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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

5. L'exercici de les activitats gravades es
provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i,
en particular, pels previstos en l'article 3 del
Codi de comerç.

ARTICLE 1. - Naturalesa i fet imposable

ARTICLE 2. - Supòsits de no subjecció

1. L'Impost
sobre
Activitats
Econòmiques és un tribut directe de caràcter
real, el fet imposable del qual està constituït pel
mer exercici en este terme municipal d'activitats
empresarials, professionals o artístiques,
s'exercisquen o no en local determinat i es
troben o no especificades en les Tarifes de
l'impost.

No constituïx fet imposable en este
impost l'exercici de les activitats següents:

2. Es consideren, a l'efecte d'este
impost, activitats empresarials, les ramaderes,
quan tinguen caràcter independent, les mineres,
industrials, comercials i de servicis. No tenen,
per consegüent, tal consideració les activitats
agrícoles, les ramaderes dependents, les
forestals i les pesqueres, no constituint fet
imposable per l'impost cap d'estes.
A l'efecte del que preveu el paràgraf
anterior, tindrà la consideració de ramaderia
independent, el conjunt de caps de bestiar que
es trobe comprés en algun dels casos següents:
a) Que
pasture
o
s'alimente
fonamentalment en terres que no
siguen explotades d’ús agrícola o
forestal per l'amo del ramat.
b) L'estabulació
rústiques.

fora de les finques

1. L'alienació de béns integrats en l'actiu
fix de les empreses que hagueren figurat
degudament inventariats com a tal immobilitzat
amb més de dos anys d'antelació a la data de
transmetre’s, i la venda de béns d'ús particular i
privat del venedor sempre que els haguera
utilitzat durant el mateix període de temps.
2. La venda de productes que es reben
en recompensa de treballs personals o servicis
professionals.
3. L'exposició d'articles amb el fi
exclusiu de decoració o adorn de l'establiment.
Al contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició
d'articles per a regal als clients.
4. Quan es tracte de venda al detall la
realització d'un sol acte o operació aïllada.
ARTICLE 3.- 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 d'anàleg
caràcter 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 esta.

c) El transhumant o trasterminant.
d) Aquell que s'alimente fonamentalment
amb pinsos no produïts en la finca en
què es crie.
3. Es considera que una activitat
s'exercix amb caràcter empresarial, professional
o artístic, quan supose l'ordenació per compte
propi de mitjans de producció i de recursos
humans , d'un o d'ambdós, amb la finalitat
d'intervindre en la producció o distribució de
béns i servicis.
4. El contingut de les activitats gravades
està definit en les tarifes de l'impost, aprovades
per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de
setembre (BOE de 29 de setembre, 1 i 2
d'octubre) i 1259/1991, de 2 d'agost (BOE de 6
d'agost).

A estos efectes, no es considerarà que
s'ha produït l'inici de l'exercici d'una
activitat quan esta s'haja desenvolupat
anteriorment
davall
d’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 següents subjectes passius:


Les persones físiques.
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de matèries primeres o al sosteniment
de l'establiment.

Els subjectes passius de l'Impost
sobre societats, les societats civils
i les entitats de l'article 33 de la
llei 230/1963, de 28 de desembre,
General Tributària, que tinguen un
import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 d'euros.

Quant als contribuents per l'Impost
sobre la Renda de no residents,
l'exempció només abastarà 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.
Les entitats gestores de la Seguretat
Social i les Mutualitats de Previsió
Social regulades en la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, d'Ordenació i
Supervisió de les Assegurances
Privades.
Els organismes públics d'investigació i
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 l'establiments
d'ensenyança en tots els seus graus
que, no tenint ànim de lucre,
estigueren en règim de concert
educatiu, fins i tot si facilitaren als seus
alumnes llibres o articles d'escriptori o
els prestaren els servicis de mitja
pensió o internat i encara que per
excepció venguen en el mateix
establiment els productes dels tallers
dedicats a la dita ensenyança, sempre
que l'import de la dita venda, sense
utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destine exclusivament a
l'adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l'establiment.
Les associacions i fundacions de
disminuïts físics, psíquics i sensorials,
sense ànim de lucre, per les activitats
de caràcter pedagògic, científic,
assistencial i d'ocupació que per a
l'ensenyança, educació, rehabilitació i
tutela de minusvàlids realitzen, encara
que venguen els productes dels tallers
dedicats als dits fins, sempre que
l'import de la dita venda, sense utilitat
per a cap particular o tercera persona,
es destine exclusivament a l'adquisició

g)

La Creu Roja espanyola.

h)

Els subjectes passius als quals se’ls
aplique l'exempció en virtut de tractats
o convenis internacionals.

2. Els subjectes passius als quals es
referixen els paràgrafs a), d), g) i h) de
l'apartat anterior no estaran obligats a
presentar declaració d’alta en la matricula
de l'impost.
1.

Les exempcions previstes en els paràgrafs
b), e) i f) de l'apartat 1 d'este article tindran
caràcter rogat i es concediran, quan
procedisca, a instància de part.
ARTICLE 4.- Subjectes Passius

Són subjectes passius d'este impost
les persones físiques o jurídiques i les entitats a
les quals es referix l'article 33 de la Llei General
Tributària sempre que realitzen en este terme
municipal qualsevol de les activitats que originen
el fet imposable.
ARTICLE 5. - Quota Tributària
1.

La quota tributària serà la resultant
d'aplicar les tarifes de l'impost, d'acord
amb els preceptes continguts en la Llei
39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes locals, i en
les disposicions que la complementen i
desenvolupen, i els coeficients i les
bonificacions previstos per la llei i
acordats, si és el cas, per este
Ajuntament i regulats en esta
Ordenança fiscal.

