Pàg. 131

Núm. 235 – 10 de desembre de 2019

ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca de la Selva que delegaren les seves facultats
en el Consell Comarcal
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
0RGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVGHO·RUGHQDQoDLGHOHVUHIHUqQFLHVTXHIDDODQRUPDWLYDYLJHQWDPEPRWLXGHODSURPXOJDFLyGH
normes posteriors
(OVSUHFHSWHVG·DTXHVWD2UGHQDQoDÀVFDOTXHSHUUDRQVVLVWHPjWLTXHVUHSURGXHL[LQDVSHFWHVGHODOHJLVODFLyYLJHQWLDOWUHVQRUPHV
GHGHVHQYROXSDPHQWLDTXHOOVHQTXqHVIDFLQUHPLVVLRQVDSUHFHSWHVG·DTXHVWDV·HQWHQGUjTXHVyQDXWRPjWLFDPHQWPRGLÀFDWV
LRVXEVWLWXwWVHQHOPRPHQWHQTXqHVSURGXHL[LODPRGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVOHJDOVLUHJODPHQWDULVGHTXqSRUWHQFDXVD
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia
GHJHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLy
expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 1 . FET IMPOSABLE
/·,PSRVWVREUHDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVpVXQWULEXWPXQLFLSDOGLUHFWHLGHFDUjFWHUUHDOHOIHWLPSRVDEOHGHOTXDOpVHOPHU
exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat
LHVWLJXLQRQRHVSHFLÀFDGHVHQOHVWDULIHVGHO·LPSRVW
2. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l’ordenació pel seu
FRPSWHGHPLWMDQVGHSURGXFFLyLGHUHFXUVRVKXPDQVRG·XQGHWRWVGRVDPEODÀQDOLWDWG·LQWHUYHQLUHQODSURGXFFLyRHQOD
GLVWULEXFLyGHEpQVRVHUYHLV
3. Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les
mineres, industrials, comercials i 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 fet imposable per l’impost.
$O·HIHFWHGHOTXHGLVSRVDHOSDUjJUDIDQWHULRUWpODFRQVLGHUDFLyGHUDPDGHULDLQGHSHQGHQWHOFRQMXQWGHFDSVGHEHVWLDUTXH
estigui inclòs en algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestalment pel propietari del
bestiar.
E /·HVWDEXODWIRUDGHOHVÀQTXHVU~VWLTXHV
c) El transhumant o trasterminant.
G $TXHOOTXHV·DOLPHQWLIRQDPHQWDOPHQWDPESLQVRVQRSURGXwWVDODÀQFDHQTXqHVFULw
 7HQHQ OD FRQVLGHUDFLy G·DFWLYLWDWV SURIHVVLRQDOVOHV FODVVLÀFDGHV HQ OD VHFFLyD GH OHV WDULIHV DSURYDGHVSHO 5HLDO GHFUHW
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s’exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una
entitat de les previstes en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), exerceix una activitat
FODVVLÀFDGD HQ OD VHFFLy D GH OHV WDULIHV KD GH PDWULFXODUVH L WULEXWDU SHU O·DFWLYLWDW FRUUHODWLYD R DQjORJD GH OD VHFFLy D
d’aquelles.
