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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1.- Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de:
- Article 106 en relació al 4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local
- 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
- Articles 15 al 19 i 78 a 91 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- RDL 1175/1990 de 28 de setembre, en el qual s’aproven les tarifes i les instruccions de l’Impost

sobre Activitats Econòmiques amb les modificacions previstes a la Llei 51/2002 de 27 de
desembre, en les Disposicions Addicionals 2ª, 4ª i 8ª i Disposició Transitòria 7ª, 9ª i 12ª i
Disposició Derogatòria única.

- REIAL DECRET 1041/2003, d’1 d’agost pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen
determinats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Article 2.- Naturalesa I Fet Imposable
1.- L’impost sobre activitats econòmiques, és un tribut directe de caràcter real, i el fet imposable és

l’exercici en el territori nacional d’activitats empresarials, professionals o artístiques, que es
desenvolupin o no en un local determinat, i que es trobin o no especificades a les tarifes de
l’impost.

2.- Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració d’activitats empresarials les activitats
descrites a l’article 79 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 3.- No Subjecció
No estan subjectes a l’impost les activitats següents:
a).- La transmissió de béns que formin part de l’actiu fix de les empreses que hagin figurat

degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de la
seva transmissió, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués
utilitzat durant el màxim període de temps.

b).- La venda dels productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
c).- L’exposició d’articles amb l’exclusiu fi de decoració o ornament de l’establiment. Al contrari,

estarà subjecte a l’impost l’exposició d’articles per a regal als clients.
d).- Quan es tracti de venda al detall, la realització d’un únic acte o operació aïllada.
e).- La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers

propis, sempre que no es prestin serveis a tercers.

Article 4.- Exempcions
1.- Estaran 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 nacional, durant els
dos primers períodes impositius d’activitat. A aquests efectes no es considerarà que s’ha
produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan s’hagi exercit anteriorment sota una altra
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titularitat. S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment sota una altra
titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques de l’activitat.
Aquesta exempció només serà d’aplicació als subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva
activitat a partir de l’1 de gener de 2003.

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 General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 €.

- Per a contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció només abastarà
al que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import
net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

d).- Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades per la
Llei 30/1995, 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
finançats íntegrament amb recursos de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
Locals, o bé per Fundacions que tinguin la declaració de benèfiques o d’utilitat pública, i els
establiments d’ensenyament en tot els seus graus, que sense tenir ànim de lucre, es trobin en
règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o
presten serveis de mitja pensió o internat encara que excepcionalment venguin en el mateix
establiment els productes dels tallers dedicats a l’esmentat ensenyament, sempre que l’import
de la venda, sense utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

f).- Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense ànim de lucre,
per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacionals que es realitzin per
a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats sempre que l’import de venda, sense
utilitat per a cap particular o terceres persones, es destini exclusivament a l’adquisició de
primeres matèries o al sosteniment de l’establiment.

g).- La Creu Roja Espanyola.
h).- Els subjectes passius als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o de convenis

internacionals.
i).- Les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública que compleixin amb els requisits

establerts en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
Els beneficis de les lletres b), e) i f) tindran caràcter rogat i es concediran, quan procedeixi, a
instància de part, no essent en cap cas d’aplicació amb caràcter retroactiu.

Article 5.- Bonificacions
S’estableixen les següent bonificacions:
1.- Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota

mínima municipal, gaudiran d’una bonificació a la quota del 50% el primer any, 40% el segon,
30% el tercer any, 20% el quart any i el 10% el cinquè de conformitat amb l’art. 21.3 de la Llei
50/1998, de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, el qual
afegeix una nota comú segona a la secció primera de les Tarifes de l’Impost d’Activitats
Econòmiques, aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
Per tal de poder gaudir de la bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit
anteriorment sota una altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de
branques de l’activitat.
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Restaran excloses d’aquesta bonificació l’exercici d’activitats exercides per entitats financeres i
per promotors i constructors immobiliaris.
Aquesta bonificació abasta a la quota tributària integrada per la quota de tarifa modificada en el
seu cas per l’aplicació del coeficient de població i l’índex de situació.
El termini a que es refereix el paràgraf primer d’aquesta bonificació, caducarà en tot cas un cop
transcorreguts 5 anys des de la primera declaració d’alta.

2.- De conformitat amb el que estableix l’art. 33 de la Llei 20/90, de 19 de desembre, gaudiran
d’una bonificació del 95% en la quota les cooperatives i les societats agràries de transformació.

3.- De conformitat amb el que estableix la Nota Comú a la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE,
gaudiran d’una bonificació del 50% els cinc primers anys els professionals que iniciïn per primer
cop l’activitat.

