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Ajuntarnent d'ESTERRI DE CARDóS

Ordenanga Fiscal  núm. 3

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQI.,,ES

Article 1. Fet irnposable

1 '  L ' impost  sobre act iv i ta ts  econÓmiques és un t r ibut  munic ipa l ,  d i recte ide carácterreal, el fet imposable del qual está constitur ' t  per l 'exercici en el terr i tori  nacionald'activitats empresarials, professionals o artíst iques, s'exerceixin o no en localdeterminat i  es trobin o no especif icades en les tarifes de l, impost

2' Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les deramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i  de serveis,classif icades en la secció'1a cJe les tarifes, aprovades pel Reial decret legislat iu117511990, de 28 de setembre.

Art icle 2. Subjectes passius

1 Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a qué esrefereix I 'art icle 3l de la Llei general tr ibutária sempre que reali tzin en terri torinacional qualsevor de res activitats que originen er fet imposabre.

2' Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domici l i  f iscal. euan unsubjecte passiu canvil '  el seu domici l i ,  estará obligat a comunicar-no aI 'administració encarregada de la gestió tr ibutária, mit jangant declaració expressa aaquest efecte, sense que el canvi de domici i i  produeixi efectes oavantl 'Administració f ins. que no presenti l 'esmentada declaració. No obstant,l 'AdministraciÓ podrá recti f icar el domici l i  tr ibutari dels subjectes passius mit jangantl 'oportuna comprovació.

3' Els subjectes passius que resideixin a l 'estranger durant més de sis mesos decada any natural estaran obligats a designar un rupr"sentant amb domici l i  enterri tori  espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública

Article 3. Responsables

l  Responen sol idár iament  de les obl igac ions t r ibutár ies to tes les persones que srguincausants d'una infracció tr ibutária o que col. laborin a cometre_la.

2 Els copart icipants o cotitulars de les entitats jurídiques o economiques a qué esrefereix l 'art icle 33 de la Llei general tr ibutária respondran solidáriament enproporció a les seves respectives part icipacions de les obligacions tr ibutáriesd'aquestes entitats.



i l  I ,

t ,  l i

f

4 .

4

En el cas de societats o entitats dissoltes i  l iquidades, Ies seves obligacions
tributáries pendents es transmetran als socis o part icips en el capital, querespondran d 'e l les so l idár iament  i  f ins a l  l ími t  de l  va lor  de la  quota de l iqu idac ió que
se'ls hagués adjudicat.

Els administradors de persones jurídiques que no reali tzin els actes de la sevaincumbéncia per al compliment cle les obligacions tr ibutáries d'aquelles respondran
subsidiáriament dels deutes seqüents:
a) Quan s'ha comés una infraJció tr ibutária simple, de l ' import de la sanció.
b) Quan s'ha comés una infracció tr ibutária greu, de la total i tat del deute exigible.

En el supÓsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seranresponsables subsid iar is  de l ' impor l  de les obl igac ions t r ibutár ies pendents en ladata de cessament.

6' L' interessat que pretengui adquir ir la t i tulari tat de I 'activitat económica, prévia
conformitat del t i tular actual, podrá sol l ici tar de l 'Ajuntament el cerl i f icat delsdeutes per aquest impost. El sol ' l ici tant restará exempt de responsabil i tat pels
deutes existents que no f igurin en el cert i f icat emés, sempre que el cerl i f icat s,hagiso l  l ic i ta t  abans de la  data d 'adquis ic ió  de l ,explotac ió económica.

7 '  La responsabil i tat s'exigirá en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la L[ei general tr ibutária.

Art icle 4. Exempcions

1.  Estan exempts de l ' impost .

A) L'Estat, les comunitats autónomes i les entitats locals, així com els organismes
autÓnoms de l 'Estat i  les entitats de dret públic de carácter 

"nálág' 
de les

comunitats autónomes i de les entitats locals.

