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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

CAPITOL I. FONAMENT LEGAL
Article 1.De conformitat amb els articles 15 i 59.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s'exigeix l'Impost
sobre Activitats Econòmiques, d' acord amb allò que disposen els articles 78 a 91 de
l'esmentada llei, les disposicions que es dictin per al seu desenvolupament i la present
Ordenança.
CAPITOL II. FET IMPOSABLE
Article 2.El fet imposable de l' Impost sobre Activitats Econòmiques està pel sol fet d'exercir activitats
empresarials, professionals o artístiques, s' exerceixin o no en local determinat i es trobin o no
especificades en les tarifes de l' impost.
Als efectes d'aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. Per tant, no tenen
aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les
pesqueres, i cap d'aquestes no constitueix fet imposable per l'impost.
Es considerarà que una activitat s' exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic
quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i recursos humans o un
d'ambdós, amb la finalitat d' intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.
El contingut de les activitats gravades està definit en les Tarifes de l' impost, aprovades pel
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE de 29 de setembre, i de 1 i 2
d'octubre de 1990).
L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol admissible en dret i, en
particular, per aquells a que fa referència l' article 3 del Codi de Comerç.
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No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats:
L' alienació de béns integrats en l' actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament
inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d' antelació a la data de transmissió, i la
venda de véns d' ús particular i privat del venedor sempre que els hagués utilitzat durant el
mateix període de temps.
La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis
professionals.
L'exposició d' articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornamentació de l'establiment.
Contràriament estarà subjecta a l' impost l' exposició d' articles per regalar als clients.
Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d’un sol acte o operació aïllada.
CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU
Article 3.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 17 de desembre, General Tributària, sempre
que realitzin qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
CAPITOL IV. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 4. – Exempcions.
Estaran exempts d’aquest impost els subjectes passius detallats en l’article 82 de la Llei
39/1988 s’ha d’entendre feta a l’article 82 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat
per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Article 5. – Bonificacions.
Sobre la quota íntegra de l’ impost s’aplicaran aquelles bonificacions obligatòries establertes a
l’apartat 1 de l’article 88 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 6.1. 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
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segons el quadre establert a l’article 86 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per
Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març .
2. Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat anterior
s’estableix un coeficient de situació d’1.
CAPITOL VI. PERIODE IMPOSITIU I MERITAMENT
Article 7. - Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb l' any natural, menys quan es tracti de declaracions d'alta
i baixa en què abarcarà des de la data d' inici de l' activitat fins al final de l' any natural o de la
data de finalització de l’activitat.
Article 8. – Meritament.
L' impost es meritarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles,
menys en els casos de declaració d' alta i baixa, quan el dia d' inici de l' activitat no
coincideixi amb l' any natural. En aquest supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per a l' acabament de l’ any, inclòs el de
començament de l’activitat. En cas de baixa en l’activitat la quota serà proporcional fins el
dia d’aquesta, prorratejant-se per trimestres naturals.
Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, el
meritament es produirà per la realització de cadascuna, havent-se de presentar les
corresponents declaracions en la forma en que s' estableixi reglamentàriament.
CAPITOL VII. NORMES DE GESTIÓ DE L’IMPOST
Article 9.1. L' impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula de les activitats a
per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes
i, en el seu cas, el recàrrec provincial. La Matrícula estarà a disposició del públic a les
Oficines Municipals.
2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions censals
d'alta manifestant tots els elements necessaris per a la inclusió en la matrícula dintre dels
terminis que reglamentàriament s’estableixin. L' Administració competent practicarà la
liquidació que correspongui, la qual es notificarà al subjecte passiu, qui haurà d' efectuar
l'ingrés que procedeixi.
Els subjectes passius estaran obligats, així mateix, a comunicar les variacions d'ordre
físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l' exercici de les activitats gravades per
l'impost.
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3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les
actuacions d' inspecció tributària o de la formalització d' altes i comunicacions es
considerarà acte administratiu i reportarà la modificació del cens. Qualsevol modificació
de la Matrícula que faci referència a dades obrants en el cens requerirà, inexcusablement,
la prèvia alteració d'aquest en el mateix sentit.
4. L'impost podrà exigir-se en règim d’autoliquidació, en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.
Article 10 .1. La formació de la Matrícula de l' impost la farà l' Administració Tributària de l’ Estat. La
qualificació de les activitats econòmiques, així com l' assenyalament de les quotes, la
portarà a terme, igualment, l' Administració Tributària de l' Estat, i el coneixement de les
reclamacions que s' interposin contra els actes de qualificació d' activitats i assenyalament
de les quotes correspondrà als Tribunals Econòmic -Administratius de l’ Estat.
2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
de l' impost la portarà a terme l' Ajuntament i comprendrà les funcions de concessió i de
negació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels
deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució d' expedients de
devolució d' ingressos indeguts, resolució dels recursos interposats contra els esmentats
actes i actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a matèries
compreses en aquest paràgraf.
La concessió i denegació d' exempcions requerirà, en tot cas, informe tècnic previ de
l’òrgan competent de l' Administració Tributària de l' Estat, en posterior trasllat a aquest
de la resolució que s’ adopti.
La inspecció de l' impost la portaran a terme, en tots els casos, els òrgans competents de l'
Administració Tributària de l' Estat, sens perjudici de les formules de col·laboració que
s’estableixin. L' Ajuntament podrà assumir aquesta competència mitjançant delegació
concedida per Ordre Ministerial, prèvia petició reglamentària
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona número 250 de 31 de desembre de 2008 i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2009 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Palau-saverdera, 1 de gener de 2016
Vist i plau
L’Alcaldessa

Ho certifico
El Secretari
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