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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
 
NATURALESA I FETS IMPOSABLE 
 
Article 1. 
1. L’impost sobre acvtivitats ecnòmiques es un Tribut directe de carácter real, el fet 
imposable del qual està constituït per l’exercici en territorio nacional, d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixen o no en el local determinat i es trobin 
o no específicades a les tarifes de l’impost. 
2. Es considera que una activitat s’exerceix amb carácter empresarial, profesional o artístic, 
quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producción i de recursos humans, o 
d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producción o distribució de béns o serveis. 
3. Tenen la  consideració d’activitats empresarials, a efectes d’aquest impost, les mineres, 
industrials, comercials i de serveis, classificades a la secció primera de les tarifes aprovades 
per Reial Decret Legislatiu 1175/1990,de 28 de setembre. 
4.Tenen la consideració d’activitats professionals les classificades a la secció 2ª de les tarifes 
aprovades per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 desetembre, sempre que 
s’exerceixin per persones físiques. Quan una persona, jurídica o una entitat de les previstes 
en l’article 33 de la Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada a la secció 2ª 
de les tarifes, haurà de matricular-se i tributar per l’activitat correlativa o análoga de la secció 
1ª d’aquelles. 
5. Tenen la consideració d’activitats artístiques les classificades a la secció 3ª de les tarifes. 
6. No tenen la consideració d’activitat económica la utilització de mitjans de transport propis 
ni la reparació en tallers propis. 
7 Per a fixar l’exercici de les activitats en local determinat o no, s’estarà a allò que disposen 
els papartats 2 i 3 de la Regla 5 de la Instrucció aprobada per Reial Decret 1175/90. 
 
Article 2.  
No constitueix fet imposable en aquest Impost l’exercici de les següents activitats: 

A)- La alineació de béns integrats en l’actiu fixe de les empreses que haguessin 
figurat degudament inverntariats com a immovilitzats amb més de dos anys d’antel.lació a la 
data de transmetre’s, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que els 
hagés utilitzat durant igual periode de temps. 

B)- La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o 
serveis professionals. 

C) –L’exposició d’articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de 
l’establiment. Pel contrari estarà subjecte a l’ Impost d’Exposició d’Articles per a regalar als 
clients. 

D) Quan es tracti de venda al detall, la realització d’un sol acte o operación aïllada. 
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Exercici de les activitats gravades. 
 
Article 3. 
1. L’exercici de qualsevol activitat económica especificada en les tarifes aprovades per Reial 
Decret Legislatiu 1175/190, de 28 de setembre, així com el de qualsevol altra activitat de 
carácter empresarial, profesional o artístic no especificada, obligarà a presentar la 
corresponent declaración d’alta i de contribuir per aquest impost, llevat que en l’intrucció 
aprvada per l’esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/1990 disposi el contrari. 
2. L’exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admisible en dret i, en 
particular, pels contemplats a l’article del Codi de comerç. 
 
Concepte de Local. 
 
Article 4. 
1. Als efectes d’aquest impost es consideren locals les edificacions, construccions i 
instal.lacions, així com les superficies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que 
s’utilitzin per a qualsevol activitat empresarial o profesional. 
2. No té la consideració de locals a efectes d’aquest Impost allò que s’assenyala a l’apartat 
i de la Regla sizena de l’Intrucció. 
3. Es consideraran locals separats aquells que enumera l’apartat 2 de la Regla setzena 
esmentada. 
 
Subjecte passiu. 
 
Article 5.  
Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitas a què 
es refereix l’article 33 de la Llei General i Tributària, sempre que es relitzin en territorio 
nacional, qualsevol de les activitats que originen el fet. 
 
