AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

Reguladora de:

L' IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1r.- Fonament Legal
Atenent a l'article 106 en relació amb el punt 4.b i 5.E.C de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1a) de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb el procediment previst en els
articles 15 al 19 d'acord amb els articles 79 al 92 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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 i el
RD 1178/91 de 26 de juliol, es regula l'aplicació de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques al terme municipal de Castellfollit de la Roca.

Article 2n.- 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 3r.- No subjecció
No estaran subjectes a l'impost les següents activitats:
a) L'alteració de béns integrats de l'actiu fixa de les empreses que figurin
degudament inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d'avançament a la
data de la transmissió.
b) Venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat
durant al menys dos anys.
c) Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis
professionals.
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d) Exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments.
e) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall.
f) La utilització de mitjans de transport propis i la reparació en tallers propis,
sempre que no suposi la prestació de serveis a tercers.

Article 4t.- Exempcions i bonificacions
a) EXEMPCIONS
Estaran exempts d’aquest impost els subjectes passius detallats a l’article 83 de la
Llei 39/88 en la seva redacció actual modificada per l’entrada en vigor de la Llei
51/2002.amb les condicions establertes en la normativa actualment vigent, apartats
del 2 al 4 de l’esmentat article. No obstant això estaran obligats a presentar
declaració d’alta a la matricula del impost.
b) BONIFICACIONS:
1. Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicaran aquelles bonificacions obligatòries
establertes a l’apartat 1. De l’article 89 de la Llei 39/88 en la seva redacció
actualment vigents desprès de la modificació soferta per la Llei 51/2002.
2. Es respectaran totes aquelles altres bonificacions, actualment en vigor, sempre i
que els seus límits màxims respectin la normativa actualment en vigor després de
l’entrada en vigor de la Llei 51/2002.

Article 5è.- Subjecte Passiu
Tindran la consideració de subjecte passiu de l'import, les persones físiques o
jurídiques, així com les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense
personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició, sempre que realitzin en el territori qualsevol de les activitats que
origina el fet imposable.

Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les quotes mínimes de l'impost els índexs
que es regulen a continuació:
1.- Sobre les quotes fixades en les tarifes del 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 i segons el quadre establert a l’article 87 de la llei 39/88 en la seva redacció actual
posterior a la modificació provocada per la Llei 51/2002.
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2.- Sobre les quotes resultants de l’aplicació del coeficient esmentat en l’apartat anterior
s’estableixen els següents coeficients de situació, per la ubicació del local on radiqui
l’activitat, segons el següent escalat:
a) Situats en carrers qualificats de 1ª categoria: 2,68.
a.1) Aquests carrers de 1ª categoria són: la Ctra. 260
b) Situats en carrers qualificats de 2ª categoria: 2,52.
b.1) Els carrers de 2ª categoria, són els de la resta del municipi que no
estan inclosos als de 1ª categoria.

Article 7è.- Període impositiu
El període impositiu coincideix amb l'any natural amb excepció de les declaracions
d'alta que serà des de la data en què s'iniciï l'activitat, fins l'últim dia de l'any natural.
En els supòsits de baixa de l'activitat el període impositiu finalitzarà l'últim dia de l'any
natural.

Article 8è.- Meritament de l’impost
Si el període impositiu coincideix amb l'any natural, l'impost es meritarà el primer de
gener. Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, quan es tracti de l'inici
d'una activitat, l'impost es meritarà el dia de l'inici, i la quota es calcularà
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que faltin per acabar l'exercici, inclòs
aquell de l'inici de l'activitat.

Article 9è.- Normes específiques 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.
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 Econòmico-administratius de l'Estat.
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'Ajuntament o l'òrgan recaptador en qui
delegui l'Ajuntament i, comprendrà les funcions de concessió i denegació
d'exempcions, realització de les liquidacions per a la determinació dels deutes
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tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que
s'interposin contra aquests actes i actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les matèries esmentades.
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.
Així, en els supòsits d'alta, serà competència de l'Ajuntament, a partir de les relacions de
les declaracions d'alta i de les inclusions d'ofici tramitades per l'Administració
Tributària de l'Estat, que es facilitaran a l'Ajuntament durant el mes següent a cada
trimestre natural. La liquidació, notificació i ingrés es podran realitzar simultàniament o
inclús mitjançant autoliquidació.
L'Ajuntament podrà sol·licitar a l'Administració Tributària de l'Estat exercir les
funcions d'inspecció en els termes que legalment es disposi.

Article 10è.- Infraccions i sancions
Es procedirà d'acord a allò que preveu la L.G.T., la legislació complementària i
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

Article 11è.- 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.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1a. El primer exercici d'aplicació de l'Impost, els serveis de recaptació notificaran
individualment la liquidació provisional de les quotes municipals a partir del moment
que disposi de les dades censals integrants de la matrícula. A partir de l'esmentada
notificació, els serveis de recaptació procediran a recaptar l'Impost en els terminis fixats
en el RD 1172/91 de 26 de juliol.
2a. L'Ajuntament a la vista dels resultats que ofereixi la matrícula de l'impost es reserva
el dret de modificar, si escau, els índexs correctors proposats en l'art. 9è. d'aquesta
ordenança.

DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor prèvia tramitació segons disposen els art.
1/118 de la Llei 39/88, el dia 1 de gener de 1992, i continuarà vigent fins a la seva
modificació o derogació.
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Diligència de modificació
Aquesta Ordenança ha estat modificada per acord del Ple de l'Ajuntament ferm a partir
del dia 16/12/2011, i romandrà vigent en els termes aquí establerts, fins que es deroguin
o modifiquin.
Castellfollit de la Roca, 1 de gener de 2013

Diligència de transcripció:
Aquesta ordenança es transcriu íntegrament en data 1 de gener de 2017
Vist i plau,
L’alcalde,

Certifico:
La secretària,