7HQHQODFRQVLGHUDFLyG·DFWLYLWDWVDUWtVWLTXHVOHVFODVVLÀFDGHVHQODVHFFLyDGHOHVWDULIHV
1RWpODFRQVLGHUDFLyG·DFWLYLWDWHFRQzPLFDODXWLOLW]DFLyGHPLWMDQVGHWUDQVSRUWVSURSLVQLODUHSDUDFLyHQWDOOHUVSURSLV
VHPSUHTXHDWUDYpVG·XQVLDOWUHVQRHVSUHVWLQVHUYHLVDWHUFHUV
3HUDÀ[DUO·H[HUFLFLGHOHVDFWLYLWDWVHQORFDOGHWHUPLQDWRQRV·HVWjDDOOzTXHGLVSRVHQHOVDSDUWDWVLGHODUHJODGHOD
Instrucció aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
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ARTICLE 2. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ
No constitueix fet imposable en aquest impost l’exercici de les activitats següents:
D /·DOLHQDFLyGHEpQVLQWHJUDWVHQO·DFWLXÀ[GHOHVHPSUHVHVTXHKDJLQÀJXUDWGHJXGDPHQWLQYHQWDULDWVFRPDLPPRELOLW]DW
DPEPpVGHGRVDQ\VG·DQWHODFLyDODGDWDGHWUDQVPHWUH·VLODYHQGDGHEpQVG·~VSDUWLFXODULSULYDWGHOYHQHGRUVHPSUHTXH
els hagi fet servir durant un període de temps igual.
b) La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis professionals.
F  /·H[SRVLFLy G·DUWLFOHV DPE OD ÀQDOLWDW H[FOXVLYD GH GHFRUDFLy R JXDUQLPHQW GH O·HVWDEOLPHQW 3HU FRQWUD HVWj VXEMHFWD D
l’impost l’exposició d’articles per a regal als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall la realització d’un sol acte o operació aïllada.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària
sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
 (OV VXEMHFWHV SDVVLXV HVWDQ REOLJDWV D GHFODUDU XQ GRPLFLOL À VFDO 4XDQ XQ VXEMHFWH SDVVLX FDQYLD HO VHX GRPLFLOL HVWj
obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’article 10,
PLWMDQoDQWGHFODUDFLyH[SUHVVDDDTXHVWHIHFWHLHOFDQYLGHGRPLFLOLQRSURGXHL[HIHFWHVGDYDQWO·$GPLQLVWUDFLyÀQVDSDUWLU
GHOPRPHQWGHODSUHVHQWDFLyGHODGHFODUDFLyHVPHQWDGD1RREVWDQWDL[zO·$GPLQLVWUDFLySRWUHFWLÀFDUHOGRPLFLOLÀVFDOGHOV
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en
el registre de contribuents.
ARTICLE 4. EXERCICI DE LES ACTIVITATS GRAVADES
/·H[HUFLFLGHTXDOVHYRODFWLYLWDWHFRQzPLFDHVSHFLÀFDGDHQOHVWDULIHVDSURYDGHVSHOV5HLDOVGHFUHWVOHJLVODWLXV
de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost, i el de qualsevol altra activitat de caràcter empresarial, professional o artístic
QRHVSHFLÀFDGDREOLJDDSUHVHQWDUODFRUUHVSRQHQWGHFODUDFLyG·DOWDLDFRQWULEXLUSHUDTXHVWLPSRVWOOHYDWTXHHO7H[WUHIyV
de la Llei d’hisendes locals (TRHLHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, o la Instrucció aprovada per
l’esmentat Reial decret legislatiu 1175/1990 disposi el contrari.
2. L’exercici de les activitats gravades s’ha de provar per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels que preveu
l’article 3 del Codi de Comerç i l’article 12 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer.
ARTICLE 5. CONCEPTE DE LOCAL
$OVHIHFWHVG·DTXHVWLPSRVWHVFRQVLGHUHQORFDOVOHVHGLÀFDFLRQVFRQVWUXFFLRQVLLQVWDOÃODFLRQVLOHVVXSHUItFLHVFREHUWHVR
sense cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzen per a qualsevol activitat empresarial o professional.
