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2.5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL
Article 1
De conformitat amb els articles 15 i 59.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), s’exigeix l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, d’acord amb allò que disposen els articles 78 a 91 de l’esmentada llei, les disposicions
que es dictin per al seu desenvolupament i la present Ordenança.

CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE
Article 2
Constitueix el fet imposable d’aquest impost l’exercici, al terme municipal, d’activitats empresarials,
professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i estiguin o no especificades en les
tarifes de l’impost.

CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS
Article 3
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques i jurídiques i les entitats referides en
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, sempre que exerceixin en el
terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4
La quota tributària és la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, d’acord amb els preceptes continguts
en el TRHL, i en les disposicions que la complementin i la desenvolupin, i els coeficients de
ponderació i situació i les bonificacions i reduccions previstes en la Llei i en aquesta Ordenança.

CAPÍTOL V. COEFICIENTS MUNICIPALS
Article 5
Sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’ha d’aplicar, en tot cas, un coeficient
de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinar d’acord amb el quadre següent:
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (EUROS)
Des de 1.000.000 fins 5.000.000
Des de 5.000.001 fins 10.000.000
Des de 10.000.001 fins 50.000.001
Des de 50.000.001 fins 100.000.000
Més de 100.000.000
Sense xifra de negoci

COEFICIENT
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
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 és el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel
subjecte passiu i es determina d’acord amb el que preveu en l’article 82.1.c) del TRHL.
Article 6
A l’empara de l’article 87 del TRHL s’estableix sobre les quotes incrementades per aplicació del
coeficient de ponderació esmentat en l’article precedent, una escala de coeficients que pondera la
situació física de l’establiment dins d’aquest terme municipal, atenent la categoria del carrer on radica
l’activitat, segons el detall següent:
Categoria. via
pública:
Coeficient situació:

1

2

3

4

5

6

7

3,80

3,56

3,01

2,59

2,41

1,81

1,51

Als efectes d’aplicar aquest coeficient de situació, les vies públiques es classifiquen en 7 categories,
que són les aprovades a tots els efectes fiscals.
CAPÍTOL VI. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ DE L’IMPOST
Article 7
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat de quan es tracti de declaracions d’alta per
inici d’una activitat. En aquest últim cas compren el període des de la data de començament de
l’activitat fins al final de l’any natural.
2. L’impost merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en
els casos de declaració d’alta, el dia d’inici de l’activitat no coincideixi amb l’any natural. En aquest cas
les quotes es calculen proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar
l’any, inclòs el de l’inici de l’exercici de l’activitat.
3. En el mateix sentit, i en el cas de baixes per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes també
es prorrategen per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi dit cessament. A tal fi els
subjectes passius poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres
naturals en els quals no s’hagués exercit l’activitat.
4. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, el
meritament es produeix per la realització de cadascuna d’elles, havent-se de presentar les
corresponents declaracions en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

