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1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 

concorre en els supòsits següents: 
a) En les operacions de fusió, escissió  o aportació de branques 

d'activitat. 
b) En la transformació de societats. 
c) Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del 

titular d’ una activitat, si l’ anterior titular manté una posició de control 
sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l'activitat. 

d) Quan els membres d’ una entitat de l’ article 33 LGT que vagi a 
continuar l’ exercici d’ una activitat preexistent siguin, 
majoritàriament, les mateixos que formaven part de l’ entitat que 
venia exercint aquest activitat, o entre aquests i aquells existeixin 
vincles familiars per línia  directa o colateral fins el segon grau 
inclusive. 

  
2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant 

en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, 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 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 33 de la Llei General Tributària que tinguin un import net de la xifra de 
negocis inferior a 1.000.000 de euros. 

- En quan 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 de 
euros. 

 
 

 A efectes  de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en 
compte les següents regles: 

 
 1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons allò previst a l’article 

191 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes 
i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat, 
deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost 
sobre el Valor Afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada 
xifra de negocis. 

 
 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 que el seu plaç de presentació de declaracions 
per aquests tributs hagués finalitzat l’any anterior al del meritament d’aquest 
Impost. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 33 
de la Llei General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que 
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mecenatge, estaran exemptes per les explotacions econòmiques detallades en 
l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat 
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin 
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 
a. Les fundacions. 
b. Les associacions declarades d’utilitat pública 
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la 

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 
associacions. 

d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 

d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 
comitè paralímpic espanyol. 

f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 

  
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat anterior 

no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el Ministre 

d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació, davant l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària,  d’una comunicació fent constar que es compleixin 
els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap 
cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. 

 
Els subjectes passius que hagin aplicat la exempció prevista en el paràgraf B) de l’ 
apartat 1 anterior presentaran la comunicació, en el seu cas, l’ any següent al 
posterior al d’ inici de la seva activitat; el contingut, el plaç i la forma de presentació d’ 
aquesta comunicació, així com els supòsits en que haurà de presentar-se per via 
telemàtica, seran establerts pel Ministre d’ Hisenda. 
 

4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 
rogat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 

 
No obstant, la exempció de la lletra B) només hauran de sol·licitar-la els subjectes 
passius que no siguin persones físiques i ja vinguin realitzant altres activitats 
econòmiques. A aquests efectes, es considerarà que ja venien realitzant altres 
activitats econòmiques en els supòsits contemplats en dita lletra. 
  

5. L’  aplicació de l’exempció  de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a 
que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament 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. 

 
Article 4. Subjectes passius 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què fa referència l'article 33 de la llei general tributària sempre que duguin a terme en 
aquest terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
 
Article 5. Quota tributària 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, d’acord amb els 
preceptes de la present ordenança, i els coeficients de ponderació i situació regulats en els 
articles 6é i 7é. 
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4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
 

 
Article 8. Període impositiu i meritament 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat que es tracti de declaracions 
d'alta: en aquest cas, abraçarà 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 seran irreduibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no 
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment 
al nombre de trimestres naturals que resten per acabar l'any, inclòs el   del  començament 
de l'exercici de l'activitat. 
3. Tractant-se d'espectacles quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, 
el maritalment es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les 
declaracions corresponents en la forma que s'estableixi reglamentàriament. 
 
Article 9. Normes de gestió de l`impost 
1.Es competència de l'Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió denegació d'exempcions, realització de les liquidacions que 
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de 
cobrament, , resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes i actuacions 
per a la informació l'assistència al contribuent. 
 
2. Les sol·licituds per el reconeixement a beneficis fiscals s'han de presentar a 
l'administració municipal i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des  del qual el benefici s'entén 
concedit. 
 
3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a comptar des de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons 
corresponents. 
 
4. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que 
dins del termini previst per interposar el recurs l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
 
No obstant això, en casos excepcionals, l’alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat 
de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l’ingrés, 
s'obrirà la via de constrenyiment i s'aplicarà un recàrrec del 20 per cent. 
 
Les quantitats degudes reportant interès de demora des de l'endemà del venciment del 
deute en període voluntari fins el dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el 
deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
 
El tipus d'interès és vigent al moment de finalitzar el termini d'ingrés en període voluntari, 
fixat d'acord amb el que disposa l'article 58.2.b) de la Llei General Tributaria. 
 
Article 10. Comprovació i investigació 
En els termes que disposi el ministeri d’Economia i Hisenda, l'Ajuntament demanarà per si 
mateix les funcions d'inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques, que 
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Areny del 23 a l’últim i del 26 a l’últim 
Aumet del 39 a l’últim i del 56 a l’últim 
Cabanya del 107 a l’últim i del 166 a l’últim 
Cadí de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Creus de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Espinau de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Falgueres de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Germans Sàbat del 115 a l’últim i del 100 a l’últim 
Juià de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Llevant de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Massanes de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Molins de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Nòria de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Orriols del 39 a l’últim i del 56 a l’últim 
Padró de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Palamós de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Pirineus de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Pujols de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Ter de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 
Tramuntana de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim 

 
 
 
2.- Zona 2:  
 

Areny de l’1 al 21 i del 2 al 24 
Aumet de l’1 al 37 i del 2 al 54 
Cabanya de l’1 al 105 i del 2 al 164 
Germans Sàbat de l’1 al 113 i del 2 al 98 
Orriols de l’1 al 37 i del 2 al 54 

 I la resta del municipi 
 
 
 
 
 
 
 


