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REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

 

Article l. 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 8.1,a) del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, amb el 

procediment previst en els articles 15 al 19 i d'acord amb els articles 78 al 91 del RD legislatiu 

2/2004, de 5 de març, i de les normes que la desenvolupen, en especial al Reial Decret 

Legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre, es regula l'aplicació de l'Impost sobre Activitats 

Econòmiques en el terme municipal de Santa Cristina d’Aro. 

 

Article 2. 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'activitat es realitzi o no habitualment 

- que l'exercici de l'activitat persegueixi o no ànim de lucre 

- que l'exercici de l'activitat procuri o no benefici 

- que l'activitat es realitzi o no en un determinat local 

 

S'entendrà per activitat econòmica qualsevol activitat ramadera independent, industrial, 

comercial, de serveis, minera, professional o artística, estigui o no especificada en les tarifes. 

 

Article 3. NO SUBJECCIÓ 

 

No estaran subjectes a l'impost les següents activitats: 

a) L'alteració de béns integrants de l'actiu fix de les empreses que figurin degudament 

inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió. 

b) Venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat durant 

almenys dos anys. 

c) Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis professionals. 

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 4. EXEMPCIONS SUBJECTIVES 

 

Estan exemptes de l'impost, les activitats econòmiques realitzades per: 

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i els seus respectius Organismes 

Autònoms de caràcter administratiu. 

b) Aquells subjectes passius exempts en virtut de Tractats o Convenis Internacionals. 

c) Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de previsió social regulades a la Llei 

30/1995. 

d) La Creu Roja. 

e) Les persones físiques. 



f) Els subjectes passius de l'Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l'art. 35.4 

de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària, que tinguin un import net de xifra 

de negoci inferior a 1 milió  d'euros. 

g) Pel que fa als contribuents per l'Impost sobre la renda de no residents, l'exempció només 

s'aplicarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un 

import net de la xifra de negoci inferior a 1 milió d'euros. 

 

Article 5. EXEMPCIONS PER RAÓ DE LA NATURALESA I FINALITAT DE DIVERSES 

ACTIVITATS 

 

1. Per activitats d'investigació i ensenyament realitzades per: 

a) Organismes Públics d'Investigació. 

b) Els establiments d'Ensenyament Oficial sufragats íntegrament amb fons de l'Estat, les 

Comunitats Autònomes o les Entitats Locals. 

c) Els establiments d'ensenyament oficials sufragats íntegrament per Fundacions declarades 

benèfiques o d'utilitat pública. 

d) L'exempció es mantindrà encara que, per excepció, es vengui en el mateix establiment els 

productes dels tallers propis, sempre que l'import sense utilitat per cap particular o tercera 

persona, es destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de 

l'establiment. 

 

2. Per activitats relacionades amb els disminuïts físics, psíquics i sensorials realitzades per: 

a) Associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, de 

caràcter pedagògic, científic, d’assistència o de treball, amb finalitat d'ensenyament, 

educació, rehabilitació o tutela  dels minusvàlids. 

b) L'exempció es mantindrà encara que els productes dels tallers es venguin, sempre que 

l'import de la venda sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini 

exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l'establiment. 

 

Article 6. CONCESSIÓ DE LES EXEMPCIONS 

 

La concessió o denegació de les exempcions correspondrà a l'Ajuntament, amb la inclusió de 

l’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, quan sigui procedent, a instància de part. 

 

Article 7. SUBJECTE PASSIU 

 

Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost 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 8. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes 

continguts al 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. 

 

8.1. 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 negoci 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 

 

Als efectes d’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 previst al paràgraf c de l’apartat 1 de l’article 82 del 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

8.2. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, 

s’estableix la següent escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui 

l’establiment, d’acord amb les següents categories: 

 

Categoria         Coeficient de situació 

1a. Carrer Teulera (des del xamfrà amb c/ Pere Geronès fins a la ctra. a Roca 

de Malvet), i l’illa formada pels carrers Teulera, avinguda Ridaura, Monturiol, 

  Carretera Antigua i  Gaziel.................................................................................................. 2 

2a. Resta del municipi............................................................................................................... 1 

 

Quan es tracti de locals confrontants a dues o més vies públiques, classificades en diverses 

categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en 

aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o al recinte. 

 

8.3. S'aplicarà una bonificació del 50% de la quota corresponent per creació de llocs de treball 

(segons el que disposa l'article 88.2.b de l'esmentat text refós, sempre que l'augment de plantilla 

sigui de treballadors fixos, en un centre de treball de l'empresa a Santa Cristina d'Aro i 

comparant l'any en curs amb l'anterior. El còmput de treballadors es farà amb la regla 14.1.b de 

la Instrucció de l'IAE (RD legislatiu 1175/1990) 

 

Article 9. PERÍODE DE LA IMPOSICIÓ 

 

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 10. 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 11. 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 regeixen per la 

normativa establerta. 

 



Serà competència de l'Ajuntament exercir totes les funcions inherents a la gestió tributària, 

respecte de les quotes mínimes municipals, incrementades amb els coeficients de població i 

l'índex de situació. 

 

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, 

la liquidació, la notificació i l'ingrés, que es podran realitzar simultàniament o mitjançant 

autoliquidació. 

 

L'Ajuntament sol·licitarà a l'Administració Tributària de l'Estat exercir les funcions d'inspecció 

en els termes que legalment es disposi. 

 

Article 12. REMISSIÓ NORMATIVA 

 

En tot allò que no estigui regulat 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. 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2017. El seu període de vigència es mantindrà 

fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

 

Santa Cristina d’Aro, desembre de 2016 
 


