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25'(1$1d$),6&$/5(*8/$'25$'(/·,0326762%5($&7,9,7$76(&Ð0,48(6 ([S
$57,&/(',6326,&,216*(1(5$/6
/·LPSRVWG·DFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVpVXQWULEXWGLUHFWHGHFDUjFWHUUHDOHVWDEOHUWDPEFDUjFWHUREOLJDWRULDOVDUWLFOHVqDq
DPEGyVLQFORVRVGHOWH[WUHIyVGHOD/OHLUHJXODGRUDGHOHVKLVHQGHVORFDOVLUHJXODWDODSUHVHQWRUGHQDQoD
2. És igualment d’aplicació allò que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual se n’aproven
les tarifes i la instrucció de l’impost, el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es dicta normes per a la gestió de
l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal.
 (Q WRW FDV WDPEp VHUDQ G·DSOLFDFLy OHV GLVSRVLFLRQV FRQFRUGDQWV R FRPSOHPHQWjULHV GLFWDGHV D O·HIHFWH GH GHVSOHJDU OD
QRUPDWLYDDVVHQ\DODGD
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
(OIHWLPSRVDEOHGHO·LPSRVWVREUHDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVpVFRQVWLWXwWSHUO·H[HUFLFLGLQVHOWHUPHPXQLFLSDOG·DFWLYLWDWV
HPSUHVDULDOVSURIHVVLRQDOVRDUWtVWLTXHVWDQWVLV·H[HUFHL[HQRQRHQXQORFDOGHWHUPLQDWLWDQWVLHVWUREHQRQRHVSHFLÀFDGHV
en les tarifes de l’impost.
2. Es consideren, a l’efecte d’aquest impost, activitats empresarials, les ramaderes quan tinguin caràcter independent, les
mineres, les industrials, les comercials i les 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 el fet imposable del present impost.
3. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan suposa l’ordenació per compte
SURSLGHPLWMDQVGHSURGXFFLyLGHUHFXUVRVKXPDQVRG·XQVROG·DTXHVWVPLWMDQVRUHFXUVRVDPEODÀQDOLWDWG·LQWHUYHQLUHQOD
SURGXFFLyRGLVWULEXFLyGHEpQVLVHUYHLV
(OFRQWLQJXWGHOHVDFWLYLWDWVLQFORVHVGLQVHOIHWLPSRVDEOHpVGHÀQLWHQOHVWDULIHVGHOSUHVHQWLPSRVW
5. L’exercici d’activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular,
SHUDTXHOOVUHFROOLWVHQO·DUWLFOHUGHO&RGLGH&RPHUo
$57,&/(683Ó6,76'(1268%-(&&,Ð
1RFRQVWLWXHL[IHWLPSRVDEOHG·DTXHVWLPSRVWO·H[HUFLFLGHOHVDFWLYLWDWVVHJHQWV
D /·DOLHQDFLyGHEpQVLQWHJUDWVHQO·DFWLXÀ[GHOHVHPSUHVHVTXHKDJLQÀJXUDWLQYHQWDULDWVFRPDLPPRELOLW]DWDPEPpVGH
GRVDQ\VG·DQWHODFLyDODGDWDGHODWUDQVPLVVLyFRPWDPEpODYHQGDGHEpQVG·~VSDUWLFXODULSULYDWGHOYHQHGRUVHPSUHTXH
hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.
b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis professionals.
F  /·H[SRVLFLy G·DUWLFOHV DPE ÀQDOLWDW H[FOXVLYD GH GHFRUDFLy R G·DGRUQDU O·HVWDEOLPHQW 1R REVWDQW DL[z HVWj VRWPHVD DO
pagament del present impost l’exposició d’articles per regalar als clients.