B) Els subjectes passius que inici in l 'exercici de la seva activitat en terri tori
espanyol ,  durant  e ls  dos pr imers per íodes imposi t ius d 'aquest  impost  en qué es
dugui a terme l 'activitat. No es considerará que s'ha prodult I ' inici de l ,exercici
d'una activitat en els següents supósits:

1) Quan l 'activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra t i tulari tat, condició oue
concorre en els casos de:

a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personali tat jurídica tr ibutária

t i tu lar  mant ingui  una posic ió  de contro l
I 'activitat en la nova entitat.

de I 'explotador quan I 'anterior
sobre el patr imoni afecte a

d) Successió en la t i tulari tat de I 'explotacié per part de famil iars vinculats a
l 'anter ior  t i tu lar  per  l ín ia  d i recta o cor . ra terar  f ins a l  segon grau inc lus iu.
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2) Quan es tracti  de subjecfes passius per I ' impost que ja estiguessin'reali tzant
en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest,-en els següents
CASOS:

a)  Quan l 'a l ta  s igu i  deguda a canvis  normat ius en la  regulac ió de I ' impost .
b) Quan I 'alta sigui conseqüéncia d'una reclassif icac¡O Oe l,activitai que

s'estava exercint.
c) Quan I 'alta suposi l 'ampliació o reducció de I 'objecte material de

l 'activitat que ja s'estava reali tzant.
d)  Quan I 'a l ta  s igu i  conseqüéncia de I 'obeñura d 'un nou local  per  a la

reali tzació de I 'activitat per a la qualja s,estava tr ibutant.

C) Els següents subjectes passius:

- Les persones físiques
- Els subjectes passius de l ' impost sobre societats, les societats civi ls ¡ tes

entitats de l 'art icle 3! de la Llei general tr ibutária que t inguin un import net de
la x i f ra  de negocis  in fer ior  a  1.OOO.OO0 €.

- Quant als contribuents per l ' impost sobre la renda de no residents, l ,exempció
només afectará als que operin a Espanya mit jangant establiment permanent,
sempre que t inguin un impor t  net  de la  x i f ra  de negocis  in fer ior  a  1.000.000 €.

A efectes de l 'apl icació de l 'exempció prevista en aquesta l letra, es t indran en
compte les següents regles:

1a) L' imporl net de la xifra de negocis comprendrá, segons l 'art icle 1g1 del Text
refós de la Llei de societats anonimes, aprovat pel Reial decret legislat iu
156411989, de 22de desembre, els imports de la venda clels productes"i de laprestacié de serveis corresponents a les activitats ordináries de la socletat
deduldes les bonif icacions i la resta de reduccions sobre les vendes, així com
l' impost sobre el valor afegit i  altres impostos directament relacionats amo
l'esmentada xifra de negocis.

2a) L' import net de la xifra de negocis será, en el cas dels subjectes passius oe
l ' impost sobre societats o dels contribuents per l ' impost sobre la renda de no
residents, el del període imposit iu respecte del qual hagués f inal i tzat el termini
de presentació de declaracions per aquests tr ibuté l 'any anterior al de
l 'acreditament de l ' impost sobre activitats económiques. En el cas de res
societats civi ls i  les entitats a qué es refereix l 'art icle 33 de la Llei general
tr ibutária, l ' imporl net de la xifra de negocis será er que correspongui al
penúlt im any anterior al de l 'acreditament d'aquest impost. S¡ el Oit pJrioO"
imposi t iu  hagués t ingut  una durada in fer ior  a  I 'any natura l ,  l ' impof t  net  de la
xifra de negocis s'elevará a l ,any.

3a) Per al cálcul de l ' import de la xifra de negocis es t indrá en compte el con.¡unr
de les activitats económiques exercides pél subjecte passru.
No obstant, quan l 'enti tat formi parl d'un grup de societats en er sentit  de
l 'art icle 42 del Codi de comerg, l ' import net de la xifra de negocis es referirá al
conjunt d'entitats que peftanyin al grup.



A aquests efectes es defineix el grup de societats com l ' integrat per la socretatdominant  i  una o d iverses soc ietats  dominades.  Es considera dominant  lasocietat mercanti l  que sigui soci d'una altra societat, respecte de la qual:
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directameni o .or a resultat d,acords

celebrats amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres del 'Órgan d'administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vors,la  major ia  dels  membres de l ,órgan d,admin is t rac ió.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant enalgun dels supÓsits anteriors, així com les successivament dominades per
aquestes.

4a) En el supÓsit.dels contribuents per l ' impost sobre la renda de no residents
s'atendrá a l ' imporl net de la xifra de negocis imputable al conjunt delsestabliments permanents situats en terri tori  eépanyor.

