1. Sobre les quotes fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà en tot cas un coeficient de 

ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu i segons el 

quadre establert a l’article 86 de la R.D.LEG 2/2004 text refós Llei Reguladora Hisendes Locals. 

2. Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat anterior, 

s’estableixen els següents coeficients de situació, per la ubicació del local on radiqui l’activitat, segons el 

següent escalat: 

a) Situats en carrers qualificats de 1ª categoria: 2,20. Aquests carrers de 1ª categoria són: C/ de la 

Indústria, Av. Santa Coloma, Crta. de Santa Coloma, C/ Fàbriques, Crta. d’Osor, variant de la FEVE, C/ de 

Girona i Crta. de Girona. 

b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria: 2,02. Aquests carrers són la resta de carrers del 

municipi no inclosos en la 1ª categoria. 

 

Article 6è. Període impositiu i meritament 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat que es tracti de declaracions d'alta; en 

quest cas, abraçarà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural. 

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreduïbles, excepte quan, 

en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, 

supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que 

resten per acabar l'any, inclòs el del començament de l'exercici de l'activitat. 

3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, el 

meritament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les declaracions 

corresponents en la forma que s'estableixi reglamentàriament. 

 

Article 7è. Normes de gestió de l'impost 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions 

de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació 

dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin 

contra els susdits actes i actuacions per a la informació i l'assistència als contribuents. 

2. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de presentar a l'administració 

municipal i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a 

la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 
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3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden 

formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de 

la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents. 

4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que dins del 

termini previst per interposar el recurs l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i 

adjunti garantia suficient. 

No obstant això, en casos excepcionals, l'alcaldia pot acordar la suspensió del procediment 

sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri 

fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna. 

El període de cobrament per a valors-rebut notificats col·lectivament es fixarà i es publicarà en la 

forma legal per l'Ajuntament. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats 

pel Reglament General de Recaptació que són: 

a) Per a les notificacions efectuades durant la primera quinzena dels mes, fins al dia 5 del mes 

natural següent. 

b) Per a les notificacions efectuades durant la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes 

natural següent. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés, s'obrirà la via 

de constrenyiment i s'aplicarà un recàrrec del 20 per cent. 

Les quantitats degudes reporten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en 

període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el 

recàrrec de constrenyiment. 

El tipus d'interès és el vigent al moment de finalitzar el termini d'ingrés en període voluntari, fixat 

d'acord amb el que disposa l'article 58.2.b) de la Llei General Tributària. 

 

Article 8è. Comprovació i investigació 

En els termes que disposi el ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament demanarà per si mateix les 

funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques, que comprendran la comprovació i la 

investigació, la pràctica de les delegacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de 

la inclusió, l'exclusió o l'alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, 

als supòsits de tributació per quota municipal. 
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Article 9è. Delegació de facultats 

Si l'Ajuntament delega en la Diputació Provincial o el Consell Comarcal les facultats esmentades en els 

articles 9 i 10 d'aquesta ordenança o exclusivament les d'un d'ells, i aquesta delegació és acceptada, les 

normes que contenen els susdits articles seran aplicables a les actuacions que hagi d'efectuar 

l'administració delegada. 

 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 13 de 

desembre del 2011. Entrarà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2012 i hi romandrà fins la 

seva modificació o derogació expressa. 

 

 


