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ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (IMP01) 

 
Aprovació Ple: 30-12-91 
Publicació en el BOP núm. 65, de 17-3-92 
Entrada en vigor: 1-1-92 

MODIFICACIONS: 

Aprovació ple: 29-3-94 
Publicació en el BOP núm. 132, de 6-6-94 
Article 3, suprimix l’índex de situació 
 
Aprovació ple: 1-12-94 
Publicació en el BOP núm. 59, de 10-3-95 
Article 3 
 
Aprovació Ple: 28-9-95 
Publicació en el BOP núm. 250, de 20-10-95 
Article 1 
 
Aprovació ple: 16-11-96 
Publicació en el BOP núm. 311, de 31-12-96 
Article 3 
 
Aprovació Ple: 29-9-97 
Publicació en el BOP núm. 277, de 21-11-97 
Article 3 
 
 
Aprovació Ple:1-7-04  
Publicació en el BOP núm. 211, de 4-9-04 
Article 3 
 
Aprovació Ple: 27-10-05 
Publicació en ell BOP núm 307 de 27-12-05 
Article 3 
 
Aprovació Ple: 27-9-2007 
Publicació en ell BOP núm 283 de  28-11-2007 
Article 3 
 
Aprovació Ple: 30-10-08 
Publicació en el BOP núm 311 (sup 6) de 31-12-2008 
 
Aprovació Ple: 17-11-10 
Publicació en el BOP núm 308 de 29-12-2010 
Article 8 
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Aprovació Ple: 8-11-2012 
Publicació BOP nº310 de 29-12-2012 
Article 8 
 
Aprovació Ple: 11-1-2018 
Publicació BOP núm 92 de 15-5-2018 
Article 4.f) 
 
Aprovació Ple: 13-9-2018 
Publicació BOP núm 240 de 14-12-2018 
Article 8, 9, 10 i 11 

 

Article 1. Fet imposable 

1. L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet 
imposable del qual està constituït per l’exercici, en territori nacional, d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exercixen o no en un local 
determinat i tant si es troben o no especificades en les tarifes de l’impost. 

2. Es consideren activitats empresarials, als efectes d’este impost, les ramaderes 
quan tinguen caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les 
de serveis. No tenen, per tant, esta consideració les activitats egrícoles, les 
ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d’estes no constitueix fet 
imposable per este impost. 

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, té la consideració de ramaderia 
independent el conjunt de caps de bestiar que estiga comprés en algun dels casos 
següents: 

1. Que pasture o s’alimente fonamentalment en terres que no siguen explotades 
agrícolament o forestalment per l’amo del ramat. 

2. L’estabulat fora de les finques rústiques. 

3. El transhumant o transterminant. 

4. Aquell que s’alimente fonamentalment amb pinsos no produïts en la finca en 
què es crie. 

3. No constitueix fet imposable d’aquest impost l’exercici de les activitats següents: 

a) L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que hagen figurat 
degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a 
la data de transmissió, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor, 
sempre que els haja utilitzat durant el mateix període de temps. 

b) La venda dels productes que es reben com a pagament de treballs personals o 
serveis professionals. 
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c) L’exposició d’articles amb una finalitat exclusivament decorativa o ornamental 
l’establiment. En canvi, estarà subjecta a l’impost l’exposició d’articles per a 
regal als clients. 

d) Quan es tracte de venda al detall, la realització d’un sol acte o operació aïllada.  

Article 2. Subjectes passius 

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, 
sempre que exercisquen en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet 
imposable. 

Article 3. Successors i responsables 

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins als límits següents: 

a) Quan no hi haja limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents. 

b) Quan legalment s’haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els corresponga. 

Podran transmetr’s els deutes meritats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguen liquidats. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en casos d’extinció 
o dissolució sense liquidació, es transmetrà a les persones o entitats que 
succeïsquen, o siguen beneficiaris de l’operació. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o els partícips o cotitulars de les 
esmentades entitats. 

4. Les sancions que corresponguen per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 d’este article s’exigiran als 
successors d’aquelles. 