CAPÍTOL VII. BENEFICIS FISCALS DE CARÀCTER OBLIGATORI
Article 8
1. Estan exempts de l’impost:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com també els organismes autònoms
de l’estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i les entitats
locals.
b) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seva activitat en territori espanyol durant el dos
primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat. A aquests efectes,
no es considera que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta s’hagi
desenvolupat anteriorment sota altre titularitat, circumstància que s’entén que concorre, entre
altres supòsits, en els casos de:
 Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
 Transformació de societats
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 Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui
una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat.
c) Els següents subjectes passius:
 Les persones físiques.
 Els subjectes passius de l’Impost de societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin un import net del volum
de negoci inferior a 1.000.000 d’euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es té en compte les següents
regles:
1a) L’import net del volum de negoci es determina d’acord amb el que preveu l’article 191 del
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Real decret legislatiu 1564/1989, de 22
de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents
a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les
vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb
l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci és, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre
societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del període
impositiu el termini del qual per a la presentació de declaracions per aquests tributs hagués
finalitzat l’any anterior al del meritament de l’impost. En el cas de les societats civils i les entitats
de l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci és el que
correspongui al penúltim any anterior al del meritament de l’impost. Si aquest període impositiu
fos inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’eleva a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci del subjecte passiu, s’ha de tenir en compte el
conjunt d’activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats, en el sentit de l’article 42 del
Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es refereix al conjunt d’entitats que pertanyin
a aquest grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o
varies societats dominades, circumstància que es produeix quan vàries societats constitueixin
una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi ha una unitat de decisió quan una
societat sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual:
- Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats
amb altres socis.
- Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels
membres de l’òrgan d’administració.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits
anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el cas dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atén a l’import net
del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori
espanyol.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de Mutualitats i Monts de Pietat constituïts d’acord
amb el que preveu la Llei 6/2004 de 29 d’octubre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament, en tots els seus graus,
finançats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o
per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament, en tots
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els seus graus, que, sense ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, tot i que facilitin
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori i els prestin els serveis de mitja pensió o internat i
encara que, per excepció, venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a
aquests fins, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment 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 realitzin per a
l’ensenyament, l’educació, la rehabilitació i la tutela de minusvàlids, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat
per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de matèries primeres
o al sosteniment de l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola
h) Els subjectes passius a què sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
i) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per
les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment
del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Les fundacions.
Les associacions declarades d’utilitat pública.
Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que
estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit
autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic
espanyol.
Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.

2. Els subjectes passius als quals es refereixen els paràgrafs a), b), d), g) i h) de l’apartat 1 anterior,
no estan obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
3. Els beneficis regulats a les lletres e) i f) de l’apartat 1 anterior s’han de sol·licitar i es concedeixen,
si s’escau, a instància de part.
4. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat
comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits
establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de
transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota d’acord a la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les
tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs
anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la
mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l’exempció prevista en l’article 82.1 b) del TRHL.
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7. Els parcs d’atraccions que romanguin oberts menys de vuit mesos a l’any, així com les activitats de
temporada o els establiments de les quals romanguin oberts al públic durant un període inferior a un
any, es regiran pel que disposa el Reial decret legislatiu 1175/1990, de tarifes i instrucció de l’IAE,
d’acord amb la redacció donada per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten
diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de
l’activitat econòmica.

CAPÍTOL VIII. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS
Article 9
1. Les exempcions de caràcter pregat que siguin sol·licitades abans que la liquidació corresponent
adquireixi fermesa tenen efectes des de l’inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud,
sempre que en la data del meritament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment
establerts pel gaudi de l’exempció.
Les sol·licituds pel reconeixement de beneficis fiscals s’han de formular en el moment de presentar la
declaració d’alta, i han d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
L’acord des del qual s’accedeixi a la petició fixa l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.
2. D’acord amb l’apartat 16 de l’annex 2 i l’apartat 100 de l’annex 4 del Reial Decret 803/1993, de 28
de maig, pel qual es modifiquen determinats procediments tributaris, el procediment per a la
concessió de beneficis fiscals a l’IAE s’ha de resoldre en el termini d’un mes. En cas de no ser així,
s’entén desestimada la petició.
Article 10. Bonificacions de caràcter voluntari
1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, els subjectes passius que
compleixin els requisits següents:
- Produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres energies
renovables, essent aquestes totes aquelles previstes per la legislació vigent, sempre que la producció
es realitzi en instal·lacions ubicades en el terme municipal de Mataró.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les
contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es
consideraran sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que permetin la producció
conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
-

Realitzin les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat
posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme
municipal.

-

Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objectiu reduir el
consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ús
dels mitjans de transport més eficients, como el transport col·lectiu o el compartit. Aquest Pla
de Transport haurà d'estar informat favorablement per l'Autoritat del Transport Metropolità
(ATM).

