ORDENANÇA FISCAL NUM. 18

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Article 1r.
Naturalesa i fet imposable.

De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de la base de Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15.2, 59 i 78 al 91 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament acorda establir i exercir les facultats en ordre a la fixació dels elements necessaris
per a la determinació de les quotes tributàries en l'impost sobre activitats econòmiques, el qual
es regula per la present ordenança fiscal i demés normativa general d'aplicació.

Article 2n.

1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable
del qual està constituït per l'exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals
o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i estiguin o no especificades en les Tarifes de
l'Impost.

2. Es consideren, a l'efecte d'aquest impost, activitats empresarials les agrícoles, ramaderes,
forestals, pesqueres, industrials, comercials, de serveis i mineres.

3. Tot això d’acord amb l’article 78 del RDL 2/2004.
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Article 3r.

1. 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 de tots dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

2. El contingut de les activitats gravades es definirà en les tarifes de l'impost.

Article 4t.

L'exercici de les activitats gravades s'aprovarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en
particular, pels establerts en l'article 3 del Codi de Comerç.

Article 5è.

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

1.

L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat

degudament inventariats, com és l'immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de
transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués
utilitzat durant el mateix període de temps.

2.

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

professionals.
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3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adornament de l'establiment. Per contra,
estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a obsequi als clients.

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

Article 6è. Exempcions.

Estaran exemptes de l'impost:

Totes aquelles que es troben contemplades a l’article 83 del RDL 2/2004.

Article 7è. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques a què es refereix la
Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que
originin el fet imposable.

Article 8è. Quota Tributària.

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les Tarifes de l'Impost d'acord amb els preceptes
continguts en la Llei 39/88, de 28 de desembre, i en les disposicions que la recullen, la
complementen i desenvolupen, i els coeficients i les bonificacions previstes per la Llei i
regulades en aquesta Ordenança fiscal.
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Article 9è.

Les tarifes de l'impost, en les què es fixaran les quotes mínimes, així com la Instrucció per a la
seva aplicació, seran les fixades pel Govern.

Article 10è. Tarifes mínimes de l’impost.

Les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran modificar les tarifes de l'impost i actualitzar
les quotes contingudes en aquelles.

Article 11è. Coeficient de ponderació.

Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals 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.

Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:

Import net de la xifra de negocis (euros)............................................... coeficient
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Mes de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31
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Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per ell mateix i es
determinarà d’acord amb el previst en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 d’aquest RDL 2/2004.

Article 12è. Escala de coeficients de ponderació de la situació física.

A més del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior, l'Ajuntament estableix sobre les
quotes incrementades per l'aplicació del dit coeficient, una escala de coeficients que ponderi la
situació física de l'establiment dins del terme municipal, atenent, la categoria del carrer en què
radiqui. L'índex mínim de l'esmentada escala no podrà ser inferior a 0,4 i el màxim no podrà
excedir el nombre de 3,8.

D'acord amb l'article 87 del RDL 2/2004, es fixa una escala de coeficients que pondera la
situació física de l'activitat, atenent la categoria del carrer on es troba ubicada.

De conformitat amb l'article 87.3 del RDL 2/2004, s'estableixen cinc categories de carrers en el
Municipi, la classificació dels quals es detalla en l'Annex que hi ha al final de totes les
Ordenances Fiscals.
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Els coeficients de situació física segons la categoria dels carrers seran els següents:

Categoria del carrer
Primera Categoria
Segona Categoria
Tercera Categoria
Quarta Categoria
Cinquena Categoria

Coeficient
3.57
3.43
3.24
3.10
2.98

Període impositiu i acreditament

Article 13è.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, ja que en
aquest cas comprendrà des de la data de l'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte
quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de l'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any
natural, ja que en aquest supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de
trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, amb la inclusió del de l'inici de l'exercici de
l'activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament de l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals. S'exclourà el trimestre en què s'ha produït el cessament.
Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en que no s'hagi exercit l'activitat.
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3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, l'acreditament es
produeix per la realització de cada una d'elles, i caldrà presentar les corresponents declaracions en la forma
que s'estableixi reglamentàriament.

Gestió

Article 14è.

1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà anualment, i
estarà constituïda per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius,
quotes i, si escau, del recàrrec provincial.

2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions d'alta en la
Matrícula, en els terminis de temps i termes que reglamentàriament s'estableixin.

Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d'ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin a l'exercici de les activitats gravades i que tinguin
transcendència pel que fa a de la seva tributació per aquest Impost. Caldrà que les formalitzin
en els terminis de temps i termes que reglamentàriament s'estableixin.

En tots aquests aspectes, s’estarà al que disposa l’article 90.2 del RDL 2/2004.

3. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, resultants de les
actuacions d'inspecció tributària de la formalització d'altes i comunicacions, es consideraran
acte administratiu, i alleujaran la modificació del Cens. Qualsevol modificació de la Matrícula
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que es refereixi a dades obrants en els Censos requerirà, inexcusablement, la prèvia alteració
d'aquests últims en el mateix sentit.

4. L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació.

Article 15è.

1. La formació de la matrícula de l'impost, la qualificació de les activitats econòmiques, la fixació
de les quotes corresponents i, en general, la gestió censal del tribut es portarà a terme per
l'Administració Tributària de l'Estat.
Sense perjudici de tot això, la notificació d'aquests actes pot ser practicada per l'Ajuntament,
Diputació –BASE-, o per l’Administració de l'Estat, juntament amb la notificació de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris.
Tractant-se de quotes municipals, les funcions a què es refereix el paràgraf primer d'aquest
apartat podran ésser delegades als ajuntaments, diputacions provincials, consells insulars i
comunitats autònomes que ho sol·licitin, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d'aquest impost, es portarà a terme per l'Organisme Autònom de Recaptació de Tributs de la
Diputació de Tarragona u Organisme Autònom de Gestió d'Ingressos Locals - BASE-, i
comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de
les liquidacions conduents 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 els esmentats actes i actuacions per a la informació i assistència al
contribuent, referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.
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3. La inspecció d'aquest impost es portarà a terme pels òrgans competents de l'Administració
Tributària de l'Estat, sense perjudici de les delegacions que puguin fer-se als ajuntaments,
diputacions provincials, consells insulars i comunitats autònomes que ho sol·licitin, i de les
fórmules de col·laboració que puguin establir-se amb les esmentades entitats, tot això en els
termes que disposi el Ministeri d'Economia i Hisenda.

4. En tots els casos 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, així com els actes d'igual naturalesa dictats en virtut de la delegació prevista en el paràgraf tercer del
mateix apartat, correspondrà als Tribunals Economicoadministratius de l'Estat.

De la mateixa manera, correspondrà als esmentats Tribunals Economicoadministratius, el
coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes dictats en virtut de la
delegació prevista a l'apartat 3 d'aquests article que comportin inclusió, exclusió o alteració de
les dades contingudes en els cens de l'impost.

5. Per acord municipal es troba delegada en la Diputació de Tarragona, en el seu oganisme
autònom de BASE, gestió d’ingressos locals, les facultats de gestió, inspecció i comprovació
d'aquest impost, i les normes contemplades en aquesta Ordenança Fiscal seran aplicables a
l’administració delegada.

205

Article 16è. Infraccions i sancions

En la qualificació de les infraccions tributàries i en la consegüent determinació de les sancions
que per aquestes correspongui en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal estarà vigent fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expresses.

* Classificació de carrers al final de totes les Ordenances fiscals.
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