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Ordenança Fiscal núm. 2 

 

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

 

 

Article 1. Naturalesa i fet imposable 

 

1. L ’impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real, de manera que 

el fet imposable està constituït pel sol exercici, en territori nacional, d’activitats 

empresarials, professionals o artístiques, tan si s’exerceixen o no en un local determinat i es 

trobin o no especificades en les tarifes de l’ impost. 

 

2. Es consideren, a efectes d’aquest impost, activitats empresarials les ramaderes quan tinguin 

caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.  

No tenen tal consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i 

les pesqueres, no constituent fet imposable per aquest impost cap d’elles. 

A efectes del previst en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de ramaderia independent 

el conjunt de caps de bestiar que es trobi comprès en algun dels casos següents: 

 

a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícola o 

forestalment pel propietari del bestiar. 

b) L’ estabulat fora de les finques rústiques 

c) El transhumant  

d) El que s’alimenta fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en la que es criï. 

 

Article 2. Activitat econòmica gravada 

 

1. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresària, professional o 

artístic, quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos 

humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de 

béns o serveis. 

2. El contingut de les activitats gravades es definirà en les tarifes de l’impost.  

 

Article 3. Prova de l’exercici d’activitat econòmica gravada 

 

L’exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en 

particular, pel contemplats en l’article 3 del Codi de Comerç. 

 

Article 4. Supòsits de no subjecció. 

 

No constitueix fet imposable en aquest impost l’exercici de les següents activitats: 
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1.- L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que haguessin figurat 

degudament inventariats com tal immovilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de 

transmitir-se, i a 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 dels productes que es reben com a pagament de treballs personals o serveis 

professionals. 

 

3.- L’exposició d’articles amb l’exclussiva finalitat de decoració o adornament de 

l’establiment. Contràriament està subjecte a l’impost l’exposició d’articles per regal als clients. 

 

4.- Quan es tracti de venda al por menor la realització d’un sol acte o operació aïllada. 

 

Article 5. Exempcions 

 

1.- Estan exempts del impost: 

 

a) L’estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes 

autònoms de l’estat i les entitats del dret públic del mateix caràcter de les comunitats 

autònomes i de les entitats locals. 

 

b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en que es desenvolupa 

aquesta. 

 

c) Els següents subjectes passius: 

 

.-Les persones físiques. 

 

.- Els subjectes passius de l’impost sobre Societats, les Societats Civils i les entitats del 

article 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, que tinguin un 

import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000€. 

 

Pel que fa als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció 

només arribarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre 

que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest article, es tindran en compte 

les regles enumerades en l’article 82.1.c) del text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

d) 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. 
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e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyança en tots els seus 

graus costejats íntegrament amb fons del estat, de les comunitats autònomes o de les 

entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els seus 

establiments d’ensenyança en tots els seus graus que, mancats d’ànim de lucre, van 

estar en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als alumnes llibres o articles 

d’escriptori o els hi donen el serveis de mitja pensió o internat i encara que per 

exempció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a aquesta 

ensenyança, sempre que el import  d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 

tercera persona, es destini, exclusivament a l’adquisició de matèries primes o al 

sosteniment del establiment. 

 

f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 

lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i de treball que per 

a l’ensenyança, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, encara que 

venguin els productes dels tallers dedicats les  esmentades finalitats, sempre que el 

import de dita venta, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, se destini, 

exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment del establiment. 

 

g) La Creu Roja Espanyola. 

 

h) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació la exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 

 

2.- Els subjectes passius a que es refereixen els punts a), d), g) i h) de l’apartat anterior no 

estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 

 

3.- El Ministeri d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de l’exempció prevista en el 

paràgraf c) del punt 1 anterior exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària en la que es faci constar que es compleixen els requisits 

establerts en l’esmentat paràgraf per l’aplicació de l’exempció. 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 punt 1.b) d’aquest article 

presentaran la comunicació, en el seu cas, a l’any següent al posterior al d’inici de la seva 

activitat. 

En quant a les variacions que puguin afectar a l’exempció prevista en el paràgraf 1.c) d’aquest 

article, estan previstes en el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 90 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

4. Les exempcions 1.e) i 1.f) d’aquest article es concediran a instància de part. 

 

Article 6. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que 

es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària sempre que 

es realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
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Article 7. Quota tributària 

 

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost d’acord amb els preceptes 

del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, i dels coeficients i bonificacions regulats per aquesta ordenança. 

 

Article 8. Tarifes de l’impost. 

 

D’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei reguladora de les hisendes locals, sobre les 

quotes municipals 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, 

segons el quadre següent;  

 
 

 

               Import net de la xifra de negocis (euros)                         Coeficient de  

                                                                                                           ponderació. 

 

 Des d’1.000.000 fins a 5.000.000 ........................................    1,29 

 Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 ..........................     1,11 

 Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 ........................ 1,14 

 Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 ...................... 1,15 

 Més de 100.000.000,00 .......................................................     1,17 

 Sense xifra neta de negoci ..................................................      1,12 

 

 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte 

passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per aquest. 

 

 

Article 9. Coeficients i bonificacions. 

 

Els coeficients que s’aplicaran sobre les quotes municipals, venen regulats en els articles 86 i 

87 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Les bonificacions que s’aplicaran estan definides en l’article 88 del text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

 

Article 10. Gestió per delegació 

 

1.- Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a 

través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i 

referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions 

que ha de dur a terme l’Administració delegada.  
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2.- Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme 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 Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de 

rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins 

l'àmbit d'aquesta Ordenança. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL I 

 

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 

la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2005. El seu període de vigència es 

mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 

 

Aquesta ordenança que consta de deu articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 

plenària celebrada el 24 de Setembre de 2.004 

 

DISPOSICIÓ FINAL II ( A PARTIR EXERCICI 2008) 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en els articles 7 “Quota tributària” i 8 

“Coeficient de ponderació”;  en aquesta ja consta el redactat nou, segons aprovació 

provisional de data 9 de novembre de 2007, publicat en el BOP de Lleida número 162, de dia 

15 de novembre de 2007, va esdevenir definitiu. Publicat a efectes executius en el BOP de 

Lleida, número 184 de 29 de desembre de 2007.  

Aquest es d’aplicació a partir de l’exercici 2008, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, dos de maig de dos mil onze 

 

 

 

L’alcaldessa        La Secretaria 

Maria Teresa Vilella i Torrelles     Lidia Cabrero i Abad 
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DISPOSICIÓ FINAL III 

 

Aquesta Ordenança fiscal, ha estat modificada en el punt 1 de l’article 8, on ja consta el 

redactat nou, segons aprovació provisional de data 23 de novembre de 2015, publicat en el 

BOP de Lleida, número 211, de dia 3 de novembre de 2015, va esdevenir definitiu publicat a 

efectes executius en el BOP de Lleida número 244, de 21 de desembre de 2015,  

Aquest és d’aplicació a partir de l’exercici 2016, els articles no modificats, restaran vigents. 

Vilanova de Segrià, 4 de gener de 2015. 

 

 

 

L’alcalde                                      La secretària 

Josep Vila i Cabalé               Lidia Cabrero i Abad 
 