4.- Bonificacions d’activitats industrials:
a) Una bonificació per creació d’ocupació de fins a un 20 % de la quota corresponent, per als

subjectes que tributen per quota municipal i que hagin incrementat el promig de la seva
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu de l’any anterior a
la sol·licitud de la bonificació, i en relació amb el període anterior a aquell. S’estableixen les
següents trams d’aplicació :

Tram Percentatge

De 5 a 10 Treballadors Fixes 10 %
De 11 a 15 Treballadors Fixes 15 %
De 16 a 20 Treballadors Fixes 20 %

La bonificació s’aplicarà l’exercici següent a la seva sol·licitud i/o concessió, sobre la quota
resultant d’aplicar, si és el cas, la bonificació a que es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

b) Una bonificació del 15% de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per
quota municipal i que :
- Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies

renovables o sistemes de cogeneració .A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per
l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tal en el Pla del
Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració dels equips i
de les instal·lacions que permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.

- Que hagin traslladat la seva activitat del nucli urbà a un polígon industrial .
- Que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tinguin per objecte reduir el

consum d’energia i les emissions causades per el desplaçament al lloc de treball i fomentar
l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit .

La bonificació s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a que
es refereix l’apartat 1 i 4.a) d’aquest article.

c) Una bonificació del 10 % de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per
quota municipal i que tinguin una renda o rendiment net que durant tres anys consecutius i
immediatament anteriors a l’any d’aplicació de la bonificació l’hagin disminuït per causa
d’inversions en immobilitzat material o immaterial destinat a creació d’ocupació.
La bonificació s’aplicarà sobre la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a que
es refereixen els apartats anteriors a aquest .

5.- Les bonificacions recollides en els punts 1, 4 a), 4 b) i 4 c) d’aquest article podran ser
acumulables i tindran caràcter rogat i es sol·licitaran una vegada tramitada l’alta de l’impost, i es
concediran quan procedeixi, a instància de part, no essent en cap cas d’aplicació amb caràcter
retroactiu.
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6.- Formes de justificació :
- Escriptura de constitució o adaptació d’estatuts i modificacions si s’escau registrades

degudament, en cas de persona jurídica i declaració censal en cas de persona física.
- DNI del sol·licitant i document públic acreditatiu de poders per actuar com a representant legal

de l’empresa.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social .
- Certificat de no tenir deutes amb l’Administració Local
- Còpia de l’últim rebut de l’Impost sobre l’Activitat Econòmiques, si s’escau.
- Fotocòpies de les liquidacions de l’impost de societats o de renda corresponents als tres exercicis

anteriors a l’exercici anterior a l’aplicació de la bonificació.
- Certificat de la Seguretat Social sobre la plantilla del personal fix corresponents al període

impositiu de l’any anterior a l’aplicació de la bonificació, i en relació amb el període anterior a
aquell.

- Factures justificatives de les inversions realitzades i que afectin directament al tipus de
bonificació que es demana ( immobilitzat material i immaterial )

- Memòria explicativa , si s’escau , dels projectes que es refereixen els apartats 4 i 5 .
- Qualsevol altra documentació que consideri adient per justificar les activitats realitzades.

Article 7. - 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 General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

Article 8.-Responsables
1.- En els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments mercantils

que tinguin per objecte l’exercici d’activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou
titular serà responsable solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, meritats per
l’esmentat tribut.

2.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Article 9.- Quota
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes
continguts al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i en les disposicions que la complementin i desenvolupin, i els
coeficients i les bonificacions previstes per la Llei i acordats per aquest Ajuntament a la present
Ordenança.

Article 10.- Coeficient de Ponderació
Sobre les quotes municipals fixades a 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 Coeficient

Des de 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
Més 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 pel
mateix i es determinarà d’acord amb el previst al paràgraf c de l’apartat 1 de l’article 82 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

Article 11.- Escala de Coeficients que Pondera la Situació Física del Local
1.- Les quotes resultants de l’aplicació del coeficient de ponderació regulat a l’article anterior,

s’incrementaran mitjançant la següent escala de coeficients que pondera la situació física del
local segons la categoria de la via pública en què radiqui l’establiment:

Categoria de Via Pública Índex de Situació
A 1,85
B 1,75
C 1,75
D 1,50
E 1,28

2.- Aquesta escala no serà d’aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats
que no s’exerceixin en local determinat.

Article 12.- Aplicació de l’Escala de Coeficients que Pondera la Situació Física del Local
1. Als efectes previstos per a l’aplicació de l’escala de coeficients de l’article anterior, s’atendrà a la

relació i classificació de les vies públiques annexa a l’Ordenança Fiscal General.
2.- Quan es tracti de locals que tinguin façana a més d’una via pública, o estiguin situats en un

xamfrà, s’aplicarà l’índex que correspongui a la via de categoria més alta, sempre que
l’establiment hi tingui accés directe i de normal utilització per a l’exercici de l’activitat.