G /DUHDOLW]DFLyG·XQVRODFWHRRSHUDFLyDwOODGDGHYHQGDDOGHWDOO
ARTICLE 4. EXEMPCIONS
(VWDQH[HPSWVG·DTXHVWLPSRVW
D /·(VWDWOHV&RPXQLWDWV$XWzQRPHVLOHVHQWLWDWVORFDOVFRPWDPEpHOVRUJDQLVPHVDXWzQRPVGHO·(VWDWGHOHVHQWLWDWVORFDOV
i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes.
E (OVVXEMHFWHVSDVVLXVTXHLQLFLwQO·H[HUFLFLGHODVHYDDFWLYLWDWHQWHUULWRULHVSDQ\RODSDUWLUGHLGXUDQWHOVGRVSULPHUV
períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat.
$ DTXHVWV HIHFWHV QR HV FRQVLGHUDUj TXH V·KD SURGXwW O·LQLFL GH O·H[HUFLFL G·XQD DFWLYLWDW TXDQ DTXHVWD DFWLYLWDW V·KDJL
desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres, en els supòsits
VHJHQWV
- En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
- En els casos que l’alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat.
(QHOVFDVRVTXHO·DOWDUHVSRQDXQFDQYLG·HStJUDISHULPSHUDWLXOHJDORSHUFRUUHJLUXQDTXDOLÀFDFLyDQWHULRUHUUzQLD
4XDQO·DOWDKDHVWDWSUHFHGLGDG·XQDEDL[DHQODPDWHL[DDFWLYLWDWLVXEMHFWHSDVVLXHQXQSHUtRGHLQIHULRUDXQDQ\
F (OVVHJHQWVVXEMHFWHVSDVVLXV
- Les persones físiques
(OVVXEMHFWHVSDVVLXVGHO·LPSRVWVREUH6RFLHWDWVOHVVRFLHWDWVFLYLOVLOHVHQWLWDWVGHO·DUWLFOHqGHOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULD
que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros
(OVVXEMHFWHVSDVVLXVGHO·LPSRVWVREUHOD5HQGDGHQR5HVLGHQWVTXHRSHULQD(VSDQ\DPLWMDQoDQWHVWDEOLPHQWSHUPDQHQW
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sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. Als efectes de l’aplicació de l’exempció
prevista en aquest paràgraf s’han de tenir en compte el què disposa l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text refós de la Llei d’ordenació
i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
 H  (OV RUJDQLVPHV S~EOLFV G·LQYHVWLJDFLy HOV HVWDEOLPHQWV G·HQVHQ\DPHQW HQ WRWV HOV JUDXV VHPSUH TXH HVWLJXLQ ÀQDQoDWV
tQWHJUDPHQWDPEGLQHUVGHO·(VWDWGHOD*HQHUDOLWDWRGHOHVHQWLWDWVORFDOVRSHUIXQGDFLRQVGHFODUDGHVEHQqÀTXHVRG·XWLOLWDW
S~EOLFDLHOVHVWDEOLPHQWVG·HQVHQ\DPHQWHQWRWVHOVJUDXVHOVTXDOVQRWHQLQWjQLPGHOXFUHHVWURELQHQUqJLPGHFRQFHUW
HGXFDWLXÀQVLWRWHQHOFDVTXHIDFLOLWLQDOVVHXVDOXPQHVOOLEUHVRDUWLFOHVG·HVFULSWRULRHOVSUHVWLQVHUYHLVGHPLWMDSHQVLyR
LQWHUQDWHQFDUDTXHYHQJXLQHQHOPDWHL[HVWDEOLPHQWHOVSURGXFWHVGHOVWDOOHUVGHGLFDWVDO·HQVHQ\DPHQWHVPHQWDWVHPSUH
que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de
primeres matèries o al sosteniment de l’establiment.
