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ORDENANÇA FISCAL NÚM.
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1.02

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

Disposició general
D’acord amb el que disposen els articles 15.2 i 3 i 16 en relació amb els articles 59.1 i 78
i els articles 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, modificada per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat vigent per a cada exercici o altres lleis o normes
reguladores, s’acorda exercir les facultats previstes en les lleis esmentades pel que fa a
la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària i d’altres
aspectes substantius i formals en l’impost sobre activitats econòmiques.
Naturalesa i fet imposable
ARTICLE 1
1.

L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe municipal i de caràcter
real.

2.

El fet imposable d’aquest impost el constitueix el mer exercici d'activitats
empresarials, professionals o artístiques en aquest terme municipal, tant si les
activitats s'exerceixen en un local determinat com si no, i tant si estan especificades
en les tarifes de l'impost com si no.

3.

A l’efecte d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes quan tinguin caràcter independent-, les minaires, industrials, comercials i de serveis.
No tenen, per tant, aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes
dependents, les forestals i les pesqueres, que no constitueixen un fet imposable per
l'impost.
A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior, es considerarà ramaderia independent
el conjunt de caps de bestiar compresos en algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres no explotades agrícolament o
forestalment per l'amo del bestiar.
b) L'estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumant o el que canvia de jurisdicció.
d) El que s'alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on es cria.

4.

Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o
artístic quan suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de
recursos humans, o d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.

5.

El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l'impost
aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE, de 29 de
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setembre, 1 i 2 d'octubre), i pel Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost (BOE,
de 6 d'agost).
6.

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.

Supòsits de no subjecció
ARTICLE 2
No és fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
1.

L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses, degudament inventariats
com a immobilitzat durant més de dos anys abans de la data de transmissió, i la
venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat
durant el mateix període de temps.

2.

La venda de productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis
professionals.

3.

L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de
l'establiment. Contràriament, està subjecta a l'impost l'exposició d'articles per regalar
als clients.

4.

Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d'un sol acte o operació aïllada.

Exempcions
ARTICLE 3
1.

Estaran exempts de l'impost:
a)

L'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i també 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 iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori
espanyol durant els dos primers períodes impositius en què es desenvolupi
l’activitat.
A aquest efecte, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici de
l’activitat quan aquesta s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra
titularitat, circumstància que s’entendrà que es produeix, 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,
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-

general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000,00 euros.
Quant als contribuents de l’impost sobre la renda de no residents,
l’exempció només abasta els que operin a Espanya mitjançant
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000,00 euros.

A efectes d’aplicar l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en
compte les regles establertes a l’article 82.1.c) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

2.

d)

Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió
d’assegurances privades.

e)

Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament, en
tots els seus graus, costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les
comunitats autònomes, de les entitats locals o per fundacions declarades
benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus que, sense afany de lucre, estiguin en règim de concert educatiu,
fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els presten
els serveis de mitja pensió o d'internat, encara que excepcionalment en
l'establiment mateix venguin els productes dels tallers dedicats a l'esmentat
ensenyament i sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de
matèries primeres o al manteniment de l'establiment.

f)

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 facin per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de
minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a
aquestes finalitats i sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de
matèries primeres o al manteniment de l'establiment.

g)

La Creu Roja Espanyola.

h)

Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats
o convenis internacionals.

Les exempcions regulades en les lletres e) i f) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter
de petició i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
Les sol·licituds per al reconeixement de les exempcions pregades es presentaran
juntament amb la declaració d’alta en l’impost, acompanyades de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits exigits en la normativa.
Declarada l’exempció, tindrà efecte en l’exercici de la data de la seva sol·licitud i a
tal efecte s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
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D’acord amb l’article 136, apartat 4, paràgraf segon del Reial decret 1065/2007, de
27 de juliol, que aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments
d’aplicació dels tributs, el procediment per a la concessió de beneficis fiscals a
l’IAE s’ha de resoldre en el termini de sis mesos, llevat que la normativa específica
assenyali un altre termini. Transcorregut aquest termini per resoldre sense que
s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, tal com
s’estableix al número 69 de l’apartat un de la Disposició addicional primera de
l’esmentat Reial decret 1065/2007.
3.

