Ajuntament de la Vall de Bianya
Ordenança Fiscal núm. 6: Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques.
Art. 1r. Fonament Legal.De conformitat amb els articles 15.2 i 60.1.b) de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, reformada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre,
s’exigirà en aquest municipi l’Impost sobre activitats econòmiques, d’acord amb el
que preveuen els articles 79 i següents de l’esmentada llei, les tarifes i instrucció de
l’impost, aprovades per Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 28 de setembre, el
Reial Decret Legislatiu, de 2 d’agost, el Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, que
dicta les normes per la gestió de l’Impost, les disposicions concordants o
complementàries dictades a l’efecte de desplegar la normativa assenyalada i aquesta
Ordenança.
Art. 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.
Art. 3è. Exempcions.
1) Exempcions
Estan exempts de l'impost:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com també els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les
comunitats autònomes i les entitats locals.
b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi
aquesta.
A aquests efectes no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una
activitat quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat,
circumstància que s’entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió,
escissió o aportació de branques d’activitat.
c) Les persones físiques.
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d) Els subjectes passius de l’impost de societats, les societats civils i les entitats de
l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, que tinguin un
import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en
compte les regles següents:
1. L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que preveu
l’article 191 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Real Decret
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
2. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la Renta de no Residents, el del
període impositiu dels quals el termini de presentació de declaracions per aquests
tributs hagués finalitzat l’any anterior al del meri-tament
de l’impost. En el cas de les societats civils i les entitats de l’article 33 de la Llei
230/1963,de 28 de desembre, general tributària, l’import net de la xifra de negocis
serà el que correspongui al penúltim any anterior al del meritament de l’impost. Si
aquest període impositiu hagués tingut una duració inferior a l’any natural, l’import
net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en
compte el conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix.
No obstant, quan la entitat formi part de un grup de societats, en el sentit de l’article
42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt
d’entitats que pertanyin a aquest grup.
4. En el cas dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no residents, s’atendrà a
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents
situats en territori espanyol.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les
assegurances privades.
f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats 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'ensenyament en tots els seus graus que, sense ànim de lucre, estiguin
en règim de concert educatiu, tot i que facilitin als seus alumnes llibres o articles
d'escriptori i els prestin els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció
venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a aquests fins,
sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
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tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment
g) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació
que realitzin per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids,
encara que venguin els productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que
l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini
exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment.

h) La Creu Roja Espanyola.
i) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
Els subjectes passius als quals es refereixen els paràgrafs a) e) h) i) de l’apartat
anterior, no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
Els beneficis regulats a les lletres b) f) i g) de l'apartat anterior s'hauran de sol·licitar i
es concediran, si s'escau, a instància de part.
2) Exempcions de caràcter pregat
Les exempcions de caràcter pregat que siguin sol·licitades abans que la liquidació
corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a
què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de l’acreditament del tribut
haguessin concorregut els requisits legalment establerts per al gaudiment de
l’exempció.
Quan l’exempció de la lletra b) s’hagués acreditat degudament després d’haver-se
efectuat la liquidació tributària del període impositiu en què s’hagués sol·licitat, com a
conseqüència de l’aplicació de la caducitat del procediment administratiu iniciat a
instància de part regulada en l’art 92 de la Llei 30/92 del Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, produirà efectes
en el període impositiu següent i últim.
Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s'han de formular en el
moment de presentar la declaració d'alta, i han d'anar acompanyades de la
documentació acreditativa. La resolució que atorgui l’ exempció fixarà l'exercici des
del qual el benefici s'entén concedit.
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Art. 4è. Concessió de les exempcions.La concessió o denegació de les exempcions correspondrà a l’Ajuntament, previ
informe tècnic de l’òrgan competent de l’Administració Tributària de l’Estat.
Les exempcions per activitats d’investigació i ensenyament, i per activitats
relacionades amb els disminuïts físics, psíquics i sensorials es concediran, si s’escau,
a instància de part.
Art. 5è. BonificacionsSobre la quota de l’impost s’aplicaran en tot cas les bonificacions següents:
a) Les cooperatives, unions, federacions i confederacions d’aquestes i de les societats
agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
b) Una bonificació del 50 % de la quota corresponent per qui iniciï l’exercici de
qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió
del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. El període d’aplicació de
la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció
prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Art. 6è. Subjecte passiu.Tindran la consideració de subjectes passius de l’impost, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària
sempre que realitzin en el terme municipal qualsevol de les activitats que origina el
fet imposable.
Art. 7è. Quota tributària.1.- La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb
els preceptes continguts en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per
la Llei 51/2002, de 27 de desembre, i en les disposicions que la complementin i
desenvolupin, i els coeficients i les bonificacions previstes en la Llei i en aquesta
Ordenança.
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2.- Sobre les quotes municipals, provincial 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 quadre següent:
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (EUROS)

COEFICIENT

Des de 1.000.000 fins 5.000.000
Des de 5.000.001 fins 10.000.000
Des de 10.000.001 fins 50.000.001
Des de 50.000.001 fins 100.000.000
Més de 100.000.000
Sense xifra de negoci

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què 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 que preveu el
paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en la modificació introduïda per la Llei 51/2002, de 27 de desembre.
Art. 8è. Període impositiu.El període impositiu coincideix amb l’any natural amb llevat de les declaracions
d’alta que serà des de la data en que s’iniciï l’activitat fins l’últim dia de l’any natural.
Art. 9è. Meritament de l’impost.1. L'Impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreductibles, llevat de quan en els casos de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat
no coincideixi amb l'any natural. En aquest cas les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any,
inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat.
2. En el mateix sentit, i en el cas de baixes per cessament en l'exercici de l'activitat,
les quotes també seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual
es produeixi dit cessament. A tal fi, els subjectes passius podran sol·licitar la
devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no
s'hagués exercit l'activitat.
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3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions
aïllades, l'acreditació es produirà per la realització de cadascuna d'elles, havent-se de
presentar les corresponents declaracions en la forma que reglamentàriament
s'estableixi.
79

Art. 10è. 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 senyalament de quotes
correspondrà als Tribunals Econòmic-Administratius de l’Estat.
L’Ajuntament podrà sol·licitar a l’Administració Tributària de l’Estat exercir les
funcions d’inspecció en els termes que legalment es disposi.
Art. 11è. Infraccions i sancions.Es procedirà d’acord amb allò que preveu la Llei General Tributària i la legislació
complementària.
Art. 12è. Remissió normativa.En tot allò que estigui previst en aquesta Ordenança s’aplicarà la Llei de les Hisendes
Locals, la Llei General Tributària i les normes i disposicions que les desenvolupin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL.La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2006 i continuarà
vigent fins a la seva modificació o derogació.
La Vall de Bianya, 17 de novembre de 2005.
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