
 “Ordenança fiscal núm. 01 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (IAE) 
 
Article 01. Disposicions generals 
 
1. L’impost d’activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, establert amb 
caràcter obligatori als articles 78è a 91è ambdós inclosos del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i regulat a la present ordenança. 
 
2. És igualment d'aplicació allò que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 
28 de setembre, pel qual se n'aproven les tarifes i la instrucció de l’impost, el Reial 
decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es dicta normes per a la gestió de l’impost 
sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de 
gestió censal. 
 
3. En tot cas, també seran d’aplicació les disposicions concordants o complementàries 
dictades a l'efecte de desplegar la normativa assenyalada. 
 
Article 02. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l’impost sobre activitats econòmiques és constituït per l'exercici 
dins el terme municipal d'activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si 
s'exerceixen o no en un local determinat i tant si es troben o no especificades en les 
tarifes de l'impost. 
 
2. Es consideren, a l’efecte d'aquest impost, activitats empresarials, les ramaderes quan 
tinguin caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les 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 el fet imposable 
del present impost. 
 
3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o 
artístic quan suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos 
humans o d'un sol d'aquests mitjans o recursos, amb la finalitat d'intervenir en la 
producció o distribució de béns i serveis. 
 
4. El contingut de les activitats incloses dins el fet imposable és definit en les tarifes del 
present impost. 
 
5. L'exercici d'activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per qualsevol mitjà 
admissible en dret i, en particular, per aquells recollits en l'article 3r del Codi de Comerç. 
 
Article 03. Supòsits de no subjecció 
 
No constitueix fet imposable d'aquest impost l'exercici de les activitats següents: 



a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat 
inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de la 
transmissió, com també la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, 
sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual. 

b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis 
professionals. 

c) L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'adornar 
l'establiment. 
No obstant això, està sotmesa al pagament del present impost l'exposició 
d'articles per regalar als clients. 

d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall. 
 
Article 04. Exempcions 
 
1. Estan exempts d'aquest impost: 

a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els organismes 
autònoms de l’Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter 
anàleg de les Comunitats Autònomes. 

b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
a partir de 2003 i durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en 
què es desenvolupi l'activitat. 
A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una 
activitat quan aquesta activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra 
titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres, en els 
supòsits següents: 

- En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
- En els casos que l’alta respon a una transformació de la forma jurídica de 

la titularitat. 
- En els casos que l’alta respon a un canvi d’epígraf per imperatiu legal o per 

corregir una qualificació anterior errònia. 
- Quan l’alta ha estat precedida d’una baixa en la mateixa activitat i subjecte 

passiu, en un període inferior a un any. 
 

c) Els següents subjectes passius: 
− Les persones físiques 
− Els subjectes passius de l’impost sobre Societats, les societats civils i les 

entitats de l’article 35è.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un 
import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros 

− Els subjectes passius de l’impost sobre la Renda de no Residents, que 
operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin 
un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. Als 
efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf s'han de 
tenir en compte el què disposa l’article 82 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 
regulades al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 



e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els 
graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la 
Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o 
d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no 
tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot en el cas 
que facilitin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestin serveis de 
mitja pensió o internat, encara que venguin en el mateix establiment els 
productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de 
la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini 
exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de 
l'establiment. 

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, 
assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de 
minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a 
l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap 
particular o tercera persona, 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 quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o 

convenis internacionals. 
i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 

23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels 
incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de 
les esmentades entitats, aprovat pel Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 

 
2. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 anterior són de caràcter 
pregat i, per tant, només s'atorgaran, si s'escau, a sol·licitud del subjecte passiu de 
l'impost. 
 
3. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) està condicionada al fet que l’entitat interessada 
comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels 
requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Article 05. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en 
territori nacional qualsevol de les activitats constitutives del fet imposable. 
 
Article 06. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel 
que fa a l’adquisició de l’herència. 
Els deutes acreditats a la data de la defunció del causant, es poden transmetre encara 
que no estiguin liquidats. 