3.- Quan es tracti de locals interiors sense accés directe a la via pública, o locals en galeries,
s’aplicarà l’índex corresponent a la via pública on tingui accés l’edifici o galeria. En cas d’accés
a més d’una via pública s’aplicarà el que es preveu en el número anterior.

Article 13.- Periode Impositiu i Meritació
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, a excepció de l’exercici en què s’iniciï

l’activitat econòmica, que el període impositiu serà el comprès entre la data d’inici de l’activitat i
el termini de l’any natural.

 2.- L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat de
les declaracions d’alta en què el dia d’inici de l’activitat no coincideixi amb l’any natural, cas en
el que les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que
manquin per la finalització de l’any incloent-hi el de l’inici de l’exercici de l’activitat.
Igualment, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran
prorratejables en trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el cessament. Amb
aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota
corresponent als trimestres naturals en els que no s’hagués exercit l’activitat.

3.- Quan es tracti d’espectacles que tinguin establertes les quotes per actuacions aïllades, la
meritació es produeix per la realització de cada actuació, havent-se de presentar les
corresponents declaracions en la forma que s’estableixi reglamentàriament.

Article 14.- Competències de Gestió
És competència originària de l’Ajuntament la realització de les següents funcions de gestió
tributària de l’Impost:
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a).- La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament, i la confecció del padró o matrícula
fiscal.

b).- La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
c).- La concessió i denegació d’exempcions i demés beneficis fiscals.
d).- La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de

gestió tributària a què fan referència els apartats a), b) i c) anteriors.
e).- Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació

a les matèries compreses en els apartats anteriors.

Article 15.- Gestió del Padró
1.- L’Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de l’Impost. El padró fiscal

constarà a més de les dades censals, del coeficient de ponderació i de l’escala de coeficients que
pondera la situació física del local, la quota municipal resultant de l’aplicació de les tarifes, el
recàrrec provincial i el deute tributari.

2.- Els subjectes passius venen obligats a presentar declaracions tributàries en els supòsits d’alta de
variació o de baixa que es presentaran davant les Oficines de l’Agència Estatal Tributària de La
Bisbal en els models legalment establerts a l’efecte, d’acord amb l’establert al Reial Decret
1041/2003, d’1 d’agost, que aprova el Reglament pel qual es regulen determinats censos
tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.

3.- La notificació dels actes d’inclusió, exclusió o variació de les dades censals hauran de ser
notificats individualment al subjecte passiu per l’Agència Estatal Tributària de La Bisbal i
podran ser notificats juntament amb les liquidacions tributàries resultants conforme al que
preveu l’article 102 de la Llei General Tributària. No obstant quan el contingut d’aquests actes es
desprengui de les declaracions d’alta, baixa o variació presentades pels subjectes passius,
s’entendran notificats en el moment de la presentació.

Article 16. - Inspecció
L’Ajuntament té delegada la inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per Ordre
Ministerial de 22 de desembre de 1994, i l’exercirà conforme a les competències determinades en el
Reial Decret 243/1995, de 17 de gener i Ordre Ministerial de 10 de juny de 1992. El procediment
d’inspecció es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, les normes que la
desenvolupen i l’Ordenança General d’Inspecció, sense perjudici dels convenis de col·laboració que
signi l’Ajuntament amb altres entitats o organismes de l’Administració.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar el 4 de maig de 1998 amb la Diputació de Girona,
un conveni de col·laboració per a la realització de les tasques d’inspecció de l’Impost d’Activitats
Econòmiques.

Article 17. - Recursos Administratius
Impugnació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
1.- Contra els actes de gestió censal que dicti l’Agència Estatal Tributària de La Bisbal, es podrà

interposar recurs de reposició previ a la via econòmic - administrativa, davant l’esmentat Òrgan
de Gestió, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o
de l’exposició pública del padró corresponent.

2.- Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats podran
formular Recurs de Reposició previ i preceptiu al Contenciós Administratiu, en el termini d’un
mes a comptar a partir del dia següent de la notificació expressa o de l’exposició pública del
padró corresponent.
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Disposició Transitòria
Les exempcions, bonificacions, tarifes, deures de declaració i de comunicació dels subjectes passius
a l’Administració competent i dels elements previstos que resten per regular, s’adequaran a la
normativa legal i reglamentària que s’aprovi sobre la matèria.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007 i 18 de desembre de 2008 pel Ple de la
Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2009. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.