Quota Tributària 
 
Article 6. 
1. D’acord amb els preceptes de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les 
Hisendes Locals, i a la vista de la Instrucció aprobada, la quota és la resultant d’aplicar a les 
tarifes de l’Impost, calculada amb els elements tributaris especificats a la Regla catozena de 
la instrucció, el quoficient únic per a totes les activitats, d’aquest terme municipal i els índex 
que ponderen la situación física del locaatesa la categoria del carrer en el qual radiqui.El 
total del deute tributari és el resultat d’aplicar, a la quota tributària obtinguda, el recàrrec 
provincial previst a l’article 124 de la Lei 39/88. 
2. El coeficient únic que incrementa les quotes mínimes ficades en les Tarifes de l’impost, i 
amb carácter multiplicatiu és 0,8. 
3. No es determina índex de situació de carrers, per tant s’aplicarà obligatoriament l’1. 
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Període impositiu i acreditació. 
 
Article 7. 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de declaracions 
d’alta, que abarcaran des de la data d’inici de l’activitat fins al final de l’any natural. 
2. L’impost s’acredita el primer dia del periode impositiu i les quotes serán irreduïbles, llevat 
quan, en els de declaración d’alta, el dia d’inici d’activitat no coincideixi amb l’any natural, les 
quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per 
finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat. 
3. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, 
l’acreditament es produeix per la realització de cadascuna d’elles, havent-se de presentar 
les corresponents declaracions. 
 
Gestió 
 
Article 8. 
1. L’impost es gestiona a partir de la seva matrícula. Aquesta matrícula es formarà anualment 
per part de l’Administració Tributària de l’estat o estarà constituida per censos comprensius 
de les activitats econòmiques, subjectes passius, quotes mínimes i el recàrrec provincial. 
Les reclamacions que s’interposin contra els actes de qualificació d’activitats i 
assenyalament de quotes correspondrsà als tribunals Económico-Administratius de l’Estat. 
2. Els Subjectes pasius están obligats a presentar,davant la Delegació d’Hisenda, les 
corresponents delcaracions d’alta en la Matrícula, així com les variacions d’ordre físic, 
econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i les declaracions 
de baixa. 
3. Cal presentar les declaracions d’alta en el termini de deu dies hàbils inmediatament 
anterior a l’inici de l’activitat. 
4. Les declaracions de variació es formularan separadament per cada activitat i es 
presentaran en el termini d’un mes, a comptar de de la data en què es va produir la 
circumstància motivadora de la variació. 
5. Les declaracions de baixa hauran de presentar-se en el termini d’un mes, a comptar de 
de la data en que es va produir el cessament. 
 
Article 9.  
La liquidació i reclamació, així con la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària 
d’aquest Impost  correspont a aquest Ajuntament, sense perjudici de la delegació que 
s’efectua en l’administració de l’Estat.  
 
La liquidació i recaptació de l’Impost compren les funcions de concessió i denegació 
d’exempcions, realització de les liquidacions que porten a determinar les deutes tributàries, 
emissió dels instruments de cobrament, resolución dels expedients de dcevolució 
d’ingressos indeguts, resolución dels recursos que s’interposin contra els dits actes  i 
actuacions per la informació i assistència al contribuent referides a les matèries compreses 
en aquest paràgraf. 
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Exempcions i bonificacions 
 
Article 10.  
Estan exempts d’aquest impost:  

a) L’ Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitas Locals, així com els respectius 
Organismes Autònoms de caràcter administratiu. 

b) Els subjectes passius als quals els hi és d’aplicació l’exempció de l’Impost en virtud de 
tractats o convenis internacionals. 

c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Montepios consgtituïts 
conforme a la Llei 33/84 de 2 d’agost. 

d) Els organismos públics d’Investigació i els establiments d’enseyament, en tots els 
seus nivells, finançats,integrament, amb fons de l’Estat, de les CCAA, o de les Entitats 
Locals, o per Fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, encara que per 
exepció, venguin, en el mateix establiment, els productes dels taller dedicats a dit 
ensenyament, sempre que l’impot de la dta 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. 

e) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, per les activitats de carácter pedagògic, científic, asistencial i d’ocupació que 
per l’ensenyament, eduació, reabilitació i tutèla dels minusvàlits, realitzin encara que 
venguin els productes dels taller dedicats a les dites finalitats, sempre que l’import de 
la dita 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) Creu Roja Espanyola 
 
2. Els beneficiaris regulats a les lletres d) i en e) de l’apartat anterior tenen carácter pregat, 
i es concediran, quan procedeixi, a instancia de part. 