La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà durant els 3 anys següents del període impositiu en què
es sol·liciti i mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada
període impositiu.
En cap cas la quantitat de bonificació serà superior al 50% del cost econòmic de la instal·lació per a
l’aprofitament energètic.
2. Gaudiran d’una bonificació de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i que
hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el
període impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el
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període anterior a aquell. La bonificació s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti. La
bonificació de la quota dependrà de l’increment de la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit
segons la següent taula:

INCREMENT PROMIG

%DE BONIFICACIÓ

De 10% al 20%

20%

Del 21 al 40%

30%

Del 41 al 80%

40%

Superior al 80%

50%

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents:
1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es tindran en compte les persones
contractades en els termes que disposi la legislació laboral.
2n. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de
treball a Mataró.
3r. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de
contractes indefinits existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Mataró.
La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Mataró que
tributin per quota municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació a cadascuna
d’aquestes quotes.
4t. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent:
T = (Tf –Ti)*100/Ti
T= Taxa d’increment mitjà %
Tf= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període final comparat
Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període inicial comparat
5è. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es
demana la bonificació.
6è. En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats
amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.
7è. El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva
responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents:
- Relació de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant els dos
exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i
cognoms, NIF/NIE, número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’inici de la prestació de serveis amb
contracte indefinit o conversió de temporal a indefinida i, si s’escau, data de baixa. Així mateix, ha de
constar a la relació l’adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels
treballadors.
Aquesta relació s’ha d’aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel). Junt amb la declaració
responsable cal aportar:
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- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida, o si s’escau, la comunicació de
conversió de contracte temporal a contracte indefinit.
-Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de
cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (període inicial comparat) i el
31/12/exercici (període final comparat).
- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –
treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i
de centres de treball del municipi de Mataró. Aquest document haurà d’estar expedit l’any en que es
pretén la bonificació.
8è. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita.
3. Els subjectes passius que es donin d’alta en la matrícula de l’impost i que hagin gaudit durant els
dos exercicis anteriors de l’exempció per inici d’activitat en territori espanyol, prevista a l’article 8.1.b/
de l’ordenança vigent, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària durant el primer any
següent a la fi d’aquesta exempció. Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona
interessada, dins del termini previst per presentar l’alta a la matrícula.
4. En el cas que la persona contribuent tingui dret a més d’una bonificació, li serà concedida
automàticament la més avantatjosa.
CAPÍTOL XI- GESTIÓ DE L’IMPOST
Article 11
L’impost sobre activitats econòmiques es gestiona a partir de la matrícula d’aquest. La matrícula es
forma anualment per l’Ajuntament. La matrícula de cada exercici es tanca el 31 de desembre de l’any
anterior i hi incorpora les altes, variacions i baixes produïdes durant aquell any, per la qual cosa s’hi
inclouen les declaracions de variacions i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a
fets anteriors a l’1 de gener.
Article 12. Exposició de la matrícula
La matrícula es troba a disposició del públic Al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, on els
subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta, des de l’1 al 15 d’abril. Durant el mes
de març, l’Ajuntament publicarà l’Anunci d’exposició pública en el Butlletí oficial de la província, i a
més, en un diari dels de major difusió de la província.
Article 13. Recursos contra la matrícula
La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula, així com l’exclusió o l’alteració de qualsevol de les
dades, constitueixen actes administratius contra els quals es pot interposar recurs de reposició; i
contra la resolució d’aquest, reclamació econòmic – administrativa davant el tribunal corresponent.
Article 14. Declaracions d’alta
1. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’impost estan obligats a presentar declaració
d’alta a la matrícula a l’Ajuntament de Mataró.
