
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  26 
 
 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
 

Article l.- FONAMENT LEGAL 
 
La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 
106 en relació als 4.b) i 5.E.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i els articles 6.1 i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya; 78 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
Article 2.- FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de l'impost, el simple exercici en el terme municipal 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es realitzin o no en un 
determinat local i tant si es troben com no especificades en les tarifes de 
l'impost. 
 
 
Article 3.- NO SUBJECCIÓ 
 
No estaran subjectes a l'impost les següents activitats: 
a) L'alienació de béns integrants de l'actiu fix de les empreses que figurin 

degudament inventariats a l'immobilitzat, amb més de dos anys d'antelació a 
la data de la transmissió. 

b) Venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagi 
utilitzat durant almenys dos anys. 

c) Venda de productes rebuts en pagament de treballs personals o de serveis 
professionals. 

d) Exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració dels establiments. 
e) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall. 
f) La utilització de mitjans de transport propis i la reparació en tallers propis, 

sempre que no suposi la prestació de serveis a tercers. 
 
 
Article 4.- EXEMPCIONS  
 
Estan exempts d'aquest Impost els qui dóna exempció l'article 82 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 5.- SUBJECTE PASSIU 
 



Tindran la consideració de subjectes passius de l'impost les persones físiques o 
jurídiques, i les Entitats a què es refereix  l’article 35 de la Llei General 
Tributària sempre que realitzin en el territori estatal qualsevol de les activitats 
que origina el fet imposable. 
 
 
Article 6.- BONIFICACIONS 
 
Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions: 

a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de 
les mateixes i les societats agràries de transformació, tindran la 
bonificació prevista a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim 
Fiscal de les Cooperatives. 

b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, per als qui 
iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys 
d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de 
desenvolupament de la mateixa. El període d’aplicació de la bonificació 
caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de exempció 
prevista a la lletra b) de l’apartat 1er. de l’article 82 de la Llei.  

 
 
Article 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb 
els preceptes continguts a la Llei d’Hisendes Locals i en les disposicions que 
les complementen i desenvolupen, i els coeficients i les bonificacions previstos 
pel text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
 
Article 8.- COEFICIENT DE PONDERACIÓ 
 
Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades en els 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 determinarà d’acord amb el següent quadre: 
 
Import net de la xifra de negocis (euros)      Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00          1,29 

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00          1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00          1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 
100.000.000,00 

         1,33 

Més de 100.000.000          1,35 
Sense xifra neta de negoci          1,31 
 
Als efecte de l’aplicació del coeficient al qual es refereix aquest article, l’import 
net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt 
d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb el 
previst en el paràgraf c) de l’apartat 1er. de l’article 82 del text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 



 
 
Article 9.- COEFICIENT DE SITUACIÓ 
 
Sobre les quotes modificades per l’aplicació del coeficient de ponderació previst 
en l’article anterior, aquest Ajuntament de La Jonquera estableix una escala de 
coeficients que pondera la situació física del local dins el terme municipal, 
atenent a la zona de carrer en la que radiqui. 
 
Conforme a l’apartat anterior, les zones i el coeficient aplicable són els 
següents: 
Zona 1: Av.Catalunya i Pau Casals, c.Hannibal, c.Fàtima, c.Dr. Subirós, 

        Carretera N-II, polígons industrials i comercials  .........  coeficient 3,50%  
Zona 2: Carrers Major, Bosch de la Trinxeria, Miquel Martí i Pol,  

        Nord i Plaça de l’Ajuntament .......................................  coeficient 3,10% 
Zona 3: Resta del terme municipal ...........................................  coeficient 2,60%  
 
 
Article 9.- PERÍODE DE LA IMPOSICIÓ 
 
El període impositiu coincideix amb l'any natural amb excepció de les 
declaracions d'alta que serà des de la data en què s’iniciï l'activitat fins l'últim 
dia de l'any natural. En els casos  de baixa per cessament en l’exercici de 
l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell 
en què es produeixi dit cessament. 
 
 
Article 10.- MERITAMENT DE L'IMPOST 
 
Si el període impositiu coincideix amb l'any natural l'impost es meritarà el 
primer de gener. Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural , quan 
es tracti de l'inici d'una activitat, l'impost es meritarà el dia de l'inici i la quota es 
calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que faltin per 
acabar l'exercici, inclòs aquell de l'inici de l'activitat. 
 
 
Article 9.- NORMES ESPECÍFIQUES DE GESTIÓ 
 
Amb caràcter general, l'impost es gestionarà a partir de la matrícula que 
formarà anualment l'Administració Tributària de l'Estat. La tramitació de les 
declaracions d'alta, declaracions de variacions d'ordre jurídic, físic o econòmic i 
les declaracions de baixa, es regeixen per la normativa establerta. 
 
 
Article 10.- INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Es procedirà segons allò que preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 



Article 11.- REMISSIÓ NORMATIVA 
 
En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança s'aplicarà la Llei de les 
Hisendes Locals, l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei 
General Tributària i les normes i disposicions que les desenvolupin i 
complementin. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2003. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses.En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats continuaran vigents. 
 
 



 
 