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i  les mutuali tats de previsió socialregulades en la  L le i  30/1995,  de 8 de novembre,  d 'ordenació isuperv is ió  de lesassegurances privades

E) Els organismes públics d' investigació i  els establiments d'ensenyament en totsels seus graus costejats íntegráment amb fons de I 'Estat, de les comunitats
autÓnomes o de les entitats locals o per fundacions declarades benéfiques od'uti l i tat pública i  els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que,
sense f inal i tat de lucre, estiguin en régim de concert educatiu, f i is i  tot sifaci l i ten als seus alumnes l l ibres o arl iclés d'escriptori o els presten els servers
de mit ja pensió o internat, i  encara que, per excepció, venguin ar mateix
e-stabliment els productes dels tal lers dedicats al dit  ensenyament, sempre quel ' import d'aquesta venda, sense uti l j tat per a cap part icutar o tercera persona,
es destini,  exclusivament, a l 'adquisicié de matéi ies primes o at sosteniment del 'establ iment .

F) Les associac ions i  fundacions de d isminul ts  f ís ics,  psíquics i  sensor ia ls ,  sensefinal i tat de lucre, per les activitats de carácter pedagogif, científ ic, assistencials
i d'ocupaciÓ que per a I 'ensenyament, educacié, rehabil i tacié i  tutela oedisminul ts  rea l i tz in ,  encara que venguin e ls  productes dels  ta l lers  dedicats  a lesesmentades f ina l i ta ts ,  sempre que l ' impor l  d 'aquesta venda,  sense 

" i ¡ r iü ip" ,  "cap padicular o tercera persona, es destini,  exclusivament, a l ,adquisicio oematéries primes o al sostenirnent de l,establiment.

La Creu Roja.

Els subjectes passius als quals els sigui d'apl icació I 'exempció en virtut detractats o convenis internacionals.

Les entitats sense f inal i tat de lucre en els termes previstos en l 'art icle 15 de raLlei 4912002, de 23 de desembre, de régim f iscal de les entitats sense f inal i tatde lucre i  dels incentius f iscals al mecenatoe.

G)

H)

r)



¿ . Els subjectes passius a qué es refereixen les l letres A). D).
anterior no estaran obligats a presentar declarac¡ó'd,al¡.a
I ' imoost.

G) i H) de l lapartat l
en la  matr ícu la oe
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Per a I 'apl icaciÓ de I 'exempció prevista en la l letra C) de I 'apartat 1 anterior, eimin is t re  d 'Hisenda.  establ i rá  e ls  supósi ts  en qué s 'exíg i rá  la  presentac ió davantI 'Agéncia Estatal d'Administració Tributária d'una 
"oruñi.u. ió 

ient constar qu" u,compleixin els requisits establerts en la l letra esmentada. Aquesta oOlig"l io nos'exigirá, en cap cas, quan es tracti  de contribuents per l , impost sobre la renda deles persones físiques

Els beneficis regulats en les l letres B), E) i  F) de I 'apartat 1 anterior t indran carácterpregat i  es concediran, quan procedeixi, a instáncia de part.

La aplicació de l 'exempció de la l letra l) de l 'apartat 1 antenor estará condicionada
al fet que l 'enti tat comuniqui a l 'Ajuntament que s'ha acoll i t  al régim f iscal esplcial ial compliment dels requisits establerls en la Llei 4gl2oo2, de 23 de desembre, derégim f iscal de les entitats sense f inal i tats lucratives i  dels incentius f iscals almecenatge.

Art icle 5. Bonif icacions i ¡.educcions

1 '  A l 'empara del  que preveu la  L le i  2o l1ggo,  de 19 de desembre,  sobre régim f isca l
de cooperatives, gaudiran d'una bonif icació del 95% de la quota les cooierat¡ves,
l lurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agráries detransformació.

2' Els que inici ln _fexercici de qualsevol activitat professional gaudiran d,unabonif icació del 50 per 1OO de la quota corresponent, durant éls cincs anys
d'activitat segÜents a la conclusió del segon període imposit iu de desenvolupament
d'aquesta. Aquest període caducará uná vegada transcorreguts cinc anys des dela f inal i tzaciÓ de l 'exempciÓ prevista en la l let ia B) de l 'aparlat 1 de I 'art icle antenor.

Art icle 6. Frocedirnent de concessió de beneficis f iscals i  reduccions

1' La concessiÓ de les bonif icacions establertes en I 'art icle 5 són de carácter pregat,
l levat de l 'estableña per al régim f iscal de les cooperatives.