Sens perjudici de les exempcions previstes en el Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, les entitats sense fins lucratius estaran exemptes de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques per les explotacions econòmiques a les que es refereix
l’article 7 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
No obstant, aquestes entitats hauran de presentar declaració d’alta en la matrícula
de aquest impost i declaració de baixa en el cas de cessament en l’exercici de
l’activitat.
L’aplicació de les exempcions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i d’incentius fiscals al mecenatge,
estarà condicionada al fet que les entitats sense ànim de lucre comuniquin a
l’Ajuntament l’exercici de l’opció, regulada en l’article 14.1 de l’esmentada Llei
49/2002, i que compleixin els requisits i supòsits relatius al règim fiscal especial
regulat en el títol II de l’esmentada Llei 49/2002.
Les sol·licituds per al reconeixement d’aquestes exempcions pregades es
presentaran juntament amb la declaració d’alta en l’impost, acompanyades de la
documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la normativa.
Declarada l’exempció, tindrà efecte en l’exercici de la data de la seva sol·licitud i a
tal efecte s’expedirà un document que n’acrediti l’aplicació. D’acord amb l’article
136, apartat 4, paràgraf segon del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, que
aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments d’aplicació dels
tributs, el procediment per a la concessió de beneficis fiscals a l’IAE s’ha de
resoldre en el termini de sis mesos, llevat que la normativa específica assenyali un
altre termini. Transcorregut aquest termini per resoldre sense que s’hagi notificat
la resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, tal com s’estableix al
número 69 de l’apartat un de la Disposició addicional primera de l’esmentat Reial
decret 1065/2007.

Bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
1. Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les bonificacions següents:
a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de
cooperatives 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.
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b) Una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent per a aquells que iniciïn
l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitats
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de
l’activitat iniciada. El període d’aplicació de la bonificació caducarà passats cinc
anys des de la finalització de l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1
de l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i transcrita en el paràgraf b) de
l’apartat 1 de l’article 3 d’aquesta ordenança fiscal.
Si el subjecte passiu que inicia una activitat econòmica subjecta a quota municipal,
al mateix temps, inicia la utilització d’un local que n’és indirectament afecte, la
bonificació s’aplicarà tant pel que fa a les quotes de l’IAE i recàrrec que gravin
l’exercici de l’activitat en si mateixa considerada, com pel que es refereix a la quota
especial exigible pel local indirectament afecte.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota tributària integrada per la quota municipal
modificada per l’aplicació del coeficient de ponderació, determinat en funció de
l’import net de la xifra de negocis, i, si convé, per l’aplicació del coeficient de
ponderació de la situació física del local, previstos en els articles 86 i 87,
respectivament, 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, i en aquesta ordenança fiscal.
En cas de quotes bonificades, el recàrrec provincial, previst en l’article 134 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, s’aplicarà sobre les quotes municipals
modificades per l’aplicació del coeficient de ponderació previst en l’article 86 de
l’esmentat Text refós, i transcrit a l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal, reduïdes per
efecte de la bonificació.
2. De conformitat amb el que disposen les tarifes i instrucció de l’Impost sobre
activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de
setembre, els subjectes passius que realitzin activitats empresarials classificades en
la divisió 6, de la secció 1a de les tarifes de l’impost, que tributen per quota
municipal, gaudiran d’una reducció de les quotes quan es produeixin les
circumstàncies següents:
a) Els locals on es realitzin obres majors per a les quals sigui necessària l’obtenció
de la corresponent llicència urbanística i aquestes tinguin una durada superior a
tres mesos, sempre que, per raó d’aquestes, els locals restin tancats, la quota
corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local resti tancat.
Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu a l’Ajuntament, i si
s’escau, una vegada concedida, aquest podrà sol·licitar la corresponent
devolució dels ingressos indeguts per l’import que li correspongui.
b) La realització d’obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a
tres mesos i afectin els locals on s’exerceixin les activitats.
Aquesta reducció, fixada d’acord amb la durada de les esmentades obres, es
reconeixerà segons els percentatges i les condicions següents:
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DURADA DE L’OBRA
de més de 3 a 6 mesos
de més de 6 a 9 mesos
de més de 9 a 12 mesos