I /HVDVVRFLDFLRQVLIXQGDFLRQVGHGLVPLQXwWVItVLFVSVtTXLFVLVHQVRULDOVVHQVHjQLPGHOXFUHSHUOHVDFWLYLWDWVTXHSRUWLQ
D WHUPH GH WLSXV SHGDJzJLF FLHQWtÀF DVVLVWHQFLDO L G·RFXSDFLy SHU D O·HQVHQ\DPHQW O·HGXFDFLy UHKDELOLWDFLy L WXWHOD GH
PLQXVYjOLGVHQFDUDTXHYHQJXLQHOVSURGXFWHVGHOVWDOOHUVGHGLFDWVDO·HQVHQ\DPHQWHVPHQWDWVHPSUHTXHO·LPSRUWGHOD
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de primeres matèries o al
sosteniment de l’establiment.
J /D&UHX5RMD(VSDQ\ROD
h) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció d’acord amb tractats o convenis internacionals.
 L  /HV HQWLWDWV VHQVH ÀQDOLWDW OXFUDWLYD HQ HOV WHUPHV SUHYLVWRV HQ OD /OHL  GH  GH GHVHPEUH GH UqJLP ÀVFDO GH
OHVHQWLWDWVVHQVHDIDQ\GHOXFUHLGHOVLQFHQWLXVÀVFDOVDOPHFHQDWJHLHO5HJODPHQWSHUDO·DSOLFDFLyGHOUqJLPÀVFDOGHOHV
esmentades entitats, aprovat pel Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
/HVH[HPSFLRQVSUHYLVWHVHQOHVOOHWUHVH LI GHO·DSDUWDWDQWHULRUVyQGHFDUjFWHUSUHJDWLSHUWDQWQRPpVV·DWRUJDUDQVL
V·HVFDXDVROÃOLFLWXGGHOVXEMHFWHSDVVLXGHO·LPSRVW
3. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) està condicionada al fet que l’entitat interessada comuniqui a l’ajuntament que s’ha
DFROOLWDOUqJLPÀVFDOHVSHFLDOLDOFRPSOLPHQWGHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVDOD/OHLGHGHGHVHPEUHGHUqJLPÀVFDOGH
OHVHQWLWDWVVHQVHÀQDOLWDWVOXFUDWLYHVLGHOVLQFHQWLXVÀVFDOVDOPHFHQDWJH
ARTICLE 5. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei
general tributària, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activitats constitutives del fet imposable.
ARTICLE 6. SUCCESSORS I RESPONSABLES
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les
limitacions resultants de la legislació civil pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Els deutes acreditats a la data de la defunció del causant, es poden transmetre encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
DOVVRFLVFRSDUWtFHSVRFRWLWXODUVTXHTXHGDUDQREOLJDWVVROLGjULDPHQWÀQVHOVOtPLWVVHJHQWV
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.
Els deutes acreditats a la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat es poden transmetre encara que no
estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
WUDQVPHWUDQDOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVTXHOHVVXFFHHL[LQRVLJXLQEHQHÀFLjULHVGHO·RSHUDFLy
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària,
FDVTXHV·KDJLQGLVVROWHVWUDQVPHWUDQDOVGHVWLQDWDULVGHOVEpQVLGUHWVGHOHVIXQGDFLRQVRDOVSDUWtFLSVRFRWLWXODUVGHOHV
entitats esmentades.
5. Les sancions que siguin procedents per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats
2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors.
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5HVSRQGUDQVROLGjULDPHQWGHOGHXWHWULEXWDULOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVVHJHQWV
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.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
KDJXHVVLQUHDOLW]DWHOVDFWHVQHFHVVDULVGHODVHYDLQFXPEqQFLDSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVÀQVHOVOtPLWV
VHJHQWV
a) Quan s’han 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.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei 58,2003, general tributària
i a la normativa que la desenvolupa.
