ORDENANÇA FISCAL Nº 2 " Impost Sobre Activitats Econòmiques
ART. 4 EXEMPCIONS
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. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:
1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre 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.
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o col•lateral fins al segon grau inclusiu.
2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest, en els següents casos:
a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per a la qual ja s'estava tributant.
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 de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
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.
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o
de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense finalitat de lucre,
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot 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 finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades
finalitats, 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.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
I) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que cumpleixen els requisits establerts en el seu art 3 i per les explotacions econòmiques detallades a l’article 7 de dita llei que
desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica
2. Els subjectes passius a què 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.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada al fet que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament o a l’organisme gestor del tribut que
s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge

ART. 5 - BONIFICACIONS I REDUCCIONS.
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i
confederacions, així com les societats agràries de transformació.
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del
segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1
de l’article anterior.

ART. 8 - COEFICIENT DE PONDERACIÓ
Import net de la xifra de negocis ( euros)

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,3
1,32
1,33
1,35
1,31

ART. 9 - COEFICIENTS DE SITUACIÓ
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les
següents categories fiscals:
Primera categoria: carrers Carretera, Patricio Redondo, Patricio RedondoSant Jordi, Corts Catalanes, Juneda, Mestra Carme Massot, Lleida, Borges
Blanques, Pl. Major, Sant Jordi, La Creu, La Bassa, Pou del Gel i Estació.
Segona categoria: la resta de carrers del municipi.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l'article 8 d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via
pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica,
s'estableix la taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

coeficient aplicable

1a
1,4

2a
1,3