5. Han de respondre solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents  

a) Les que siguen causants o col·laboren activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seua responsabilitat s’estén 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 seues respectives participacions. 

c) Els que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes pel titular i derivades del 
seu exercici. 
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S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

6. Han de respondre subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de 
dret de les persones jurídiques que no hagueren realitzat els actes necessaris de la 
seua incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins als límits 
següents: 

a) Quan s’hagen comés infraccions tributàries, hauran de respondre del deute 
tributaria pendent i de les sancions. 

b) En casos de cessament de les activitats, hauran de respondre per les 
obligacions tributàries meritades, que es troben pendents en la data de 
cessament, sempre que no hagueren fet el que fóra necessari per al seu 
pagament o hagueren adoptat acords causants de l’impagament. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst en la Llei General 

Article 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 inicien l’exercici de la seua activitat en territori 
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’este impost en què es 
desenvolupe aquella. 

A estos efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una 
activitat quan esta s’haja desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, 
circumstància que s’entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos 
de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 

c) Els subjectes passius següents : 

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 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 
d’euros. 

Pel que fa als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, 
l’exempció només és aplicable als que operen a Espanya per mitjà 
d’establiment permanent, sempre que tinguen 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 este paràgraf, s’han de 
tindre en compte les regles següents: 
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1a. L’import net de la xifra de negocis es determina d’acord amb el que 
preveu l’article 191 del text refós de la Llei de Societat Anònimes, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre. 

2a. L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius 
de l’Impost sobre Societats o dels contribuents per l’Impost sobre la 
Renda de no Residents, el del període impositiu el termini del qual per a 
la presentació de declaracions dels esmentats tributs haguera finalitzat 
l’any anterior al de la meritació d’este impost. En el cas de les societats 
civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà 
el que corresponga al penúltim any anterior al de meritació d’este 
impost. 

Si este període impositiu ha tingut una duració inferior a l’any natural, 
l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

3a. Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, cal 
tindre en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per 
ell. 

No obstant això, quan l’entitat forme part d’un grup de societats en el 
sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de 
negocis s’ha de referir al conjunt d’etitas pertanyents a l’esmentat grup. 

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’entén que els casos de 
l’article 42 del Codi de de Comerç són els arreplegats en la secció 1a del 
capítol I de les normes per a la formulació dels comptes anuals 
consolidats, aprovats pel Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre. 

4a. En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no 
Residents, caldrà ajustar-se a l’import net de la xifra de negocis 
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 pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 
d’octubre. 

e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyança 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’ensenyança en tots els seus graus que, no 
tenint ànim de lucre, estiguen en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als 
seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja 
pensió o internat, encara que per excepció venguen el mateix establiment els 
productes dels tallers dedicats a l’esmentada ensenyança, sempre que l’import 
de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine, 
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exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de 
l’establiment. 

f) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i 
sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que duen a terme de caràcter 
pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació per a l’ensenyança, educació 
rehabilitació i tutela de persones discapacitades, encara que venguen els 
productes dels tallers dedicats a aquestos fins, sempre que l’import de la venda, 
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine exclusivament a 
l’adquisició de matèries primeres o al manteniment de l’establiment. 

g) La Creu Roja Espanyola. 

h) Els subjectes passius a què els siga aplicable l’exempció en virtut de tractats o 
convenis internacionals. 

i) a l’empara del que preveu l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 
de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 d’esta llei que desenvolupen en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que 
complisquen els requisits establits en l’article 3 d’eixa mateixa llei : 

• Les fundacions. 

• Les associacions declarades d’utilitat pública. 

• Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es 
refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, sempre que tinguen alguna de les formes jurídiques a 
què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

• Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el Registre de 
Fundacions. 

• Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 
d’àmbit autonòmic integrades en aquelles, el Comité Olímpic Espanyol i el 
Comité Paralímpic Espanyol. 

Esta exempció estarà condicionada al fet que l’entitat comunique a l’Ajuntament 
que s’ha acollit al règim especial i al compliment dels requisits establits en la 
Llei 49/2002. L’esmentada comunicació ha de presentar-se junt amb la 
declaració d’alta en l’impost, que només serà procedent quan el subjecte passiu 
no estiga exempt per l’aplicació del que disposen les lletres anteriors d’este 
article. 

• Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a 
què es refereixen els paràgrafs anteriors. 
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2. Les exempcions previstes en els paràgrafs e) i f) de l’apartat 1 d’este article 
s’hauran de sol·licitar i es concediran, quan siga procedent a instància de part. 

