ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
--------------------------------------------Reguladora de l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.
Article 1r.- Fonament legal:
La present ordenança fiscal s'estableix a l’empara de les disposicions de
l'article 106, en relació amb els articles 4.b. i 5.E.c. de la Llei 7/11985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 6.1. i 8.1.a. de
la Llei 8/19877, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
article 15 i següents de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic
aplicables en aquest municipi a l'Impost sobre Activitats Econòmiques
previst als articles del 79 al 92 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
i resta de disposicions complementàries posteriors.

Article 2n.- Fet imposable:
Constitueix el fet imposable d'aquest impost l'exercici en territori nacional
d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen o
no en local determinat i encara que no es trobin especificades a les tarifes
de l'impost.
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Article 3r.- No subjecció:
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats
següents:
3.1. L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses, que hagin
figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos
anys d'antelació respecte de la data de la transmissió, i la venda de béns
d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi utilitzat durant
igual període de temps.
3.2. La venda dels productes que es rebin en pagament de treballs personals
o serveis professionals.
3.3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o
ornamentació de l'establiment. Contràriament, estaran subjectes a l'impost
les exposicions d'articles per a regalar als clients.
3.4. Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació
aïllats.

Article 4t.- Subjectes passius:
Són subjectes passius de l'impost les persones físiques o jurídiques i els ens
als quals es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, sempre que
realitzin en territori nacional ( estatal ) qualsevol de les activitats que
originen el fet imposable.

Article 5è.- Exempcions i bonificacions:
5.1. Estaran exempts d'aquest impost:
5.1.1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com
llurs respectius organismes autònoms de caràcter administratiu.
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5.1.2. Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut
de tractats o convenis internacionals.
5.1.3. Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i
Montepios constituïts conforme a allò previst a la Llei 3/1984, de 2 d'agost.
5.1.4. Els organismes públics d'investigació i els establiments
d'ensenyament en tots els seus graus, que es nodreixin íntegrament amb
fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals o per
fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, encara que, per
excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats a
tal ensenyament, sempre que l'import de la 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.
5.1.5. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i
sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic,
científic, assistencials i d'ocupació que realitzin per a l’ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats als fins esmentats, sempre que l'import de la
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.
5.1.6. La Creu Roja Espanyola.
5.2. Bonificacions:
5.2.1 Els beneficis regulats a l'apartat anterior amb els números 5.1.4. i
5.1.5. es concediran quan procedeixi i sempre a instància de part.
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Article 6è.-Quota tributària:
Índex de situació:
- Casc antic, comprèn els següents carrers: Plaça Major, Placeta de
l’Església, Plaça Josep Serra, c/ Darnius fins núm. 11 i 12, c/ Laureà
Dalmau fins núm. 7 i 8, c/ Lluís Gomis núms. 1, 2 i 3; índex de
situació 1,60
- Resta nucli urbà: 1,28
- Polígon industrial: 1,38
- Resta terme municipal: 1,48
Les despeses bancàries per devolució de rebuts domiciliats seran a càrrec
dels subjectes passius.
Article 7è.- Període impositiu:
El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat quan es tracti de
declaracions d'alta, que abarcaran des de la data de començament de
l'activitat fins al final de l'any natural.

Article 8è.- Meritament:
L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreductibles, llevat quan, en els casos de declaracions d'alta, el dia de
començament de l’activitat no coincideixi amb l'any natural. En aquest
supòsit, les quotes es calcularan proporcionalment al número de trimestres
naturals que resten per a acabar l'any, inclòs el del començament de
l'exercici de l'activitat.

Article 9è.- Gestió:
9.1. L'impost es gestiona a partir de la Matrícula. La Matrícula es formarà
anualment per a cada terme municipal i estarà constituïda per censos
comprensius de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes
mínimes i, en el seu cas, del recàrrec provincial. La Matrícula estarà a
disposició del públic als respectius Ajuntaments.
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9.2. Els subjectes passius estaran obligats a presentar les corresponents
declaracions censals d'alta i manifestar-hi tots els elements necessaris per a
la seva inclusió a la matrícula en els termes de l'article 91.1. de la Llei
39/88, reguladora de les Hisendes Locals, i dins del termini que
reglamentàriament s'estableixi. A continuació, l'Administració competent
practicarà la liquidació corresponent i la notificarà al subjecte passiu, que
haurà d'efectuar l'ingrés que procedeixi.
Així mateix, els subjectes passius estaran obligats a comunicar les
variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l'exercici
de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes de la
tributació per aquest impost i formalitzar-les en els termes i terminis que
reglamentàriament s'estableixin.
9.3. La inclusió, exclusió o alteració de les dates contingudes als censos,
resultants de les actuacions d'inspecció tributària o de la formalització
d'altes i comunicacions, es consideraran acte administratiu, i comportaran
la modificació del cens. Qualsevol modificació de la Matrícula que es
refereixi a dades obrants en els censos requerirà, inexcusablement,
l'alteració prèvia dels censos en el mateix sentit.
9.4. Aquest impost podrà exigir-se en règim d'autoliquidació, en els termes
que reglamentàriament s'estableixin.
9.5. La formació de la Matrícula de l'impost es durà a terme per part de
l'Administració Tributària de l'estat. En tot cas, la qualificació de les
activitats econòmiques, així com la determinació de les quotes
corresponents, es durà a terme, igualment, per l'Administració Tributària de
l'Estat, i el coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els
actes de qualificació d’activitats i determinació de quotes correspondrà als
Tribunals Econòmico-Administratius de l'Estat.
9.6. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via
de gestió tributària d'aquest impost es durà a terme per part de l'Ajuntament
i comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions,
realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients
de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin
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contra tals actes i actuacions per a la informació i assistència del
contribuent referides a les matèries compreses en aquest paràgraf.
La concessió i denegació d'exempcions requerida, en tot cas, informe tècnic
previ de l'òrgan competent de l'Administració Tributària de l'Estat, amb
posterior trasllat a aquest de la resolució que s'adopti.
9.7. La inspecció d'aquest impost es durà a terme, en tot cas, per part dels
òrgans competents de l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici
de les formules de col·laboració que s'estableixin amb els Ajuntament i, en
el seu cas, amb les Diputacions Provincials, Cabildos o Consejos Insulares,
d'acord amb els mateixos.
Article 10è.- Infraccions i sancions:
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària, les normes
que regeixen, complementen i desenvolupen el present impost i
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 11è.- Remissió normativa:
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança,
s’aplicaran les normes que regulen el present impost, l’Ordenança General
de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i les
disposicions que les desenvolupen i complementen.
Disposició Transitòria:
Respecte de l’aplicació transitòria de beneficis fiscals atorgats als impostos
que substitueix el present Impost sobre Activitats Econòmiques, s’aplicarà
allò que estableix l’apartat 2 de la disposició transitòria tercera de la llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, amb les
modificacions introduïdes per l’article 5è. del R.D.L. 4/1990.
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Disposició Final:
La present Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2013 i
entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se el dia 1 de gener de 2014, i seguirà
vigent fins la seva modificació o derogació.
Agullana, 5 de desembre de 2017
L’Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