$57,&/(4827$75,%875,$
/DTXRWDWULEXWjULDVHUjHOUHVXOWDWG·DSOLFDUDODTXRWDGHWDULIDGHO·LPSRVWPXQLFLSDOSURYLQFLDORQDFLRQDOHOFRHÀFLHQWGH
SRQGHUDFLyTXHHVUHJXODDO·DUWLFOHVHJHQWLHQHOVHXFDVHOFRHÀFLHQWGHVLWXDFLy
$57,&/(&2(),&,(17'(321'(5$&,Ð
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
GHSRQGHUDFLyGHWHUPLQDWHQIXQFLyGHO·LPSRUWQHWGHOYROXPGHQHJRFLGHOVXEMHFWHSDVVLXVHJRQVHOTXDGUHVHJHQW
,PSRUWQHWGHOYROXPGHQHJRFL (85 

'HVGHÀQV
'HVGHÀQV
'HVGHÀQV
'HVGHÀQV
0pVGH
Sense volum net de negoci

&RHÀFLHQW





1,31

(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.
$57,&/(&2(),&,(176'(6,78$&,Ð
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
OHJLVODWLXGHGHPDUoOHVYLHVS~EOLTXHVG·DTXHVWPXQLFLSLHVFODVVLÀTXHQHQGRVFDWHJRULHVÀVFDOV
$O·$QQH[GHO·RUGHQDQoDÀVFDOJHQHUDOÀJXUDO·tQGH[DOIDEqWLFGHOHVYLHVS~EOLTXHVDPEH[SUHVVLyGHODFDWHJRULDÀVFDOTXH
correspon a cadascuna d’elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria,
LURPDQGUDQHQ DTXHVWD FODVVLÀFDFLyÀQVDO SULPHUGHJHQHU GHO·DQ\VHJHQW DDTXHOO HQTXq HO 3OHG·DTXHVW$MXQWDPHQW
DSURYLODFDWHJRULDÀVFDOFRUUHVSRQHQWLODLQFOXVLyDO·tQGH[DOIDEqWLFGHYLHVS~EOLTXHV
6REUHOHVTXRWHVLQFUHPHQWDGHVSHUDSOLFDFLyGHOFRHÀFLHQWDVVHQ\DODWDO·DUWLFOHG·DTXHVWD2UGHQDQoDLDWHQHQWODFDWHJRULD
ÀVFDOGHODYLDS~EOLFDRQUDGLFDItVLFDPHQWHOORFDOHQTXqHVUHDOLW]DO·DFWLYLWDWHFRQzPLFDV·HVWDEOHL[ODWDXODGHFRHÀFLHQWV
VHJHQW
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&DWHJRULDÀVFDOGHODYLDS~EOLFD
Primera categoria
Segona categoria

&RHÀFLHQW
1,5
1,29

 (O FRHÀFLHQW DSOLFDEOH D TXDOVHYRO ORFDO YH GHWHUPLQDW SHO FRUUHVSRQHQW D OD FDWHJRULD GHO FDUUHU RQ WLQJXL DVVHQ\DODW HO
Q~PHURGHSROLFLDRHVWLJXLVLWXDWO·DFFpVSULQFLSDO
$57,&/(%21,),&$&,216'(&$5&7(52%/,*$725,
*DXGLUDQG·XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDOHVFRRSHUDWLYHVDL[tFRPOHV8QLRQV)HGHUDFLRQVL&RQIHGHUDFLRQVGH
OHVPDWHL[HVHQHOVWHUPHVHVWDEOHUWVDOD/OHLGHGHGHVHPEUHVREUHUqJLPÀVFDOGHOHVFRRSHUDWLYHV+DXUDQ
d’acreditar la seva inscripció en el Registre de cooperatives.