1RWpODFRQVLGHUDFLyGHORFDODHIHFWHVG·DTXHVWLPSRVWDOOzTXHV·DVVHQ\DODHQO·DSDUWDWGHODUHJODDGHOD,QVWUXFFLy
3. Es consideren locals separats aquells que enumera l’apartat 2 de la regla 6a esmentada.
ARTICLE 6. SUCCESSORS I RESPONSABLES
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
DOVVRFLVFRSDUWLFLSDQWVRFRWLWXODUVTXHTXHGDUDQREOLJDWVVROLGjULDPHQWÀQVHOVOtPLWVVHJHQWV
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.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
WUDQVPHWUDQDOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVTXHVXFFHHL[LQRVLJXLQEHQHÀFLjULHVGHO·RSHUDFLy
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
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HQ FDV GH GLVVROXFLy GH OHV PDWHL[HV HV WUDQVPHWUDQ DOV GHVWLQDWDULV GHOV EpQV L GUHWV GH OHV IXQGDFLRQV R DOV SDUWtFLSV R
cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3,
4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
D /HVTXHVLJXLQFDXVDQWVRFROÃODERULQDFWLYDPHQWHQODUHDOLW]DFLyG·XQDLQIUDFFLyWULEXWjULD/DVHYDUHVSRQVDELOLWDWV·HVWpQ
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.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
KDJXHVVLQUHDOLW]DWHOVDFWHVQHFHVVDULVGHODVHYDLQFXPEqQFLDSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVÀQVHOVOtPLWV
següents:
a) Quan s’ha 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.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
ARTICLE 7. BENEFICIS FISCALS DE CARÁCTER OBLIGATORI
1. Estan exempts de l’impost:
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l’Estat i les Entitats de dret
públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes
impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de nova creació o quan, havent estat creades
amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l’inici quan,
encara que es tracti d’un nou subjecte passiu, l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre,
entre d’altres supòsits, en els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui una posició de control sobre el
patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat.
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 35.4 de la Llei general tributària
que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda
GHQRUHVLGHQWVO·H[HPSFLyQRPpVDIHFWDUjDOVTXHRSHULQHQ(VSDQ\DPLWMDQoDQWHVWDEOLPHQWSHUPDQHQWVHPSUHTXHWLQJXLQ
un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat
per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
FRUUHVSRQHQWVDOHVDFWLYLWDWVRUGLQjULHVGHODVRFLHWDWGHGXwGHVOHVERQLÀFDFLRQVLGHPpVUHGXFFLRQVVREUHOHVYHQGHVDL[tFRP
l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats o dels contribuents per
O·,PSRVWVREUHODUHQGDGHQRUHVLGHQWVHOGHOSHUtRGHLPSRVLWLXUHVSHFWHGHOTXDOKDJXpVÀQDOLW]DWHOWHUPLQLGHSUHVHQWDFLy
de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de
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les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà
HOTXHFRUUHVSRQJXLDOSHQ~OWLPDQ\DQWHULRUDOGHO·DFUHGLWDPHQWG·DTXHVWLPSRVW6LHOGLWSHUtRGHLPSRVLWLXKDJXpVWLQJXW
una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel
subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net del
volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.
$DTXHVWVHIHFWHVHVGHÀQHL[HOJUXSGHVRFLHWDWVFRPO·LQWHJUDWSHUODVRFLHWDWGRPLQDQWLXQDRYDULHVVRFLHWDWVGRPLQDGHV
circumstància que es produeix quan varies societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi ha
una unitat de decisió quan una societat sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual:
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament
amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
Així mateix, es presumeix que hi ha unitat de decisió quan una o varies societats es trobin sota direcció única. En particular,
quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració
o alts directius de la societat dominant o d’altra dominada per aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les
successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net del volum de negoci
imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb
IRQVGHO·(VWDWGHOHV&RPXQLWDWV$XWzQRPHVRGHOHV(QWLWDWV/RFDOVRSHUIXQGDFLRQVGHFODUDGHVEHQqÀTXHVRG·XWLOLWDW
pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert
educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat,
i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que
l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de
matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter
SHGDJzJLFFLHQWtÀFDVVLVWHQFLDOVLG·RFXSDFLyTXHSHUDO·HQVHQ\DPHQWHGXFDFLyUHKDELOLWDFLyLWXWHODGHGLVPLQXwWVUHDOLW]LQ
HQFDUDTXHYHQJXLQHOVSURGXFWHVGHOVWDOOHUVGHGLFDWVDOHVHVPHQWDGHVÀQDOLWDWVVHPSUHTXHO·LPSRUWG·DTXHVWDYHQGDVHQVH
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de
l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
, $O·HPSDUDGHOTXHGLVSRVDO·DUWLFOHGHOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHUqJLPÀVFDOGHOHVHQWLWDWVVHQVHÀQDOLWDWV
OXFUDWLYHVLGHOVLQFHQWLXVÀVFDOVDOPHFHQDWJHHVWDUDQH[HPSWHVSHUOHVH[SORWDFLRQVHFRQzPLTXHVGHWDOODGHVHQO·DUWLFOHGH
GLWDOOHLTXHGHVHQYROXSLQHQFRPSOLPHQWGHOVHXREMHFWHRÀQDOLWDWHVSHFtÀFDOHVVHJHQWVHQWLWDWVVHQVHÀQDOLWDWVOXFUDWLYHV
sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació
internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors,
el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.