2 Les sol l ici tuds per al reconeixenrent dels beneficis f iscats regulats en els art icles 4 i5 d'aquesta Ordenanga amb carácter pregat s'han de presentar a l ,Ajuntament, ihauran d'anar acompanyades de la documentació acreditat iva. L'acórd pel qual
s'accedeixi a la petició f ixará l 'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

3 Els beneficis f iscals sol ' l ici tats amb posteriori tat al meritament de l ' impost t indranefectes des del període imposit iu següent a aquell  en qué se sol. l ici t i ,  sense quepuguin tenir carácter retroactiu. No obstant aixó, en el cas que la sol. l ici tud
d'exempciÓ o bonif icació es reali tzi mentre el rebut o l iquidació tr ibutária no haoi



guanyat fermesa en via administrativa, es concedirá si en la data de meritament deltr ibut concorrien els requisits exigits per a ra seva obtenció.

Art icle 7. Quota tr ibutária

La quota tr ibutária será la que result i  d'apl icar a les tarifes de I ' impost els coeficrents deponderació i  situaciÓ regulats en els art icles 8 i  g d'aquesta ordenanga, aixi com lesbonif icacions regulades en l,art icle S anterior.

Art icle 8. Coeficlent de ponderació

D'acord amb el que preveu I 'aft icle 87 de la Llei 3g/1ggg, de 2g de desemore,reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals f ixades en les tarifes del ' impost s'apl icará, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció del ' import net de la xifra de negocis del subjecte pas'siu, ,"gon, et quadre següent:

lmpod net de la xifra de negocis (euros)

Des d"1 000.000,00 f ins a 5.OO0.OOO,OO
Des de 5.000.000,01 f ins a 1O.OOO 000.00
Des  de  10 .000 .000 ,01  f i ns  a  S0  OOO.OO0,OO
Des de 50.000.000,0 i  f ins a 1OO.OO0.OOO,OO
Més de 100 000.000.00
Sense xifra neta de neooci

Coeficient
ponderació

1 , 2 9
r , J U

1 , 3 2
1 ? 2

1 , 3 5
1 , 3 1

Als .efectes de l 'apl icació d'aquest coeficient, l ' import net de la xifra de negocis delsubjecte passiu será el corresponent al conjunt d'activitats económiques exercides peraquest i  es determinará d'acord amb alló previst en la l letra C) de l 'apartat 1 de l,arl icle4 d'aquesta Ordenanga.

Art icle 9. Coeficients de situació

No s'estableix cap escala de coeficients que ponderi la situació física dels locats dinsdel  terme munic ipa l  segons preveu l 'ar1.  gg de la  L le i  3g/ . lgBB.

Ar t ic le  10.  Per íode imposi t iu  iacredi tament

1 El període imposit iu coincideix amb I 'any natural, excepte quan es tracta dedeclaracions d'alta; en aquest cas comprendrá des áe la data oó 
"oráÁgament 

deI'activitat f ins al f inal de I 'any natural.

2 L' impost s'acredita el primer dia del període imposit iu i  les quotes seranirreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia decomengament  de I 'act iv i ta t  no co inc ide ix i  amb I 'any natura l ,  supósi t  en e l  qual  les



quotes es calcularan proporcionalment al nombre de tr imestres naturals que restenper f inal i tzar I 'any, inclÓs el de comengament de I 'exercici de I 'activitat.
També, i  en el cas de baixa per cessament en I 'exercici de l 'activitat, les quotesseran prorratejables per tr imestres naturals, exclós aquell  en el que es produeixiaquest cessament Amb tal f i  els subjectes passius podran sol. l ici tar la devolucióde la part de la quota corresponent als tr imestres naturals en els quals no s,haguésexercit I 'activitat.
No obstant al lÓ disposat en els parágrafs anteriors, en els supósits de fusions,e-scissions iaporla^ciol: de branques d'activitat regulats en el capítol Vl l l  del TítolVll l  de la Llei 4311995, de 27 de desembre, ie l ' lmpost sobre societats, les

e presentar respectivament les entitats oue
roduiran efectes a parl ir  de 1,1 de gener oe
produeixi la fusió, escissió o aporlació de

tinsui loc loperació no es rará ."0 0"":,o,::;Ti,.[?il; ;:?[:?:"ri?r,X?lr,"Jr"jJi:X
quotes pels tr imestres durant els quals aquesteé entitats hagin iet efectivamentl 'activitat.