*DXGLUDQG·XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDHOVVXEMHFWHVSDVVLXVTXHLQLFLwQO·H[HUFLFLGHTXDOVHYRODFWLYLWDWSURIHVVLRQDO
GXUDQWHOVFLQFDQ\VG·DFWLYLWDWVHJHQWVDODÀQDOLW]DFLyGHOVHJRQSHUtRGHLPSRVLWLXGHGHVHQYROXSDPHQWGHODPDWHL[D
$PE FDUjFWHU JHQHUDO O·REWHQFLy GH EHQHÀFLV ÀVFDOV UHJXODWV HQ DTXHVW DUWLFOH QR WLQGUj FDUjFWHU UHWURDFWLX SHU OD TXDO
FRVDFRPHQoDUDQDWHQLUHIHFWHGHVGHOSHUtRGHLPSRVLWLXVHJHQWDOGHODGDWDHQTXqHVIRUPXOLODFRUUHVSRQHQWVROÃOLFLWXG
1R REVWDQW SRGUDQ DSOLFDUVH HQ HO PDWHL[ H[HUFLFL HQ TXq HV VROÃOLFLWHQ VHPSUH TXH OD VROÃOLFLWXG HV IRUPXOL DEDQV TXH OD
liquidació/rebut de padró hagin quedat consentits i ferms i concorrin en la data de la meritació els requisits necessaris per al
gaudiment dels mateixos.
$57,&/(3(5Ì2'(,0326,7,8,0(5,7$&,Ð
(OSHUtRGHLPSRVLWLXFRLQFLGHL[DPEO·DQ\QDWXUDOH[FHSWHTXDQHVWUDFWLGHGHFODUDFLRQVG·DOWDGHVXEMHFWHVSDVVLXVTXH
QRKDJLQG·HVWDUH[HPSWV(QDTXHVWFDVHOSHUtRGHLPSRVLWLXFRPHQoDUjHQODGDWDG·LQLFLGHO·H[HUFLFLGHO·DFWLYLWDWLDFDEDUj
DPEO·DQ\QDWXUDO
2. L’impost s’acreditarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos d’alta de
VXEMHFWHVSDVVLXVQRH[HPSWVHOGLDGHFRPHQoDPHQWGHO·H[HUFLFLGHO·DFWLYLWDWQRFRLQFLGHL[DPEO·DQ\QDWXUDO(QDTXHVWFDV
OHVTXRWHVHVFDOFXODUDQSURSRUFLRQDOPHQWDOQRPEUHGHWULPHVWUHVQDWXUDOVTXHPDQTXLQSHUDFDEDUO·DQ\QDWXUDOLQFORHQWKL
HOVGHFRPHQoDPHQWGHO·H[HUFLFLGHO·DFWLYLWDW
3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals,
H[FORHQWQHDTXHOOHQTXqV·KDJLSURGXwWHOFHVVDPHQWHVPHQWDW$PEDTXHVWDÀQDOLWDWHOVVXEMHFWHVSDVVLXVSRGUDQGHPDQDU
la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagi exercit l’activitat.
ARTICLE 12. MATRÍCULA
/·LPSRVWHVJHVWLRQDDSDUWLUGHODPDWUtFXODTXHHVIRUPDUjDQXDOPHQWLHVWDUjFRQVWLWXwGDSHUFHQVRVFRPSUHQVLXVGHOV
subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques i no estiguin exempts de l’impost, quotes mínimes i, si escau, del
UHFjUUHFSURYLQFLDO/DIRUPDFLyGHODPDWUtFXODGHO·LPSRVWpVFRPSHWqQFLDGHO·$GPLQLVWUDFLyWULEXWjULDGHO·(VWDW,JXDOPHQW
ODTXDOLÀFDFLyGHOHVDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVLODÀ[DFLyGHOHVTXRWHVFRUUHVSRQHQWVVHUjSUDFWLFDGDSHUO·$GPLQLVWUDFLyGH
l’Estat.
