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2.2 ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Article 1. FONAMENT LEGAL
Atenent a l’article 106 en relació amb el punt 4.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i els articles 6.1 i 8.1 b del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, amb el procediment previst en els articles 15 al 19 d’acord amb els
articles 78 al 91 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de les normes que la desenvolupen, en
especial la Llei 6/91 d’11 de març, la Llei 18/91 de 6 de juny, el RD 1175/90 de 28 de
setembre, la Llei 22/93 de 29 de desembre i RD 243/95 de 17 de febrer, es regula
l’aplicació de l'Impost sobre activitats econòmiques al terme municipal de Sant Aniol de
Finestres.
Article 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de l’impost el simple exercici en el terme municipal
d’activitats empresarials, professionals o artístiques, es realitzin o no en un determinat
local, i tant si es troben com no especificades en les tarifes de l’impost.
El fet imposable es produeix amb independència que:
•
•

L’exercici de l’activitat persegueixi o no ànim de lucre.
L’exercici de l’activitat proporcioni o no beneficis.

S’entendrà per activitat econòmica qualsevol activitat minera, comercial, industrial, de
serveis, ramadera independent, estigui o no especificada a les tarifes.
L’exercici de l’activitat gravada es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i en
particular per allò establert a l’article 3 del Codi de comerç.
Article 3. NO SUBJECCIÓ
No estaran subjectes a l’impost les següents activitats:
•
•
•
•
•

L’alteració de béns integrants de l’actiu fix de les empreses que figurin degudament
inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d’antelació a la data de la
transmissió.
Venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat
durant almenys dos anys.
Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis
professionals.
Exposició d’articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments.
La realització d’un sol acte o operació aïllada de venda al detall.
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•

La utilització de mitjans de transport propis i la reparació en tallers propis, sempre
que no suposi la prestació de serveis a tercers.
Article 4. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’
article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària, sempre que realitzin en territori
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
Seran responsables els subjectes que determinen els articles 41 a 43 de la Llei General
Tributària.
Article 5. EXEMPCIONS
Les exempcions d’aquest impost seran aquelles que estan previstes a l’article 82 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 6. BONIFICACIONS I REDUCCIONS
1. Les Cooperatives, les seves Unions, Federacions i Confederacions, així com les
Societats Agràries de Transformació gaudiran de la bonificació del 95% de la quota
que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de Cooperatives.
2. Els que iniciïn l’ exercici de qualsevol activitat professional classificada a la secció
segona de les tarifes de l’ impost gaudiran d’ una bonificació del 50% de la quota
corresponent durant els cinc anys de l’ activitat següents a la conclusió del segon
període impositiu de desenvolupament d’ aquesta. El període d’ aplicació de la
bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la finalització de l’exempció
prevista a la lletra B) de l’ apartat 1 de l’ article anterior.
Article 7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS I
REDUCCIONS
1. Les bonificacions regulades a l’article 6 apartats 1 i 2 , s’aplicaran de forma
automàtica per l’Ajuntament.
Article 8. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l’import els coeficients que
detallem a continuació i les bonificacions establertes en aquesta ordenança.
Sobre la quota fixada per les tarifes de l’impost s’aplica primerament un
COEFICIENT DE PONDERACIÓ, determinat en funció de l’import net de la xifra
de negocis del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinarà d’acord al següent quadre:
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Import net de la xifra de negocis

Coeficient

Des de 1.000.000,00€ fins a 5.000.000,00€
Des de 5.000.000,01€ fins a 10.000.000,00€
Des de 10.000.000,01€ fins a 50.000.000,00€
Des de 50.000.000,01€ fins a 100.000.000,00€
Més de 100.000.000,00€
Sense xifra neta de negoci

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

(L’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt
d’activitats econòmiques exercides per aquest).
Sobre la quota modificada per l’aplicació del coeficient de ponderació s’aplicarà el
COEFICIENT DE SITUACIÓ, que pondera la situació física del local a dins del
municipi. Els coeficients a aplicar són:
•
•

Nucli Sant Esteve de Llémena
Resta del terme municipal

any 2008
1,30
1,20

any 2009
+ 6%
+ 6%

Article 9. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT DE L'IMPOST
El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions
d'alta, en què es comptarà des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.
L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 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 es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per acabar l'any, inclòs el del començament de
l'exercici de l'activitat.
Així mateix, i en el cas de baixa per tancament en l'exercici de l'activitat, les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi
l’esmenta’t tancament. A tal efecte, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució
de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagués
exercit l’activitat.
Article 10. NORMES ESPECIFIQUES DE GESTIÓ
Amb caràcter general, l'impost es gestionarà a partir de la matrícula que formarà
anualment l'Administració Tributària de l'Estat. La tramitació de les declaracions d'alta,
declaracions de variacions d'ordre jurídic físic o econòmic i les declaracions de baixa es
regiran per la normativa establerta.
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La gestió censal, és a dir, inclusió o alteració de les dades de la matrícula a resultes de la
inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions correspon a
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 quotes
correspondrà als tribunals econòmicoadministratius de l'Estat.
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d'aquest impost, es portaran a terme per l'Ajuntament i comprendran les
funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions per a la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució
dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s'interposin contra aquests actes i actuacions per a la informació i assistència al
contribuent referides a les matèries esmentades.
Article 11. INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
Correspon a la Diputació de Girona, per Delegació del servei, el procediment
d’inspecció tot seguint el què disposen les normes establertes al Capítol IV, del Títol III
de la Llei 58/2003 General Tributària, i la normativa reglamentària dictada per al
desenvolupament.
Article 12. INFRACCIONS I SANCIONS
Es procedirà d'acord amb allò que preveu la Llei General Tributària, la legislació
complementària i a les ordenances generals de gestió, inspecció i recaptació.
Article 13. REMISSIÓ NORMATIVA
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança s'aplicarà la Llei de les hisendes
locals, l'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció, la Llei general tributària i
les normes i disposicions que les desenvolupin i complementin.
Article 14. VIGÈNCIA
Aquesta ordenança fiscal, una vegada aprovada, tindrà efectes des del primer de gener
del 2009 i continuarà en vigor fins que s’aprovi la seva derogació o la seva modificació.
Mentre, regirà la vigent.
Sant Aniol de Finestres, 6 d’octubre de 2008
El Secretari

Vist i plau
L’alcalde
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