I /HVIHGHUDFLRQVLDVVRFLDFLRQVGHOHVHQWLWDWVVHQVHÀQDOLWDWVOXFUDWLYHVDTXHHVUHIHUHL[HQOHVOOHWUHVDQWHULRUV
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar
declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
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(OVEHQHÀFLVUHJXODWVHQOHVOOHWUHV( L) GHO·DSDUWDWDQWHULRUWLQGUDQFDUjFWHUSUHJDWLHVFRQFHGLUDQTXDQSURFHGHL[LD
instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament
TXHV·KDDFROOLWDOUqJLPÀVFDOHVSHFLDOLDOFRPSOLPHQWGHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVHQOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHUqJLP
ÀVFDOGHOHVHQWLWDWVVHQVHÀQDOLWDWVOXFUDWLYHVLGHOVLQFHQWLXVÀVFDOVDOPHFHQDWJH
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació, gaudiran de la
ERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDSUHYLVWDHQOD/OHLGHGHGHVHPEUHVREUHUqJLPÀVFDOGHOHVFRRSHUDWLYHV
(OVTXHLQLFLwQO·H[HUFLFLGHTXDOVHYRODFWLYLWDWSURIHVVLRQDOFODVVLÀFDGDHQODVHFFLyVHJRQDGHOHVWDULIHVGHO·LPSRVWJDXGLUDQ
G·XQDERQLÀFDFLyGHOSHUGHODTXRWDFRUUHVSRQHQWGXUDQWHOVFLQFVDQ\VG·DFWLYLWDWVHJHQWVDODFRQFOXVLyGHOVHJRQ
període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de
ODÀQDOLW]DFLyGHO·H[HPSFLySUHYLVWDHQODOOHWUD% GHO·DSDUWDWG·DTXHVWDUWLFOH
ARTICLE 8. BONIFICACIONS
 $ O·HPSDUD GHO TXH SUHYHX OD /OHL  GH  GH GHVHPEUH VREUH UqJLP ÀVFDO GH FRRSHUDWLYHV JDXGLUDQ G·XQD
ERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDOHVFRRSHUDWLYHVOOXUVXQLRQVIHGHUDFLRQVLFRQIHGHUDFLRQVDL[tFRPOHVVRFLHWDWVDJUjULHVGH
transformació.
7HQHQGUHWDXQDERQLÀFDFLyGHOSHUFHQWGHODTXRWDGHO·LPSRVWHOVVXEMHFWHVSDVVLXVTXHLQLFLwQO·H[HUFLFLGHTXDOVHYRO
DFWLYLWDWSURIHVVLRQDOGXUDQWHOVFLQFDQ\VG·DFWLYLWDWVHJHQWVDODÀQDOLW]DFLyGHOVHJRQSHUtRGHLPSRVLWLXG·H[HUFLFLG·DTXHOOD
(OSHUtRGHG·DSOLFDFLyGHODERQLÀFDFLyFDGXFDWUDQVFRUUHJXWVFLQFDQ\VGHVGHODÀQDOLW]DFLyGHO·H[HPSFLySUHYLVWDDO·DUWLFOH
7.1.B d’aquesta ordenança.