Article 5. Bonificacions 

1. Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d’aquelles i les 
societats agràries de transformació tindran la bonificació prevista en la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. 

2. Una bonificació del 50% de la quota corresponent per a aquells que inicien 
l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els 5 anys d’activitat següents a 
la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella. El període 
d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la finalització de 
l’exempció prevista en l’article 82.1.b) del TRLRHL. 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària és la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els 
preceptes continguts en el TRLRHL i en les disposicions que la complementen i 
despleguen, i els coeficients i les bonificacions previstos en aquesta ordenança. 

Article 7. Coeficient de valoració 

Sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un 
coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu. Aquest coeficient es determina d’acord amb el quadre següent: 

Import net de xifra de negocis (euros) Coeficient 

Des d’1.000.000 fins a 5.000.000 1,29 

Des de 5.000.000 fins a 10.000.000 1,30 

Des de 10.000.000 fins a 50.000.000 1,32 

Des de 50.000.000 fins a 100.000.000 1,33 

Més de 100.000.000   1,35 

Sense xifra neta de negoci  1,31 

A l’efecte de l’aplicació del coeficien a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra 
de negocis del subjecte passiu és el correponent al conjunt d’activitats econòmiques 
exercides per ell i es determina d’acord amb el que preveu l’article 82.1.c) del TRLRHL. 

Article 8. Coeficient de situació 

Aquest coeficient pondera la situació física del local dins del terme municipal, atenent a la 
categoria del carrer on s’ubique. 

Als efectes del que preveu l’article 87 del TRLRHL, les vies públiques d’aquest municipi es 
classifiquen en dos categories fiscals: 
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CARRER  COEFICIENT DE SITUACIÓ 

Sol   2 

Resta del municipi  2,78 

Cas de crear-se noves vies públiques i fins a la seua classificació, s’aplicarà 2,78 com a 
coeficient de situació. 

Article 9. Període impositiu i meritació 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracte de 
declaracions d’alta, i en este cas comprendrà des de la data de començament de 
l’activitat fins al final de l’any natural. 

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de 
l’activitat no coincidisca amb l’any natural. En este cas, les quotes es calcularan 
proporcionalment al número de trimestres naturals que falten per a finalitzar l’any, 
incloent-hi el del començament de l’exercici de l’activitat. 

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes 
es prorratejaran per trimestres naturals. 

3. Quan es tracte d’espectacles i les quotes estiguen establides per actuacions 
aïllades, la meritació és produeix per la realització de cada una d’estes, i s’han de 
presentar les declaracions corresponents en la forma que reglamentàriament 
s’establisca 

Article 10  Règim de declaració i ingrés 

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’este impost, es durà a terme per l’Ajuntament o entitat en qui s’haguera 
delegat les funcions de gestió tributària, i comprendrà les funcions de concessió i 
denegació d’exempcions i bonificacions, 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’interposen contra estos actes i actuacions per a la informació i 
l’assistència al contribuent referides a les matèries compreses en este apartat. 

2. Anualment, s’elaborarà un padró confeccionat a partir de la informació continguda 
en la matrícula elaborada pel Ministeri d’Economia i Hisenda.  

Els subjectes passius estaran obligats a presentar les declaracions censals d’alta 
manifestant tots els elements necessaris per a la seua inclusió en la matrícula. 

El pagament de les quotes anuals es farà segons s’establisca en el calendari fiscal. 

3. Terminis per al pagament de liquidacions individuals no periòdiques, d'acord amb 
l'article 62 de LGT serà per a les notificacions rebudes: 
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a) Entre l'1 i el 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 
20 del mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins l'immediat hàbil següent. 

b) Entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació 
fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins l'immediat hàbil 
següent. 

Article 11. Inspecció 

Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda (Ordre de 23 de desembre de 1997), 
l’Ajuntament o entitat en qui s’haguera delegat exercirà les funcions d’inspecció de 
l’impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions 
tributàries que, si és el cas, siguen procedents i la notificació de la inclusió, l’exclusió o 
l’alteració de les dades contingudes en la matrícula. 

Disposició final 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se el primer de gener de 2005, i hi romandrà 
en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 