No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui. 
Els deutes acreditats a la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o 
entitat es poden transmetre encara que no estiguin liquidats. 
 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció 
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin 
o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats 
esmentades.  
 
5. Les sancions que siguin procedents per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als 
successors. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de 
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i 
de les sancions. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 

 



8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei 58/2003, general tributària i a la normativa que la desenvolupa.  
 
Article 07. Quota tributària 
 
1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la quota de tarifa de l'impost municipal, 
provincial o nacional el coeficient de ponderació que es regula a l’article següent, i en el 
seu cas, el coeficient de situació. 
 
Article 08. Coeficient de ponderació 
 
D’acord amb el que preveu l’article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes 
municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de 
ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, 
segons el quadre següent: 
 

Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00  1,29 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00  1,30 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00  1,32 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00  1,33 
Més de 100.000.000,00  1,35 
Sense volum net de negoci  1,31 

 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a 
les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 
establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci 
per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional 
amb  aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui 
procedent. 
 
Article 09. Coeficients de situació  
 
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d’aquest municipi es classifiquen en cinc categories fiscals. 
 
Annex a aquesta ordenança figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió 
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.  
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat 
seran considerades de darrera categoria, i romandran en aquesta classificació fins al 
primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquest Ajuntament aprovi la 
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.  



 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8 
d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent: 
 
 
Categoria 
Fiscal 

1a 2a 3a 4a 5a 

Coeficient 
Aplicable 

1,24 1,35 1,45 1,56 1,66 
 

 
 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal.  
 
Article 10. Bonificacions de caràcter obligatori 
 
1. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives així com les Unions, 
Federacions i Confederacions de les mateixes en els termes establerts a la Llei 20/1990, 
de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Hauran d'acreditar la seva 
inscripció en el Registre de cooperatives. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que iniciïn 
l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la 
finalització del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. 
 
3. Amb caràcter general, l’obtenció de beneficis fiscals regulats en aquest article no 
tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del període 
impositiu següent al de la data en què es formuli la corresponent sol·licitud. No obstant, 
podran aplicar-se en el mateix exercici en què es sol·liciten sempre que la sol·licitud es 
formuli abans que la liquidació/rebut de padró hagin quedat consentits i ferms i concorrin 
en la data de la meritació els requisits necessaris per al gaudiment dels mateixos. 
 
 
Article 11. Període impositiu i meritació 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de 
declaracions d'alta de subjectes passius que no hagin d'estar exempts. En aquest cas, el 
període impositiu començarà en la data d'inici de l'exercici de l'activitat i acabarà amb 
l'any natural. 
 
2. L'impost s'acreditarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran 
irreductibles, excepte quan, en els casos d’alta de subjectes passius no exempts el dia de 
començament de l'exercici de l’activitat no coincideix amb l’any natural. En aquest cas, 
les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin 
per acabar l’any natural, incloent-hi els de començament de l’exercici de l’activitat. 
 



3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es 
prorratejaran per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s'hagi produït el 
cessament esmentat. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran demanar la 
devolució de la part  de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no 
s'hagi exercit l'activitat. 
 
Article 12. Matrícula 
 
1. L'impost es gestiona a partir de la matrícula que es formarà anualment i estarà 
constituïda  per censos comprensius dels subjectes passius que exerceixin activitats 
econòmiques i no estiguin exempts de l'impost, quotes mínimes i, si escau, del recàrrec 
provincial. La formació de la matrícula de l'impost és competència de l’Administració 
tributària de l’Estat. Igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de 
les quotes corresponents serà practicada per l'Administració de l'Estat. 
 
Contra els actes d'inclusió, exclusió o variació de qualificació d'activitats econòmiques i 
fixació de quotes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició i, en qualsevol cas, 
reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional 
de Catalunya. 
 
2. Els subjectes passius, no exempts de l’impost, que iniciïn la seva activitat, hauran de 
presentar les declaracions d’alta en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. 
 