6·DSOLFDUjXQDERQLÀFDFLySHUFUHDFLyG·RFXSDFLyG·XQPj[LPGHOSHUFHQWGHODTXRWDWULEXWjULDDPEHOVSHUFHQWDWJHV
següents:
  GH OD TXRWD WULEXWjULD SHU DTXHOOV VXEMHFWHV SDVVLXV TXH WULEXWLQ SHU TXRWD PXQLFLSDO L KDJLQ LQFUHPHQWDW HO
SURPLJGHODVHYDSODQWLOODGHWUHEDOODGRUVDPEFRQWUDFWHLQGHÀQLWGXUDQWHOSHUtRGHLPSRVLWLXLPPHGLDWDQWHULRUDO
GHO·DSOLFDFLyGHODERQLÀFDFLyHQDOPHQ\VXQGHOVWUHEDOODGRUVHQUHODFLyDPEHOSHUtRGHDQWHULRUDDTXHOOHQ
els centres situats en el municipi.
  GH OD TXRWD WULEXWjULD SHU DTXHOOV VXEMHFWHV SDVVLXV TXH WULEXWLQ SHU TXRWD PXQLFLSDO L KDJLQ LQFUHPHQWDW HO
SURPLJGHODVHYDSODQWLOODGHWUHEDOODGRUVGLVFDSDFLWDWVDPEFRQWUDFWHLQGHÀQLWGXUDQWHOSHUtRGHLPSRVLWLXLPPHGLDW
DQWHULRU DO GH O·DSOLFDFLy GH OD ERQLÀFDFLy HQ UHODFLy DPE HO SHUtRGH DQWHULRU D DTXHOO HQ HOV FHQWUHV VLWXDWV HQ HO
municipi.
3HUDOFjOFXOGHOSURPLJHVPXOWLSOLFDUjHOQRPEUHGHWUHEDOODGRUVDPEFRQWUDFWHLQGHÀQLWH[LVWHQWHQFDGDSHUtRGHSHOVGLHV
TXHKDQHVWDWHQDFWLXGXUDQWDTXHVWLHVGLYLGLUjHOUHVXOWDWSHOVGLHVGHGXUDGDGHOSHUtRGHRSHUGLHVVLDTXHVWpVG·XQ
any, amb les següents particularitats:
a). En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de l’any base es realitzarà atenent
DODVLWXDFLyFRQMXQWDGHOHVHPSUHVHVDIHFWDGHVDEDQVLGHVSUpVGHO·RSHUDFLy
E (QHOVXSzVLWVGHVXEMHFWHVSDVVLXVTXHUHDOLW]LQDFWLYLWDWVHQPpVG·XQPXQLFLSLQRHVFRQVLGHUDUjLQFUHPHQWGHSODQWLOOD
el trasllat de treballadors ja integrats en l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c). Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, en funció de la durada d’una
jornada laboral completa.
$TXHVWDERQLÀFDFLyTXHWpFDUjFWHUSUHJDWHVLQFRPSDWLEOHDPEODUHJXODGDDO·DSDUWDWDQWHULRU
 6·DSOLFDUj XQD ERQLÀFDFLy GHO  SHU FHQW GH OD TXRWD WULEXWjULD SHU DTXHOOV VXEMHFWHV SDVVLXV TXH WULEXWLQ SHU TXRWD
municipal i que:
- Utilitzin o produeixin, per al desenvolupament de les activitats que porten a terme al municipi, energia obtinguda en
LQVWDOÃODFLRQV SHU D O·DSURÀWDPHQW G·HQHUJLD HzOLFD VRODU D SDUWLU GH ELRPDVVD  R D SDUWLU GH VLVWHPHV GH FRJHQHUDFLy
sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades en el terme municipal i el consum de la energia així obtinguda
HVUHDOLW]LHQDFWLYLWDWVUHDOLW]DWVHQGLWWHUPHVLHOVXEMHFWHSDVVLXHVOLPLWDDXWLOLW]DUDTXHVWWLSXVG·HQHUJLDVHQVHSURGXLUOD
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el seu consum ha de representar, almenys, un 30 per cent del total de la energia que utilitzi per a les activitats realitzades en
el municipi.