&RQWUDHOVDFWHVG·LQFOXVLyH[FOXVLyRYDULDFLyGHTXDOLÀFDFLyG·DFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVLÀ[DFLyGHTXRWHVHVSRGUjLQWHUSRVDU
recurs potestatiu de reposició i, en qualsevol cas, reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic
$GPLQLVWUDWLX5HJLRQDOGH&DWDOXQ\D
(OVVXEMHFWHVSDVVLXVQRH[HPSWVGHO·LPSRVWTXHLQLFLwQODVHYDDFWLYLWDWKDXUDQGHSUHVHQWDUOHVGHFODUDFLRQVG·DOWDHQHO
termini d’un mes des de l’inici de l’activitat.
3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a l’aplicació de les exempcions previstes estaran
obligats a presentar la corresponent declaració censal d’alta, on manifestin tots els elements necessaris per a la seva inclusió
HQODPDWUtFXODGXUDQWHOPHVGHGHVHPEUHLPPHGLDWDPHQWDQWHULRUDO·DQ\HQTXHDTXHVWVVXEMHFWHVSDVVLXVUHVXOWLQREOLJDWV
a contribuir per l’impost.
4. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista en la lletra c) de l’apartat 1r. de l’article 4 hauran
de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva xifra de negocis en els termes establerts a
l’Ordre del ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener.
5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l’impost estan obligats a presentar una declaració de baixa quan cessin
en l’exercici d’una activitat, o de variació, en la qual han de comunicar les alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic
separadament per a cada activitat, en el termini d’un mes des de la data en què es va produir el cessament de l’activitat o la
variació.
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6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes en la matrícula del període impositiu
VHJHQW
7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les actuacions d’inspecció tributària o de la
IRUPDOLW]DFLyG·DOWHVLFRPXQLFDFLRQVHVFRQVLGHUDUDQDFWHVDGPLQLVWUDWLXVLVLJQLÀFDUDQODPRGLÀFDFLyGHOFHQVHVPHQWDW3HU
DTXDOVHYROPRGLÀFDFLyGHODPDWUtFXODUHIHUHQWDOHVGDGHVTXHÀJXULQHQHOVFHQVRVVHUjUHTXLVLWLQGLVSHQVDEOHLLQH[FXVDEOH
l’alteració prèvia d’aquestes últimes en el mateix sentit.
(QWRWDOOzTXHQRpVSUHYLVWHQDTXHVWDUWLFOHKLVHUjG·DSOLFDFLyHO5HLDO'HFUHWGHGHIHEUHUHQUHODFLyDOHV
obligacions dels subjectes passius de presentar declaracions d’alta, de baixa i de variació.
$57,&/(*(67,Ð081,&,3$/
/DOLTXLGDFLyLUHFDSWDFLyDL[tFRPWDPEpODUHYLVLyGHOVDFWHVGLFWDWVHQYLDGHJHVWLyWULEXWjULDG·DTXHVWLPSRVWVHUDQ
SRUWDGHVDWHUPHSHUO·$MXQWDPHQWLFRPSUHQGUjOHVIXQFLRQVVHJHQWVFRQFHVVLyLGHQHJDFLyG·H[HPSFLRQVLERQLÀFDFLRQV
realització de les liquidacions per a la determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d’instruments de cobrament,
resolució d’expedients per a la devolució d’ingressos indeguts i resolució del recursos de reposició interposats a l’empara de
l’article 14 de la Llei reguladora de les hisendes locals contra els actes esmentats, i actuacions per a la informació i assistència
al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. La inspecció d’aquest impost serà duta a terme pels òrgans competents de l’Administració tributària de l’Estat, sense
perjudici de les delegacions que es puguin fer en els termes que estableix la normativa vigent.
