
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 

REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Article 1  - Fonament Legal 

La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l´article 106 

en relació al 4,1,b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local i els articles 6.1 i 8.1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;  78 al 91 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004,  de  05 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals 

 

Article 2  - Naturalesa i fet imposable 

1. l´impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 

real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici, en territori nacional, 

d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s´exerceixin o no en un local 

determinat i estiguin o no especificades a les tarifes de l´impost. 

2. Als efectes d´aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, 

quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 

No tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les 

forestals i les pesqueres, i per tant cap d’elles constitueixen fet imposable de 

l´impost 

3. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional  o 

artístic, quan suposi l’ordenació pel seu  compte de mitjans de producció i de 

recursos humans o d´un de tots dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o 

distribució de béns o serveis. 

4. El contingut de les activitats gravades es defineix a les tarifes de l´Impost. 

5. L’exercici de les activitats gravades s´ha de provar per qualsevol mitjà admissible en 

dret i, en particular, pels que preveu l´article 3 del Codi de comerç 

 

Article 3  - Exempcions 

1. Estan exempts de l´impost 

a) l´Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els 

organismes autònoms de l´Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter 

de les comunitats autònomes i de les entitats locals. 

b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori 

espanyol, durant els dos primers períodes impositius d´aquest impost en què 

aquella s´exerceixi  

A aquests efectes, no es considera que s´ha produït l´inici de l’exercici d’una 

activitat quan aquesta s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, 

circumstància que s’entén que, entre d´altres casos, concorre en els casos de 

fusió, escissió o aportació de rames d’activitat 

c) Els subjectes passius següents: 



 Les persones físiques 

 Els subjectes passius de l´impost sobre societats, les societats civils i les 

entitats de l´article 35.4 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, general 

tributària, que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 

€ 

 Quant als contribuents en l´impost sobre la renda de no residents, l´exempció 

només abasta els que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, 

sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 €  

 A l´efecte d´aplicar l´exempció que preveu aquest paràgraf, s´han de tenir en 

compte les regles següents: 

 L´import net del volum de negoci es determina d´acord amb el que 

preveu l´article 191 del text refós del a Llei de societats anònimes, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/89, de 22 de desembre 

 L´import net del volum de negoci, en el cas dels subjectes passius de 

l´impost sobre societats o dels contribuents per l´impost sobre la renda de 

no residents, és el del període impositiu el termini de presentació de 

declaracions pels esmentats tributs del qual hagi finalitzat l´any anterior 

al de la meritació d´aquest impost. En el cas de les societats civils i les 

entitats a què es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/03, de 17 de 

desembre, general tributària, l´import net del volum de negoci és el que 

correspongui al penúltim any anterior al de meritació d´aquest impost. Si 

aquest període impositiu ha tingut una durada inferior a l´any natural, 

l´import net del volum de negoci s’ha d´elevar a l´any. 

 Per calcular l´import del volum de negoci del subjecte passiu, es té en 

compte el conjunt de les activitats econòmiques que hagi exercit 

No obstant això, quan l’entitat formi part d´un grup de societats en el 

sentit de l´article 42 del Codi de comerç, l´import net del volum de 

negoci s´ha de referir al conjunt d’entitats pertanyents al referit grup. 

A l´efecte del que disposa el paràgraf anterior, s’entén que els casos de 

l´article 42 del Codi de comerç són els que recull la secció 1ª del capítol I 

de les normes per a la formulació de les comptes anuals consolidades, 

aprovades per Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre  

 En el cas dels contribuents per l´impost sobre la renda dels no residents, 

cal atenir-se a l´import net del volum de negoci imputable al conjunt dels 

establiments permanents situats en el territori espanyol 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 

que regula la Llei 30/95, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 

assegurances privades. 

e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en 

tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l´Estat, de les 

comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades 

benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els 

seus graus que, mancant-los l´ ànim de lucre, estiguin en règim de concert 

educatiu 



f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, 

sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, 

assistencials i d’ocupació que duguin a terme per l’ensenyament, educació, 

rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels 

tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l´import de la venda, sense 

utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a 

adquirir primeres matèries o sostenir l’establiment. 

g) La Creu Roja espanyola 

h) Els subjectes passius a què els sigui aplicable l´exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals 

 

2. Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l´apartat 

anterior no estan obligats a presentar declaració d´alta de la matrícula de l´impost. 