/DERQLÀFDFLyWLQGUjFDUjFWHUSUHJDWLXQDGXUDFLyPj[LPDGHSHUtRGHVLPSRVLWLXVDFRPSWDUGHVGHO·LQLFLGHODSURGXFFLy
la posta en marxa de la instal·lació o de la utilització de la energia i s’aplicarà des del període impositiu en que es sol·liciti.
/HVERQLÀFDFLRQVVyQLQFRPSDWLEOHVHQWUHVtLDPEOHVUHJXODGHVDOVDSDUWDWVDQWHULRUV
ARTICLE 9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
 /HV VROÃOLFLWXGV SHU DO UHFRQHL[HPHQW GHOV EHQHÀFLV ÀVFDOV UHJXODWV DOV DUWLFOHV  L   G·DTXHVWD RUGHQDQoD DPE FDUjFWHU
SUHJDWTXDQQRWLQJXLQUHJXODWXQWHUPLQLHVSHFtÀFGHSUHVHQWDFLyV·KDQGHSUHVHQWDUMXQWDPHQWDPEODGHFODUDFLyG·DOWDSHU
l’impost, a l’entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. No
REVWDQWDL[zHOVEHQHÀFLVVROÃOLFLWDWVDEDQVTXHODOLTXLGDFLyFRUUHVSRQHQWDGTXLUHL[LIHUPHVDWLQGUDQHIHFWHVGHVGHO·LQLFLGHO
període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els
requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
ARTICLE 10. QUOTA TRIBUTÀRIA
/DTXRWDWULEXWjULDVHUjODUHVXOWDQW G·DSOLFDUOHVWDULIHVGHO·LPSRVWHOFRHÀFLHQWVGHSRQGHUDFLyLVLWXDFLyUHJXODWVHQHOV
DUWLFOHVqLqGHODSUHVHQWRUGHQDQoDDL[tFRPOHVERQLÀFDFLRQVLUHGXFFLRQVUHJXODGHVHQHOVDUWLFOHVLDQWHULRUV
ARTICLE 11. 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
OHJLVODWLXGHGHPDUoVREUHOHVTXRWHVPXQLFLSDOVÀ[DGHVHQOHVWDULIHVGHO·LPSRVWV·DSOLFDUjHQWRWFDVXQFRHÀFLHQW
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)
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00
0pVGH
Sense volum net de negoci

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

$OV HIHFWHV GH O·DSOLFDFLy G·DTXHVW FRHÀFLHQW O·LPSRUW QHW GHO YROXP GH QHJRFL GHO VXEMHFWH SDVVLX VHUj HO FRUUHVSRQHQW DO
conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1
de l’article 4t d’aquesta ordenança.
(OFRHÀFLHQWV·DSOLFDUjHQWRWFDVSHUDODGHWHUPLQDFLyGHODTXRWDFRUUHVSRQHQWDOHVDFWLYLWDWVGHVHQYROXSDGHVSHOV
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
SDVVLXHVSRGUjHIHFWXDUXQDOLTXLGDFLySURYLVLRQDODPEDSOLFDFLyGHOFRHÀFLHQWDH[SHQVHVGHODUHJXODULW]DFLySRVWHULRU
que sigui procedent.
