ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
FONAMENT I NATURALESA
Article 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l’art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i de
conformitat amb el que disposen els arts. 15, 17 i 78 del RDL 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals, així com el disposat en
les lleis 5/1990, de 29 de juny, i 6/1991, d’11 de març, aquest Ajuntament fixa els
elements necessaris en ordre a l’aplicació de l’impost sobre activitats
econòmiques, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 2
L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet
imposable del qual està constituït pel mer exercici en aquest municipi d’activitats
empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es
trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.
Article 3
Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes,
quan tenguin caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les
de serveis.
No tenen, per consegüent, tal consideració les activitats agrícoles, les ramaderes
dependents, les forestals i les pesqueres, i no constitueixen fet imposable cap
d’elles.
Als efectes del que es preveu en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de
ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en
algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades
agrícolament o forestalment pel propietari del bestiar.
b) L’estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) Aquell que s’alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què
es criï.
Article 4
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Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o
artístic quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de
recursos humans o d’un dels dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.
El contingut de les activitats gravades ve definit en les tarifes de l’impost,
aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
Article 5
L’exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en
dret i, en particular, pels contemplats en l’article 3 del Codi de comerç.
Article 6
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 hagin figurat
degudament inventariats com a tal 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 igual període de temps.
2. La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o
serveis professionals.
3. L’exposició d’articles amb la finalitat exclusiva de decoració o ornament de
l’establiment. Pel contrari, estarà subjecta a l’impost l’exposició d’articles per a
regal als clients.
4. Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d’un sol acte o operació
aïllada.
EXEMPCIONS
Article 7
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 de caràcter anàleg al de les
comunitats autònomes i 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. A
aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l'inici de l'activitat quan
aquesta s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat.
c) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques
- Les societats civils i les entitats de l'article 33 de la Llei general tributària que
tenguin un import net de la xifra de negoci inferior a 1 milió d'euros, d'acord
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d)
e)

f)

g)
h)

amb les regles previstes en l'article 83 de la Llei d'hisendes locals en la
redacció donada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre.
Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre.
Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyança en tots
els seus graus finançats 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'ensenyança en tots els seus graus que, no
tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu.
Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics o sensorials, sense
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i
de foment del treball que realitzin.
La Creu Roja Espanyola.
Els subjectes passius als quals sigui aplicable l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.

2. Els subjectes passius a què es refereixen els punts a), d), g) i h) de l'apartat
anterior no estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula de
l'impost.
3. Les exempcions previstes en els punts b), e) i f) de l'apartat anterior s'aplicaran
amb petició prèvia de la persona interessada, si són procedents.
4. Les bonificacions seran les previstes en l'article 89 de la Llei d'hisendes locals.
SUBJECTE PASSIU
Article 8
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària sempre que
desenvolupin en el territori municipal qualsevol de les activitats que originen el fet
imposable.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 9
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, d'acord amb els
preceptes continguts en la Llei d'hisendes locals i les disposicions
complementàries, i els coeficients i bonificacions prevists en la llei i regulats en
aquesta Ordenança.
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Article 10
La gestió tributària de les quotes provincials i nacionals que fixin les tarifes de
l'impost correspondrà a l'Administració tributària de l'Estat, sens perjudici de les
fórmules de col·laboració que es puguin establir. Sobre aquestes quotes no es
podrà aplicar ni el coeficient ni el recàrrec provincial regulats en la Llei d'hisendes
locals.
Article 11
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, tal com preveu l'article 87 de
la Llei d'hisendes locals.
Article 12
Sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient de ponderació previst en
l'article anterior, s'estableixen els següents coeficients per ponderar la situació
física del local al terme municipal:
-

locals ubicats en tot l'àmbit de POIFE..........................1
locals ubicats a la resta del terme municipal................1

PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
Article 13
El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de
declaracions d’alta, cas en què abastarà des de la data de començament de
l’activitat fins al final de l’any natural.
Article 14
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, supòsit en què les
quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten
per finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
Article 15
Si es tracta d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions
aïllades, la meritació es produeix per la realització de cadascuna d’elles, i s’hauran
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de presentar les corresponents declaracions en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.
GESTIÓ
Article 16
L’impost es gestiona a partir de la matrícula d’aquest. Dita matrícula es formarà
anualment per a tot el terme municipal i estarà constituïda per un cens comprensiu
de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes i, si escau, del recàrrec
provincial. La matrícula estarà a disposició del públic a l’Ajuntament.
Article 17
Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents declaracions
censals d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la
matrícula i dintre del termini comprès entre el 9 de setembre i el 13 de desembre
de 1991, i a continuació l’Administració competent practicarà la liquidació
corresponent, la qual es notificarà al subjecte passiu, el qual haurà d’efectuar
l’ingrés que sigui procedent.
Article 18
Els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d’ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que
tenguin transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost, i es
formalitzaran en els terminis i termes que reglamentàriament s’estableixin.
Article 19
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 consideraran acte administratiu, i comportaran la modificació
del cens. Qualsevol modificació de la matrícula que es refereixi a dades que
consten en els censos requerirà, inexcusablement, l’alteració prèvia d’aquests
darrers en el mateix sentit.
Article 20
Aquest impost es podrà exigir en règim d’autoliquidació, en els termes que
reglamentàriament s’estableixin.
Article 21
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La formació de la matrícula de l’impost es durà a terme per l’Administració
tributària de l’Estat. En tot cas, la qualificació de les activitats econòmiques, així
com l’assenyalament de les quotes corresponents es durà a terme, igualment, per
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 al Tribunal Econòmic administratiu Provincial de Balears.
Article 22
La liquidació i recaptació així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost els durà a terme l’Ajuntament i comprendrà les funcions
de concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions que
condueixin a determinar els deutes tributaris, emissió dels instruments de
cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució
des recursos que s’interposin contra dits actes i actuacions per a la informació i
assistència al contribuent referides a les matèries compreses en aquest article.
La concessió i denegació d’exempcions requeriran, en tot cas, informe tècnic previ
de l’òrgan competent de l’Administració tributària de l’Estat, amb posterior trasllat a
aquest de la resolució que s’adopti.

Article 23
La inspecció d’aquest impost la duran a terme, en tot cas, els òrgans competents
de l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici de les fórmules de
col·laboració que s’estableixin amb l’Ajuntament i, si escau, amb la comunitat
autònoma o el Consell Insular de Menorca, d’acord amb aquells.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 24
En tot el que es refereix a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a
les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes
contingudes en la Llei general tributària.
La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de
les quotes meritades no prescrites.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació de data 30.9.2004, entrarà en vigor el mateix dia en què es publiqui en
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el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de
2005 i serà vigent fins que es modifiqui o derogui expressament.
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