PERCENTATGE DE REDUCCIÓ
30%
40%
50%

Aquesta reducció podrà ser sol·licitada pel subjecte passiu i haurà de ser
informada pels serveis tècnics municipals.
Si les obres s’inicien i acaben en el mateix exercici econòmic, la reducció de la
quota s’aplicarà a la quantitat corresponent a la liquidació de l’exercici següent.
En el cas que les obres s’iniciïn i acabin en exercicis diferents, la reducció de la
quota es practicarà en la quantitat corresponent a la liquidació de l’exercici
immediatament següent a la finalització de les obres de què es tracti.
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació de la quota tributària del període impositiu corresponent els
subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana
de la seva plantilla de treballadors/res amb contracte indefinit afectes al conjunt de
les activitats desenvolupades en el municipi, d’acord amb la següent gradació:
Increment de la mitjana de la plantilla
Entre 1 i 3 persones
Entre 4 i 6 persones
Més de 6 persones

Percentatge de bonificació
20 per cent
30 per cent
50 per cent

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors/res
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu
durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365
dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les
empreses afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi
no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors/res que ja
formaven part de l’empresa a centres situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors/res a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells/elles en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
d) Les persones contractades hauran d’estar domiciliades a l’Hospitalet de
Llobregat.
La quantia de la bonificació no podrà ser superior a l’import resultant de multiplicar
el nombre de treballadors/es d’increment per 1.000,00 euros, amb un límit total de
la bonificació de 14.000 euros.
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Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer semestre de l’any en el
qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. La resolució de
concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que
integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
4. D’acord amb el que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’estableixen les següents bonificacions:
1.- Instal·lacions d’energia renovables per a autoconsum.
1.1.- Una bonificació del 30 per cent de la quota tributària a favor dels subjectes
passius que tributin per quota municipal i exerceixin les activitats econòmiques
en edificis industrials, on les instal·lacions renovables proporcionin un
percentatge d’autoproducció igual o superior al 15%. La quantia total bonificada
al llarg dels diferents anys no podrà superar el 50% del cost de la instal·lació
renovable acreditat.
1.2.- Una bonificació del 30 per cent de la quota tributària a favor dels
subjectes passius que tributin per quota municipal i exerceixin les activitats
econòmiques en edificis terciaris, on les instal·lacions renovables proporcionin
un percentatge d’autoproducció igual o superior al 50%. La quantia total
bonificada al llarg dels diferents anys no podrà superar el 50% del cost de la
instal·lació renovable acreditat.
Es consideraran edificis industrials i terciaris els definits a les normes
urbanístiques del Pla General Metropolità.
No procediran aquestes bonificacions quan la instal·lació dels sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, siguin obligatòries
d’acord amb la normativa específica aplicable en la matèria.
La bonificació es sol·licitarà una vegada la instal·lació hagi estat posada en
marxa.
Aquestes bonificacions s’aplicaran únicament durant els cinc períodes
impositius següents a l’any en que comenci la utilització o la producció de la
dita energia o durant els cinc anys següents a la conclusió del segon període
impositiu que estigués exempt per inici del desenvolupament de l’activitat.
Per gaudir de la bonificació caldrà informe tècnic favorable emès pel
departament municipal competent en aquesta matèria.
En tots els casos per a l’atorgament de la bonificació s’haurà d’aportar:
Sol·licitud inicial (any zero): En el moment de la petició de la bonificació,
coincidint amb la posada en marxa, s’haurà d’aportar la següent documentació:
-

Projecte o memòria tècnica simplificada segons correspongui.
Factures consums energètics de l’últim any en cas de ser un edifici existent
i una previsió justificada en cas de ser nou.
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-

El contracte de manteniment de la instal·lació en vigor que garanteixi el seu
funcionament durant tot l’any.
Estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció
energètica total (auto-consumida i repartiment d’excedents si en té).
Còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses.
Justificant del pagament de l’ICIO i la taxa corresponent per la instal·lació.
Qualsevol altra que els serveis tècnics municipals necessitin per comprovar
el funcionament de la instal·lació i el compliment dels requisits.

Durant els 5 anys posteriors, s’haurà d’acreditar anualment el compliment de
les condicions i requisits que es demanen per a l’atorgament de la bonificació.
Per tal de fer-ho, es presentarà abans del 31 de gener de cada any la següent
documentació:
-

Factures de consums energètics de l’últim any (o des de la posada en
marxa si és posterior).El contracte de manteniment de la instal·lació en
vigor que garanteixi el seu funcionament durant tot l’any.