ARTICLE 12. ESCALA DE COEFICIENTS QUE PONDERA LA SITUACIÓ FÍSICA DEL LOCAL
 /HV TXRWHV UHVXOWDQWV GH O·DSOLFDFLy GHO FRHÀFLHQW GH SRQGHUDFLy UHJXODW D O·DUWLFOH DQWHULRU O·LQFUHPHQWDUDQ PLWMDQoDQW
ODVHJHQWHVFDODGHFRHÀFLHQWVTXHSRQGHUDODVLWXDFLyItVLFDGHOORFDOVHJRQVODFDWHJRULDGHODYLDS~EOLFDHQTXqUDGLTXL
l’establiment:

ÍNDEX APLICABLE

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª.- Vies urbanes
2ª.- Sòl no urbanitzable
1,65
1,55
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2.- Aquesta escala no serà d’aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats que no s’exerceixin en local
determinat.
ARTICLE 13. PERIODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT
(OSHUtRGHLPSRVLWLXFRLQFLGHL[DPEO·DQ\QDWXUDOH[FHSWHTXDQHVWUDFWDGHGHFODUDFLRQVG·DOWDSHULQLFLG·XQDDFWLYLWDWHQ
DTXHVWFDVFRPSUHQGUjGHVGHODGDWDGHFRPHQoDPHQWGHO·DFWLYLWDWÀQVHOÀQDOGHO·DQ\QDWXUDO
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració
d’alta per inici d’activitat, el dia de començament no coincideixi amb l’any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan
SURSRUFLRQDOPHQWDOQRPEUHGHWULPHVWUHVQDWXUDOVTXHUHVWHQSHUÀQDOLW]DUO·DQ\LQFOzVHOGHFRPHQoDPHQWGHO·H[HUFLFLGH
l’activitat.
7DPEpLHQHOFDVGHEDL[DSHUFHVVDPHQWHQO·H[HUFLFLGHO·DFWLYLWDWOHVTXRWHVVHUDQSURUUDWHMDEOHVSHUWULPHVWUHVQDWXUDOV
H[FOzVDTXHOOHQTXqHVSURGXHL[LDTXHVWFHVVDPHQW$WDOÀHOVVXEMHFWHVSDVVLXVSRGUDQVROÃOLFLWDUODGHYROXFLyGHODSDUWGH
ODTXRWDFRUUHVSRQHQWDOVWULPHVWUHVQDWXUDOVHQHOVTXDOVQRV·KDJXpVH[HUFLWO·DFWLYLWDW
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat
regulats en el Capítol VIII del Títol VII del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu
4/2004, de 5 de març, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin
l’exercici de l’activitat, causaran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió,
escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació
QRSURFHGLUjFDSGHYROXFLyRLQJUpVGHULYDWVGHOSURUUDWHLJGHOHVTXRWHVSHOVWULPHVWUHVGXUDQWHOVTXDOVDTXHVWHVHQWLWDWV
hagin fet efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats
i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
ARTICLE 14. RÈGIM DE DECLARACIÓ I D’INGRÉS
1. És competència de l’ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació
GH EHQHÀFLV ÀVFDOV UHDOLW]DFLy GH OHV OLTXLGDFLRQV TXH FRQGXHL[LQ D OD GHWHUPLQDFLy GHOV GHXWHV WULEXWDULV HPLVVLy GHOV
instruments de cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i
l’assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de:
D (OGLDVHJHQWDOGHODQRWLÀFDFLyH[SUHVVDHQHOFDVGHOLTXLGDFLRQVG·LQJUpVGLUHFWH
E (OGLDVHJHQWDOGHODÀGHOSHUtRGHYROXQWDULGHSDJDPHQWHQHOFDVTXHHOWULEXWV·H[DFFLRQLPLWMDQoDQWSDGUy
3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposarORVO·LQWHUHVVDWVROÃOLFLWLODVXVSHQVLyGHO·H[HFXFLyGHO·DFWHLPSXJQDWLDGMXQWLJDUDQWLDVXÀFLHQW(QFDVRVH[FHSFLRQDOVSHUz
O·zUJDQFRPSHWHQWSRWDFRUGDUODVXVSHQVLyGHOSURFHGLPHQWVHQVHSUHVHQWDFLyGHJDUDQWLDTXDQHOUHFXUUHQWMXVWLÀTXLOD
impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s’impugna.