:s  i  de promoció immobi l iár ia ,  la  pañ de la
celebrats i  als metres quadrats venuts
,ctacles o es formalitzen les al ienaclons.

Ar t ic le  1 ' ! .  Régim de declarac ió id , ingrés
1' És competéncia de l 'Ajuntament, la gestió tr ibutária d'aquest impost, que comprénles funcions de concessiÓ i denegáció de beneficis f iscals, la reali tzació de lesl iqu ldac ions que condueix in  a la  determinació dels  deutes t r ibutar is ,  l ,emiss ió delsinstruments de cobrament, la resolució dels recursos que s' interposin contra elsesmentats actes i  les actuacions per a la informació i  I 'assisténcia al contribuent.

2 Contra els actes de gestió tr ibutária competéncia de I 'Ajuntament, els interessatspoden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el terminid 'un mes a comptar  des de:
a) EI dia següent al de la notif icació expressa, en el cas de l iquidacions d,ingrésdirecte.
b) El dia següent al de f inal i tzació del període d'exposició pública delcorresponent padró, en el cas que el tr ibut s,exaccioni mit jangant padró.

3 La interposició de recursos no paral i tza I 'acció administrativa de cobrament, l levat
sar-los, I ' interessat sol. l ici t i  la suspensió de
rantia suficient
nals, l 'órgan competent pot acordar la
>sentació de garantia, quan el recurrent
¡ o demostri  fefaentment que hi ha errorsmater ia ls  en la  l iqu idac ió que s ' impugna.

4' Les l iquidacions d' ingrés directe han de ser pagades en els períodes frxats pelReglament general de recaptaciÓ, aprovat pei Rélat decret 16g411ggo, de 20 dedesembre.



Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s,hagi efectuat l , ingréss' iniciará la via de constrenyiment i  s'apl icará el recárrec establert en la Llei generaltr ibutária.

5' Les quantitats degudes acrediten interés de demora des de l,endemá delvenciment del deute en període voluntari f ins al dia del seu ingrés, i  l ,esmentatinterés s'apl icará sobre el deute tr ibutari,  exclós el recárrec o" .onitrunyiment.
El t ipus d' interés és el vigent al l larg del període en qué s'acredit i ,  f ixat lonforme alque d isposa |ar t ic re sg.2.c)  de ra Lre i  generar  t r ibutár ia

Article 12. Comprovació i  investigació

Per  delegació del  Min is ter i  d 'Economia i  Hi
gestió tr ibutária exercirá les funcions d' ir
comprovació i  la investigació, la práctica dr
siguin procedents i  la notif icació de la in
contingudes en els censos, tot aixÓ referit ,  exclusivament, als supósits de tr ibutació perquota munic ipa l .

Art lcle ' !3. Gestió per delegació

1' Mentre la gestió tr ibutária i  la recaptació estigui delegada en Ia Diputació de Lleida,a través de l 'organisme Autdnr¡m de Gestió i  Reca"ptació de Tributs Locats, totesles facultats d'aquestes matéries que en aquesta ordenanga ,btorgr"n al 'Ajuntament seran_exercicles per l 'esmentat Organisme. En conóret, Ies facultatsdels  ar t ic les 3.6,  6 .2 i  11 d,aquesta Ordenanga.

2' Totes les actuacions de gestió i  receptació que duEui a terme l,organismeAutÓnom de GestiÓ i Recaptació de Tributs Locals oé la Diputació de Lleidas'ajustaran al que preveu la normativa vigent i  a la seva Ordenanga general degestió, inspecció i  recaptació, apl icabte áls processos de gestió dels ingressos
locals ,  la  t i tu lar i ta t  de ls  quals  correspon a ls  munic ip is  de la  póvínc ia de Lte ida que
delegaren les seves facultats en la Diputació.

Art icle 14. Data d'aprovació i  vlgéncia

' le en sessió celebrada el g d'octubre de
ie l 'any 2004 i continuará vigent mentre no
cas cle modif icació parcial, els art icles no

) pressupostos generals de I 'Estat o altra
element d'aquest impost seran d'aplicació

Inga.

El secretari
Jord iViñas Barceló u Soldevi la