Per gaudir d’aquestes bonificacions, els subjectes passius hauran de trobar-se
al corrent del pagament dels tributs municipals.
2.- Pla de desplaçament d’empresa (PDE)
Una bonificació del 30% de la quota tributària a favor dels subjectes passius
que tributin per quota municipal, que disposin d’un pla de transport per als seus
treballadors, que tingui l’objectiu de reduir el consum d’energia i les emissions
causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ús de mitjans de
transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.
El pla de desplaçament d’empresa (PDE) haurà de:
1. Definir com a lloc de destinació dels treballadors el municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.
2. Beneficiar, com a mínim, el 50 per cent dels treballadors.
3. Tenir contractat, com a mínim, un mitjà de transport, o haver adquirit
amb aquesta finalitat un vehicle catalogat de transport públic.
4. Especificar el nomenament del coordinador de transport de l’empresa.
La quantia de la bonificació no podrà ser superior a l’import resultant del 50 per
cent del cost dels serveis acreditats en el període impositiu anterior en relació a
l’aplicació del PDE i no superarà el percentatge del 30 per cent de la quota de
l’impost.
La bonificació d’aquest apartat 2 s’aplicarà únicament durant els tres períodes
impositius següents a l’establiment del PDE o durant els tres anys següents a
la conclusió del segon període impositiu que estigués exempt per inici del
desenvolupament de l’activitat.
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Per gaudir la bonificació caldrà informe tècnic favorable emès pel departament
municipal corresponent.
La bonificació d’aquest apartat 2 s’haurà de sol·licitar en el moment de
l’establiment del PDE, i anualment s’haurà d’acreditar les mesures que
contribueixen a reduir el consum d’energia i emissions, mitjançant la
presentació de documentació (abans del 31 de gener), com és el contracte
realitzat amb l’empresa de transport amb vigència pel període impositiu pel que
es demana la bonificació, les factures corresponents al pagament realitzat a les
empreses de transports, o altres serveis especificats al PDE i la certificació del
número de treballadors beneficiats pel PDE, així com l’estalvi concret en
emissions de CO2 i de NOx, que hauran de complir els objectius fixats en el
PDE.
El total de les diferents bonificacions aplicades als apartats 1 i 2 (instal·lacions
renovables + PDE) no superaran el 50 per cent de les quotes de l’Impost i
s’aplicaran una vegada aplicades les diferents bonificacions establertes en els
apartats anteriors.
5. D’acord amb el que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix
una bonificació del 95 per cent de la quota tributària del període impositiu
corresponent, a favor dels subjectes passius que tributin per quota municipal i que
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès
municipal per concórrer circumstàncies culturals o històric artístiques que justifiquin
aquesta declaració. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament durant els cinc primers
períodes impositius d’exercici d’activitat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat o
durant els 3 anys d’exercici de l’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu que estigués exempt per inici de desenvolupament de l’activitat.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès municipal al Ple de la
Corporació, i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el/els informe/s favorables
emès/os pel/s Departament/s competent/s.
L’acord tindrà efectes en l’exercici de la data de la sol·licitud i serà vigent mentre es
mantinguin les mateixes circumstàncies.
La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada per el coeficient establert a l’article 86 de l’esmentat R. D. Legislatiu
2/2004 i modificada, en el seu cas, pel coeficient establert a l’article 87 del mateix
text legal.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions i/o reduccions a que es refereixen els paràgrafs anteriors d’aquest
article.
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Subjectes passius
ARTICLE 5
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 general tributària, sempre que facin qualsevol de
les activitats que originin el fet imposable en aquest terme municipal.
Quota i deute tributari
ARTICLE 6
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, inclòs l’element
superfície, d'acord amb els preceptes continguts en el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals; el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre; el Reial decret
legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost, i altres disposicions que siguin d’aplicació, i també
el coeficient de ponderació segons l’import net de la xifra de negocis del subjecte
passiu i el coeficient acordat per aquest Ajuntament i regulat en l’article 8 d'aquesta
ordenança fiscal. Si escau, s’aplicarà el recàrrec provincial que estableixi la
Diputació de Barcelona, sobre les quotes municipals modificades per l’aplicació del
coeficient de ponderació previst en l’article 86 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 i
transcrit en l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal.
2. Si les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat o altres normes
modifiquen les tarifes de l'impost i/o n'actualitzen les quotes, les variacions tindran
plena vigència i tindran efecte des de la seva entrada en vigor.
Coeficient de ponderació
ARTICLE 7
D’acord amb el que preveu l’article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes
municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà en tots els casos 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 quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)
coeficient
Des d’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 100.000.000,00
1,35
Sense xifra neta de negocis
1,31
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Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la
xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats
econòmiques que exerceixi, i es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 82.1.c)
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.
Coeficient de situació
ARTICLE 8
1. A l'efecte del que preveu l'article 87 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, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 7 categories fiscals.