3. El ministre d´Hisenda ha d´establir en quins casos l´aplicació de l´exempció  que 

preveu el paràgraf c) de l´apartat 1 anterior exigeix presentar una comunicació 

adreçada a l´Agència Estatal d´Administració Tributària en què es faci constar que 

es compleixin els requisits que estableix el paràgraf esmentat per al´aplicació de 

l´exempció. Aquesta obligació no s´exigeix, en cap cas, quan es tracti de 

contribuents per l´impost sobre la renda de les persones físiques 

Els subjectes passius que hagin aplicat l´exempció que preveu el paràgraf b) de 

l´apartat 1 anterior han de presentar la comunicació, si s´escau, l´any següent al 

posterior al d´inici de la seva activitat. 

A aquests efectes, el ministre d’Hisenda ha d´establir el contingut, el termini i la 

forma de presentació de la comunicació, així com els casos en què s´ha de presentar 

per via telemàtica 

Quant a les variacions que puguin afectar l´exempció que preveu el paràgraf c) de 

l´apartat 1 anterior, cal atenir-se al que preveu en el paràgraf  tercer de l´apartat 2 de 

l´article 90 d´aquesta Llei. 

4. Les exempcions que preveuen els paràgrafs e) i f) de l´apartat 1 d´aquest article 

s´han de sol.licitar i es concedeixen, quan escaigui, a instància de part. 

 

Article 4  - Subjectes passius 

Són subjectes passius d´aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats  a 

què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,  

sempre que duguin a terme en territori nacional qualsevol de les activitats que originen 

el fet imposable. 

 



Article 5  - Quota tributària 

La quota tributària és la resultant d´aplicar les tarifes de l´impost, d´acord amb els 

preceptes inclosos en aquesta Llei i en les disposicions que la complementin i 

despelguin, i els coeficients  i les bonificacions previstos per la Llei i, en aquesta 

Ordenança. 

 

Article 6  - Tarifes de l´impost 

La regulació d´aquest article es troba en l´article 85 del R.D. 2/04 

 

Article 7  - Coeficients de ponderació 

Sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l´impost s’aplica, en tot cas, un 

coeficient de ponderació, determinat en funció de l´import net del volum de negoci del 

subjecte passiu. 

 

El coeficient es determina d´acord amb el  quadre següent: 

 
Import net de la xifra de negocis Coeficient 

  

Des de 1.000.000 fins 5.000.000 1,29 

Des de 5.000.000 fins 10.000.000 1,30 

Des de 10.000.000 fins 50.000.000 1,32 

Des de 50.000.000 fins 100.000.000 1,33 

Més de 100.000.000  1,35 

Sense xifra de negoci 1,31 

 

 

Als efectes d´aplicar el coeficient a què es refereix aquest article, l´import net del volum 

de negoci del subjecte passiu és el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques 

exercides per aquest i es determina d´acord amb el que preveu l´article 82.1.c) d´aquesta 

Llei 

  

Article 8  - Coeficients de situació 

1. Sobre les quotes modificades per l´aplicació del coeficient de ponderació que preveu 

l´article anterior, s’estableix una escala de coeficients de situació que pondera la 

situació física del local dins del terme municipal, atenent la categoria del carrer en 

què radiqui.  

2. Les vies públiques d´aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals, 

corresponent per a cada categoria el coeficient de situació que queda relacionat a 

continuació: 

 
Categoria fiscal de les vies públiques Coeficient  situació   

   

Categoría 1ª: 

 Carreteria nacional  II 

 Carretera C-35 

 C/.Trasmuralla 

 C/.Pla i Daniel 

 C/.Dr.Furest Roca 

 Avda. Sant Maurici 

 C/ Mercè Rodoreda 

 Travessera Taronja 

2,32 



 Carretera Girona enllaç N-II 

 Antic camí a Girona 

 Carrer del Rosselló 

 Veïnat de Franciac 

Categoría 2ª: Resta de carrers del terme municipal 2,22 

 

Article 9  - Bonificacions obligatòries de la quota 

Sobre la quota de l´impost s’apliquen, les bonificacions següents: 

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions 

d´aquelles i les societats agràries de transformació tenen la bonificació del 95 

% prevista en la Llei 20/90, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 

cooperatives 

b) Una bonificació del 50% de la quota, per als qui iniciïn  l’exercici de 

qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la 

conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. El 

període d´aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys  des 

de la finalització de la exempció prevista en l´article 82.1.b) d´aquesta Llei. 

c) Les bonificacions regulades en el present article són de caràcter  pregat, i es 

concediran, quan procedeixi, a instància de part. 

Les sol.licituts s´han de presentar, juntament amb la declaració d´alta de 

l´impost, a l´entitat que dugui a terme la gestió censal, 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 

 

Article 10  - Període impositiu i acreditament 

1. El període impositiu coincideix amb l´any natural, excepte quan es tracti de 

declaracions d´alta, cas en què abasta 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 són irreductibles, 

excepte quan, en els casos de declaració d´alta, el dia de començament de l´activitat 

no coincideixi amb l´any natural, cas en  què les quotes s´han de calcular 

proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l´any, 

inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat 

Així mateix, i en el cas de baixa per cessació en l’exercici de l´activitat, les quotes 

es poden prorratejar per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi la 

cessació. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius poden sol·licitar la devolució 

de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi exercit 

l´activitat. 