No obstant l’anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas, per aquest fet, el procediment de
cobrament de la liquidació que se’n derivi, sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat
de la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d’ingressos.
/HVOLTXLGDFLRQVG·LQJUpVGLUHFWHKDQGHVHUVDWLVIHWHVHQHOVSHUtRGHVÀ[DWVHQO·DUWLFOHGHOD/OHLJHQHUDOWULEXWjULD
7UDQVFRUUHJXW HO SHUtRGH YROXQWDUL GH FREUDPHQW VHQVH TXH V·KDJL HIHFWXDW O·LQJUpV V·LQLFLDUj HO SHUtRGH H[HFXWLX TXH
determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als article s 26 i 28 de la Llei general
tributària.
/HVTXDQWLWDWVGHJXGHVDFUHGLWHQLQWHUqVGHGHPRUDGHVGHO·HQGHPjGHOYHQFLPHQWGHOGHXWHHQSHUtRGHYROXQWDULÀQV
DOGLDGHOVHXLQJUpVLV·H[LJLUjTXDQUHVXOWLH[LJLEOHHOUHFjUUHFGHFRQVWUHQ\LPHQWRUGLQDULSHUzQRTXDQVLJXLH[LJLEOHHO
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
(OWLSXVG·LQWHUqVpVHOYLJHQWDOOODUJGHOSHUtRGHHQTXqV·DFUHGLWLÀ[DWFRQIRUPHDOTXHGLVSRVDO·DUWLFOHGHO·HVPHQWDGD
Llei general tributària.
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ARTICLE 15. COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat aquest les seves competències de
gestió tributària, exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica
GHOHVOLTXLGDFLRQVWULEXWjULHVTXHVLV·HVFDXVLJXLQSURFHGHQWVLODQRWLÀFDFLyGHODLQFOXVLyH[FOXVLyRDOWHUDFLyGHOHVGDGHV
contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
ARTICLE 16. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en el Consell Comarcal de la Selva, les normes contingudes en l’article 14è seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca de la Selva que delegaren les seves facultats en el Consell
Comarcal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
(OV EHQHÀFLV ÀVFDOV FRQFHGLWV D O·HPSDUD G·DTXHVWD RUGHQDQoD L TXH HV SXJXLQ HVWHQGUH D H[HUFLFLV VXFFHVVLXV DO GHO VHX
reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
O·RUGHQDQoDÀVFDOFRUUHVSRQHQWDO·DQ\HQTHVWLyLHQWRWFDVHVUHTXHULUjTXHHOVXEMHFWHSDVVLXUHXQHL[LHOVUHTXLVLWVTXHSHU
al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
/HVPRGLÀFDFLRQVSURGXwGHVSHU/OHLGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGHO·(VWDWRDOWUDQRUPDGHUDQJOHJDOTXHDIHFWLQDTXDOVHYRO
element d’aquest Impost, seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de
JHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLyH[SUHVVD
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
/·LPSRVWVREUHYHKLFOHVGHWUDFFLyPHFjQLFDpVXQWULEXWGLUHFWHTXHJUDYDODWLWXODULWDWGHOVYHKLFOHVG·DTXHVWDQDWXUDOHVD
aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre
QRKDJLFDXVDWEDL[D$OVHIHFWHVG·DTXHVWLPSRVWWDPEpHVFRQVLGHUDUDQDSWHVHOVYHKLFOHVSURYHwWVGHSHUPLVRVWHPSRUDOVL
matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750
quilos.
ARTICLE 2. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
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