 
3. Qui, a la data de començament de l’IAE, gaudeixi de qualsevol benefici fiscal en la llicència 
fiscal d’activitats comercials i industrials, o en la llicència fiscal d’activitats professionals i 
artístiques, continuarà gaudint-lo, en aquest impost, en primer lloc, fins a la data de la seva 
extinció i, si aquesta no tingués termini fins el 31 de desembre del 1994. 

 
4. Les persones físiques subjectes a les activitats fixades a la secció segona de les tarifes 
que s’inicien en l’exercici de la seva professió, a partir de l’u de gener del 1992, satisfarán, 
durant els cinc primers anys, el 50% de la quota correspoennt. Aquest período caducarà, 
en qualsevol cas, transcorreguts cinc anys des de la seva primera declaración d’alta. 
 
5. Quant a la bonificació per a la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb energia 
fotovoltaica en el municipi d’Aldover, la bonificació anual, serà calculada proporcionalment 
vers la cobertura solar estimada de la instal·lació, on el % de la cobertura estimada del 
consum anual, serà el % de bonificació en el IAE. 
Aquesta bonificació es concedirà durant 5 anys consecutius, amb un límit fixat de 1.000€ 
anuals i amb un bonificació total màxima del 50% del  cost de la instal·lació. 
Podran gaudir de la bonificació, totes les activitats que certifiquin una instal·lació fotovoltaica 
d’antiguitat de fins a 1 any.  
No procedirà bonificació quan la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la 
matèria. 
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- Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament en les empreses on la instal·lació solar 
produeixi com a mínim el 5%-10%  de la despesa energètica anual de l’activitat on estigui 
instal·lada 
La documentació a presentar per a la sol·licitud de bonificació serà:  
• Còpia del projecte o memòria tècnica de la instal·lació, segons correspongui.  
• Certificat de final d’obra o document que acrediti que la instal·lació està executada i 
legalitzada davant de la Generalitat (document RITSIC). 
• Factura o factures corresponents a l’execució d’obres (amb detall de les obres de la 
instal·lació solar fotovoltaica).  
- Per a l’atorgament de la bonificació caldrà l’informe favorable del departament tècnic de 
l’Ajuntament d’Aldover el qual es pronunciarà sobre la validesa i efectivitat de la instal·lació 
realitzada.  
- Aquesta bonificació serà incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables a l’impost de béns immobles. 
 
Inspecció 

 
Article 11.  
La inspecció d’aquest impost es durà a terme per l’administració de l’Estat, sense perejudici 
de les formes de col.laboració que s’estableixin entre aquesta Administració i el Ministeri 
d’Economía i Hisenda, en el marc de la Llei 39/88,  i altres disposicions reguladores. 
 
Infraccions i Sancions 
 
Article 12.  
En la qualificació de les infraccions tributàries i en la consegüent determinació de les 
sancions que per aquestes correspongui en cada cas, s’aplicarà el règim regulat a la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
Disposicions finals 
 
Primera. La present Ordenança entrarà en vigor per a l’exercici de 1992, i seguirà vigent fins 
que no s’acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Segona. Aquesta Ordenança ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 
18 de noviembre de 1991. 
 
Diligència:  L’article 6 d’aquesta Ordenança ha estat modificat per l’Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el dia 22 de febrer de 1994. 
 
Diligència: Es transposa el contingut de l’article 11 de l’Ordenança per a la promoció de les 
instal·lacions d´autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Aldover al punt 5 de 
l’article 10 de la present ordenança. 

 