3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a l’aplicació de 
les exempcions previstes estaran obligats a presentar la corresponent declaració censal  
 
d’alta, on manifestin tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula, 
durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en que aquests subjectes 
passius resultin obligats a contribuir per l’impost. 
 
4. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista en la lletra c) 
de l’apartat 1r. de l’article 4 hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària l’import net de la seva xifra de negocis en els termes establerts a l’Ordre del 
ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener. 
 
5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estan obligats a presentar 
una declaració de baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat, o de variació, en la qual 
han de comunicar les alteracions d'ordre físic, econòmic o jurídic separadament per a 
cada activitat, en el termini d'un mes des de la data en què es va produir el cessament 
de l'activitat o la variació. 
 
6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes 
en la matrícula del període impositiu següent. 
 
7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les 
actuacions d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i comunicacions, es 
consideraran actes administratius i significaran la modificació del cens esmentat. Per a 
qualsevol modificació de la matrícula referent a les dades que figurin en els censos, serà 



requisit indispensable i inexcusable l’alteració prèvia d'aquestes últimes en el mateix 
sentit. 
 
8. En tot allò que no és previst en aquest article, hi serà d’aplicació el Reial Decret 
243/1995,  de 17 de febrer, en relació a les obligacions dels subjectes passius de 
presentar declaracions d’alta, de baixa i de variació. 
 
Article 13. Gestió municipal 
 
1. La liquidació i recaptació, així com també la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d'aquest impost, seran portades a terme per l'Ajuntament i comprendrà les 
funcions següents: concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les 
liquidacions per a la determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d'instruments 
de cobrament, resolució d’expedients per a la devolució d’ingressos indeguts i resolució 
del recursos de reposició interposats a l’empara de l’article 14 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals contra els actes esmentats, i actuacions per a la informació i assistència 
al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat. 
 
2. La inspecció d'aquest impost serà duta a terme pels òrgans competents de 
l’Administració tributària de l’Estat, sense perjudici de les delegacions que es puguin fer 
en els termes que estableix la normativa vigent. 
 
Disposició addicional 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o qualsevol 
altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran 
d'aplicació automàtica dins l'àmbit d’aquesta Ordenança. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament el 5 de desembre de 2011, tindrà efectes a 
partir de l'1 de gener del 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. 
 
ANNEX DE VIES: Categoria Fiscal per situació 

 
Categoria 1ª. : Disseminats que no queden especificats en la resta de categories. 

 
Categoria 2ª.: Urbanització "Can Jordi": Abets, Passatge Antoni Gaudí, Josep Trueta, 
Narcís Monturiol i Isaac Albèniz. 

 
Categoria 3ª.: Nucli antic d'Aiguaviva: Carretera de Santa Coloma, Circumval·lació, 
Escoles, Pou i Plaça Constitucional; 
Sector Residencial Nou Aiguaviva: Circumval·lació,    Escoles, Garbí, Tramuntana, 
Llevant, Xaloc, Mestral i   Ponent. 
Sector Residencial Bellsolà: Verge de Vilademany, Els Templers, Major, Santa Magdalena, 
Can Solà i Passatge de Sant Joan. 
 



Categoria 4ª.: Sector Industrial Mas Aliu: Barcelona, Sant Josep, Tarragona, Lleida, 
Gironès, Garrotxa, Empordà, La Selva, Cerdanya i Carretera de Vilablareix. 
Sector Industrial Rajoleria: Tarragona, Bages, Hostalric i Osona. 

 
Categoria 5ª.:Carretera N-II. 
Sector Industrial Bellsolà: Camí de Masrocs, Camí de Puigtorrat. 
Sector Industrial Casa Nova: Tarragona, Pla de l'Estany, Ripollès, Rosselló, Puigcerdà i 
Olot. 
Sector Industrial Casa Nova II: pendent de nomenclàtor. 
Sector Industrial Verd Dos: pendent de nomenclàtor. 
Sector Industrial Can Garrofa: carrers pendents de nomenclàtor. 