Disposició addicional
/HVPRGLÀFDFLRQVSURGXwGHVSHUOD/OHLGHSUHVVXSRVWRVJHQHUDOVGHO·(VWDWRTXDOVHYRODOWUDQRUPDGHUDQJOHJDOTXHDIHFWLQ
TXDOVHYROHOHPHQWGHOSUHVHQWLPSRVWVHUDQG·DSOLFDFLyDXWRPjWLFDGLQVO·jPELWG·DTXHVWD2UGHQDQoD
'LVSRVLFLyÀQDO
$TXHVWD 2UGHQDQoD XQD YHJDGD DSURYDGD GHÀQLWLYDPHQW HQWUDUj HQ YLJRU HO GLD  GH JHQHU GH  L FRQWLQXDUj YLJHQW
PHQWUHQRVHQ·DFRUGLODPRGLÀFDFLyRGHURJDFLy
25'(1$1d$ ),6&$/ 5(*8/$'25$ '( /·,03267 62%5( &216758&&,216 ,167$/Ã/$&,216 , 2%5(6 ([S
225/2013)
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
&RQVWLWXHL[HOIHWLPSRVDEOHGHO·LPSRVWVREUHFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVLREUHVODUHDOLW]DFLyGLQVGHOWHUPHPXQLFLSDO
GHTXDOVHYROFRQVWUXFFLyLQVWDOÃODFLyRREUDTXHH[LJHL[LO·REWHQFLyGHODFRUUHVSRQHQWOOLFqQFLDG·REUHVRXUEDQtVWLFDV·KDJL
obtingut o no la llicència esmentada, o per la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia,
sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament de la imposició.
(OIHWLPSRVDEOHHVSURGXHL[SHOVROIHWGHODUHDOLW]DFLyGHOHVFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVLREUHVHVPHQWDGHVLDIHFWDWRWHV
DTXHOOHVTXHHVIDFLQHQHOWHUPHPXQLFLSDOLQFORHQWKLOD]RQDPDULWLPRWHUUHVWUHHQFDUDTXHFDOJXLDPpVO·DXWRULW]DFLy
d’una altra administració.
ARTICLE 2. ACTES SUBJECTES
6yQDFWHVVXEMHFWHVWRWVDTXHOOVDFWHVTXHFRPSOHL[LQHOIHWLPSRVDEOHGHÀQLWHQO·DUWLFOHDQWHULRULHQFRQFUHWDWtWROHQXQFLDWLX
HQWUHG·DOWUHV
D /HVREUHVGHQRYDSODQWDLG·DPSOLDFLyG·HGLÀFLVRQHFHVVjULHVSHUDODLPSODQWDFLyO·DPSOLDFLyODPRGLÀFDFLyRODUHIRUPD
G·LQVWDOÃODFLRQVGHTXDOVHYROPHQD
E /HVREUHVGHPRGLÀFDFLyRGHUHIRUPDTXHDIHFWHQO·HVWUXFWXUDO·DVSHFWHH[WHULRURODGLVSRVLFLyLQWHULRUGHOVHGLÀFLVRTXH
LQFLGHL[HQHQTXDOVHYROFODVVHG·LQVWDOÃODFLRQVH[LVWHQWV
c)Les obres provisionals.
G /DFRQVWUXFFLyGHJXDOVSHUDO·HQWUDGDLVRUWLGDGHYHKLFOHVGHOHVÀQTXHVDODYLDS~EOLFD
H  /HV FRQVWUXFFLRQV LQVWDOÃODFLRQV L REUHV IHWHV D OD YLD S~EOLFD SHU SDUWLFXODUV R SHU OHV HPSUHVHV VXEPLQLVWUDGRUHV GH
VHUYHLVS~EOLFVTXHFRUUHVSRQGUDQWDQWDOHVREUHVQHFHVVjULHVSHUDO·REHUWXUDGHFDOHVLSRXVFROÃORFDFLyGHSDOVGHVXSRUW
canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició,
reconstrucció o arranjament d’allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests actes estiguin
GHWDOODWVLSURJUDPDWVFRPDREUHVSHUH[HFXWDUHQXQSURMHFWHG·XUEDQLW]DFLyRHGLÀFDFLyDSURYDWRDXWRULW]DW
J /HVREUHVGHWDQFDPHQWGHOVVRODUVRGHOVWHUUHQ\VLGHOHVWDQTXHV
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