3. Si es tracta d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions 

aïllades, la meritació es produeix per la realització de cadascuna d´aquests, i cal 

presentar les declaracions corresponents de la manera que s´estableixi per 

reglament. 

4. En les activitats de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als 

metres quadrats venuts s’acredita quan es formalitzen les alienacions. 

 



Article 11  -Gestió tributària de l´Impost 

1. L´Impost es gestiona a partir de la seva matrícula. La matrícula es forma anualment 

i està constituïda per censos que inclouen les activitats econòmiques, els subjectes 

passius, les quotes mínimes i el recàrrec provincial. La matrícula està a disposició 

del públic. 

2. Els subjectes passius estan obligats a presentar les corresponents declaracions 

censals d´alta en què manifestin  tots els elements necessaris per incloure´ls a la 

matrícula en els termes de l´article 90.1 d´aquesta Llei i dins el termini que 

s´estableixi per reglament.   

Així mateix, els subjectes passius estan obligats a comunicar les variacions d’ordre 

físic, econòmic  o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i 

que tinguin transcendència a l´efecte d´aquest impost. 

3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades incloses als censos, resultants de les 

actuacions d’inspecció tributària o de la formalització d’altes  i comunicacions, es 

consideren acte administratiu, i comporten la modificació del cens.Qualsevol 

modificació de la matrícula que es refereixi a dades que figurin en els censos 

requereix, incexcusablement, l´alteració prèvia d´aquests últims en el mateix sentit. 

 

Article 12  -Matrícula de l´Impost 

1. La formació de la matrícula de l´Impost,  la qualificació de les activitats 

econòmiques, l´ asssenyalament de les quotes corresponents i, en general, la gestió 

censal del tribut els du a terme l´Administració tributària de l´Estat. 

2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària d´aquest impost el du a terme l´Ajuntament i comprendrà les funcions de 

concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions 

conduents a determinar els deutes tributàris, emissió dels instruments de cobrament, 

resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos 

que s’interposin contra els esmentats actes i actuacions per informar i assistir al 

contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat 

3. La inspecció d’aquest impost la duen a terme els òrgans competents de 

l’Administració tributària de l´Estat, sense perjudici de les delegacions que es 

puguin fer a la Diputació de Girona o al Consell Comarcal de la Selva, i de les 

fórmules de col·laboració que es puguin establir amb aquestes entitats, tot això en el 

termes ue disposi el ministre d´Hisenda. 

4. En tot cas el coneixement de les reclamacions que s’interposin contra els actes de 

gestió censal dictats  per l´Administració tributària de l´Estat a què es refereix el 

paràgraf primer de l´apartat 1 d´aquest article, aixií com els actes de la mateixi 

naturalesa dictats en virtut de la delegació que preveu el paràgraf tercer del mateix 

apartat, correspon als tribunals economics administratius de l´Estat. 

De la mateixa manera, correspon als tribunals econòmics administratius conèixer de 

les reclamacions que s´interposin contra els actes dictats en virtut de la delegació 

que preveu l´apartat 3 d´aquest article que suposin inclusió, exclusió o alteració de 

les dades incloses en els censos de l´impost 

 

Article 13  -Fraccionaments o ajornaments 

En compliment del que disposa l’article 10.3 de la Llei d’Hisendes Locals, no s’exigirà 

interessos de demora en els acords d’ajornament o fraccionament de pagament dels 

deutes que haguessin estat sol·licitats en període voluntari, sempre que el pagament 

total del mateixos es produeixi en el mateix exercici que el del seu meritament i que en 

el moment de presentar la corresponent sol·licitud s’efectuï la domiciliació bancària del 



seu pagament, tot indicant el número de compte i les dades identificatives de l’entitat 

financera. 

 

Aprovació i vigència 

 

Aquesta Ordenança aprovada per el Ple en sessió celebrada el 29 de desembre de 2008, 

deroga i substitueix l’anterior vigent fins el 31/12/2008; tindrà efectes des del dia 01 de 

gener de 2009 i continuarà vigent entretant  no se n’acordi la modificació o derogació. 

En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 

Edictes d´exposició púbica: 

 

 

Tipus d’edicte Nº. de B.O.P. Data del B.O.P. 

Exposició aprovació inicial 213 05/11/2008 

Exposició aprovació definitiva 250 31/12/2008 

 

 

 


