AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(aprovació: BOP 152 de 5-12-91)
(última modificació: BOP 127 de 4-7-03)

I. Disposicions Generals
Article 1. Fonament legal
La present ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1.b) de
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Té per objecte
desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable a l’Impost sobre
Activitats Econòmiques que preveuen els articles 79 a 92 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i les modificacions introduïdes per la Llei
5/1990, de 29 de juny, Llei 6/1991 d’11 de març i Llei 8/1991 de 6 juny.

Article 2. Fet imposable
Per a la determinació del fet imposable, exempcions, subjectes passius, període
impositiu, meritament i gestió, serà d’aplicació allò que s’estableix els articles 79, 80,
81, 82, 83, 84, 90 i 91 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

Article 2 bis. Exempcions i bonificacions
Gaudeixen d’exempció d’aquest impost les activitats econòmiques realitzades per tots
els subjectes passius indicats a l’article 83 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.

II. Quota tributària
Article 3. Quota tributària
1. La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’impost, d’acord amb
els preceptes establerts en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els coeficients
de ponderació i situació, respectant les bonificacions establertes per la llei,
següents:
a) 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 (en euros)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,01
Sense xifra neta de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31
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2. Els subjectes passius estan obligats a presentar les corresponents declaracions
censals d’alta manifestant tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la
matrícula. En el moment de sol·licitar una llicència d’obertura, s’exigirà la
presentació del justificant de la declaració d’alta.

III. Remissió normativa
Article 4. Legislació aplicable
En tot allò que no estigui previst en aquesta Ordenança s’aplicarà la Llei de les
Hisendes Local, l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei General
Tributària i les normes i disposicions que les desenvolupin i complementin.

Article 5. Vigència
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se el dia primer de gener de 1992 i
seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació.

Article 6è. Bonificacions
Les activitats que s’iniciïn, que estiguin incloses a la Secció 1ª de les Tarifes de l’Impost
i que tributin per quota mínima municipal, gaudiran d’una bonificació durant els
primers cinc anys, de la forma que segueix:






Primer any 50%
Segon any 40%
Tercer any 30%
Quart any 20%
Cinquè any 10%

No es beneficiaran de la bonificació el canvi de titularitat, la fusió, l’escissió o
l’aportació de branques de l’activitat.
La present Ordenança romandrà exposada al públic pel període de trenta dies, per tal
que hom pugui examinar els expedients i formular els suggeriments i/o reclamacions
que cregui oportuns. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat, els
acords adoptats passaran a aprovats definitivament i d’ençà del 1r de gener de 1992,
entraran en vigor les noves ordenances les qual mentre no s’acordi la modificació o
derogació.
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