2.

Si
les
successives
lleis
de
Pressupostos Generals de l'Estat
modifiquen les tarifes de l'impost i
actualitzen les quotes contingudes en
estes, les dites variacions tindran plena
vigència i produiran efecte des de la
seua entrada en vigor.
ARTICLE 6. - Coeficient de Ponderació

Sobre les quotes municipals, provincials
o nacionals 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.
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El dit coeficient es determinarà d'acord
amb el quadre següent:
Xifra neta de negocis en euros
Des d'1.000.000 fins a 5.000.000
Des de 5.000.000 fins a 10.000.000
Des de 10.000.000 fins a
50.000.000
Des de 50.000.000 fins a
100.000.000
Més de 100.000.000
Sense xifra neta de negoci

ARTICLE 8.- Període Impositiu i meritació
1.

El període impositiu coincidix
natural, excepte quan es
declaracions d'alta, i en
comprendrà des de la
començament de l'activitat fins
l'any natural.

2.

L'impost es merita el primer dia del
període impositiu i les quotes seran
irreductibles, excepte quan en els casos
de declaració d'alta, el dia de
començament de l'activitat no coincidisca
amb l'any natural, en el supòsit del qual
les quotes es calcularan proporcionalment
al nombre de trimestres naturals que
resten per a finalitzar l'any, inclòs el del
començament d'exercici de l'activitat.

3.

Si es tracta d'espectacles, quan les quotes
estiguen establides per
actuacions
aïllades, la meritació es produïx per la
realització de cada una d'estes, i caldrà
presentar les corresponents declaracions
en
la
forma
que
s'establisca
reglamentàriament.

4.

En el cas de baixa per cessament en
l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals,
exclòs aquell en què es produïsca el dit
cessament. Amb este fi els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la
part de la quota corresponent als
trimestres naturals en els quals no
haguera exercit l'activitat.

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

A l'efecte de l'aplicació del coeficient al
qual es referix este article, l'import net de la xifra
de negocis del subjecte passiu serà el
corresponent al conjunt d'activitats econòmiques
exercides per este i es determinarà d'acord amb
el que preveu el paràgraf c) de l'apartat 1 de
l'article 83 de la Llei 39/88 Reguladora de les
Hisendes locals.
ARTICLE 7.- Coeficient de Situació
1. Sobre les quotes modificades per
l'aplicació del coeficient de ponderació previst en
l'article anterior, l'article 88 de la Llei 39/88,
faculta els ajuntaments a establir una escala de
coeficients que pondere la situació física del
local dins de cada terme municipal, atenent a la
categoria del carrer en què radique.
A l'efecte del que preveu l'article 88 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, les vies
públiques d'este municipi es classifiquen en 4
categories fiscals. Annex a esta Ordenança
figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb
expressió de la categoria fiscal que correspon a
cada una d'estes.
2. Les vies públiques que no apareguen
assenyalades en l'índex alfabètic abans citat
seran considerades d'última categoria, i
romandrà en la dita qualificació fins al primer de
gener de l'any següent a aquell en què s'aprove
pel Ple d'esta corporació la categoria fiscal
corresponent i la seua inclusió en l'índex
alfabètic de vies públiques.
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES
PÚBLIQUES
1a
2a
3a
Índex aplicable
1,3
1,2
1,1

4a
1

3. A les activitats que tributen per
quota provincial o nacional no els seran
aplicables ni el coeficient de ponderació ni el
coeficient
de situació regulats en esta
Ordenança.

amb l'any
tracte de
este cas
data de
al final de

ARTICLE 9. - Normes de Gestió de l'Impost
1.

És competència de l'Ajuntament la gestió
tributària d'este impost, que comprén 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
recursos que s'interposen contra els dits
actes, i actuacions per a la informació i
assistència al contribuent.

2.

Les liquidacions tributàries són practicades
per l'Ajuntament, tant les que corresponen
a valors-rebuts com les liquidades per
ingrés directe.

3.

Contra els actes de gestió tributària,
competència
de
l'Ajuntament,
els
interessats poden formular recurs de
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reposició, previ al contenciós administratiu,
en el termini d'un mes a comptar de la
notificació expressa o l'exposició pública
dels padrons corresponents.
ARTICLE 10.- Règim d'Ingrés
1.- El període de cobrament per als
valors-rebut
notificats
col·lectivament
es
determinarà cada any i s'anunciarà públicament.
Les liquidacions d'ingrés directe han de
ser satisfetes en els períodes fixats pel
Reglament General de Recaptació, que són:
a) Per a les notificades dins de la
primera quinzena del mes, fins al dia
5 del mes natural següent.
b) Per a les notificades dins de la
segona quinzena del mes, fins al dia
20 del mes natural següent.
2.- Transcorreguts els períodes de
pagament voluntari sense que el deute s'haja
satisfet, s'iniciarà el període executiu, la qual
cosa comporta la meritació del recàrrec del 20
per cent de l'import del deute no ingressat, així
com
el
dels
interessos
de
demora
corresponents.
El recàrrec serà del 10 per cent quan el
deute s'ingresse abans que haja sigut notificada
al deutor la provisió de constrenyiment.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Esta Ordenança deroga expressament
l'anterior aprovada en sessió plenària de data
27 de gener de 2000.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les modificacions produïdes per la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat o una altra
norma de rang legal que afecten qualsevol
element d'este impost, s'aplicaran automàtica
dins de l'àmbit d'esta Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Esta Ordenança, aprovada pel Ple en
sessió celebrada a Albal l'11 de novembre del
2003, començarà a regir, el dia 1 de gener del
2004 i continuarà vigent mentres no s'acorde la
seua modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.
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