L’índex alfabètic de les vies públiques, amb expressió de la categoria fiscal que
correspongui a cada una d’elles, figura al nomenclàtor vigent de carrers a efectes
fiscals, aprovat pel Ple de la corporació.
2. Les vies públiques que no siguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última
categoria i restaran en aquesta qualificació fins que l’òrgan competent d’aquesta
Corporació n’aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió en l’índex alfabètic de
vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació assenyalat
en l'article anterior d'aquesta ordenança, i tenint en compte la categoria fiscal de la via
pública, segons la classificació de carrers vigent en el moment de la meritació de
l'impost, on s’ubica físicament el local en què es fa l'activitat econòmica, s'estableix la
taula de coeficients següent:
SITUACIÓ DELS LOCALS I CATEGORIES
COEFICIENTS SITUACIÓ
carrers de primera categoria i emplaçament del centre comercial La Farga
3,61
carrers de segona categoria
3,23
carrers de tercera categoria
2,85
carrers de quarta categoria
2,47
carrers de categoria industrial A
3,80
carrers de categoria industrial B
3,04
emplaçament de parades internes i externes dels mercats municipals
1,9
Període impositiu i meritació
ARTICLE 9
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de
declaracions d'alta, que abastarà 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 en els casos de declaració d'alta si el dia de començament de l'activitat no
coincideix amb l'any natural. En aquest cas, les quotes es calculen proporcionalment
al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, incloent-hi el trimestre
d'inici de l'exercici de l'activitat.
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3. Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi
l'esmentat cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar
la devolució de la part de la quota que correspongui als trimestres naturals en què no
s' hagi exercit l'activitat.
4. Si es tracta d'espectacles, quan les quotes s’estableixen per actuacions aïllades, la
meritació es produeix per la realització de cadascuna de les actuacions, i s'han de
presentar les declaracions corresponents en la forma que s'estableix
reglamentàriament.
Normes de gestió de l'impost
ARTICLE 10
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, 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 i l'assistència al contribuent.
2. La impugnació, per les persones interessades, dels actes de gestió tributària
dictats per l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’article 137 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, requereix, amb
caràcter preceptiu, en els termes previstos a l’article 235 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, de la interposició, de la reclamació econòmica administrativa davant
el Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet, que es regula pel Reglament
Orgànic publicat al BOPB de 15/02/2012. No obstant això, prèviament, amb
caràcter potestatiu i no acumulatiu, es podrà interposar recurs de reposició, davant
el mateix òrgan que ha dictat l’acte objecte d’impugnació, en el termini previst a
l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i contra la resolució expressa o
presumpte d’aquest recurs, i als efectes de posar fi a la via administrativa, s’haurà
necessàriament d’interposar la preceptiva reclamació econòmica administrativa
abans esmentada, com a prèvia a la jurisdicció contenciós administrativa.
3. La interposició del recurs de reposició o de la reclamació economicoadministrativa
no paralitza l’acció de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposarlos, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti
garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent 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.
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en
cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi,
sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de
la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos.
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4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en
l'article 62 de la Llei general tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés
s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora
i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general
tributària.
5. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti
exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme al
que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària.
Comprovació, investigació, infraccions i sancions
ARTICLE 11
En tot allò relatiu a la comprovació del tribut, les infraccions i sancions s’actuarà d’acord
amb el que disposa la Llei general tributària i les normes que la desenvolupen.
Gestió per delegació.
ARTICLE 12
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, el règim de
recursos aplicable contra els actes de gestió que dicti l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona en exercici de les competències delegades
serà el recurs de reposició de caràcter preceptiu, regulat a l’article 14.2 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, previ al recurs contenciós administratiu.
2. Quan l'Administració Estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les
actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents,
d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la
província de Barcelona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.
Recaptació
ARTICLE 13
Les quotes de l’Impost incloses en el padró anual es posaran al cobrament en les
dates que figuren al calendari tributari del contribuent que aprovi l’Ajuntament per a
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cada exercici o en el cas que la gestió i/o recaptació del tribut hagi estat delegada en
la Diputació de Barcelona en les dades que figuren el calendari fiscal que aprovi
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra
norma de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació
automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de 22 de desembre de
2021; entrarà en vigor l’1 de gener de 2022 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació.
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