Així mateix estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula, els subjectes passius que
vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l’impost quan deixin de complir les
condicions exigides per la seva aplicació.
Les declaracions d’alta a les que es fa referència en el paràgraf primer hauran de presentar-se abans
d’un mes des de l’inici de l’activitat. Les declaracions d’alta a les que es refereix el paràgraf segon, es
presentaran durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en el que el subjecte passiu resulti
obligat a contribuir per l’impost.
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2. A continuació, l’Ajuntament porta a terme la liquidació corresponent, la qual es notifica al subjecte
passiu, qui ha d’efectuar l’ingrés.
3. Quan el subjecte passiu exerceixi activitats compreses en un o diversos grups o epígrafs als quals
siguin d’aplicació notes de les tarifes, o regles de la instrucció, que impliquin augment o disminució de
la quota, ha de fer-se constar expressament en la declaració d’alta tal circumstància i esmentar les
notes o regles que hi corresponguin.
4. L’Ajuntament de Mataró té dret a requerir la documentació necessària per a justificar les dades
declarades, així com la rectificació d’errors o de defectes observats en la declaració.
Article 15. Declaracions de variació
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar a l’Ajuntament de Mataró, declaració comunicant
les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades
i que tinguin transcendència a efectes d’aquest impost.
Es considera variació el canvi d’opció que realitzi el subjecte passiu quan les tarifes tinguin
assignades més d’una classe de quota, ja sigui municipal, provincial o nacional. Quan es realitzin
aquestes opcions, les facultats previstes en les regles 10a, 11a, i 12a de la instrucció tenen efectes a
partir del període impositiu següent.
2. Els subjectes passius a què no resulti d’aplicació l’exempció de l’article 82.1 c) del TRHL, ha de
comunicar a l’Ajuntament de Mataró l’import net de la seva xifra de negocis quan aquesta variació
suposi la modificació de l’aplicació o no de l’exempció esmentada o una modificació en el tram a
considerar a efectes de l’aplicació del coeficient de ponderació previst en l’article 5 d’aquesta
Ordenança.
3. Les declaracions de variació s’han de presentar en un termini d’un mes, a comptar des de la data
en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
4. La declaració de variació, referent a un període impositiu, fa efecte en la matrícula del període
impositiu immediatament posterior.
5. L’Ajuntament de Mataró té dret a requerir la documentació necessària per a justificar les dades
declarades, així com la rectificació d’errors o de defectes observats en la declaració.
Article 16. Declaracions de baixa
1. Els subjectes passius que cessin en l’exercici d’una activitat, per la qual figurin inscrits en matrícula,
estan obligats a presentar declaració de baixa en l’activitat.
2. Les declaracions de baixa han de presentar-se a l’Ajuntament de Mataró, en el termini d’un mes, a
comptar des de la data en què es va produir el cessament.
3. Així mateix estaran obligats a presentar declaració de baixa en la matrícula, els subjectes passius
inclosos en ella que accedeixin a l’aplicació d’una exempció. Aquesta declaració es presentarà a
l’Ajuntament de Mataró, durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en el que el subjecte
passiu quedi exonerat de tributar per l’impost.
4. Quan la declaració de baixa es presenti fora del termini indicat en l’apartat segon anterior,
s’entendrà que la data de cessament s’ha produït a la data de presentació de la declaració sens
perjudici prova en contra.
Article 17. Recursos contra els actes liquidadors
Contra els actes liquidadors pot interposar-se prèviament recurs de reposició preceptiu, i contra la
resolució d’aquest, recurs contenciós administratiu davant el jutjat corresponent.
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Article 18. Comprovació i investigació
En l’exercici de les seves funcions, la inspecció ha de desenvolupar les actuacions de comprovació i
investigació relatives a aquest impost, ha de practicar les liquidacions tributàries que, en el seu cas,
procedeixin, i notificar la inclusió, l’exclusió o l’alteració de les dades contingudes en els censos
resultants de les actuacions d’inspecció tributària, tot això pel que fa a quotes municipals.
Contra els actes derivats de les actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o alteració de
les dades contingudes en els censos, es pot interposar reclamació economicoadministrativa davant
els tribunals economicoadministratius de l’Estat, prèvia interposició del recurs de reposició regulat en
l’article 14.2. ñ) del TRHL.
Article 19. Infraccions
La falta de presentació o presentació incorrecta de la declaració d’alta, de variació o de baixa, així
com l’incompliment dels terminis establerts per a aquestes declaracions, constitueixen infraccions
tributàries que són sancionades d’acord amb el que queda establert en el capítol III del títol IV,
regulador de la potestat sancionadora de la Llei general tributària.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera. Les activitats que en data 1 de gener de 2020 siguin beneficiàries de la bonificació prevista
a l’article 10.1 de la present ordenança, durant els propers 5 exercicis experimentaran una reducció
anual del 10% de dit benefici fiscal, fins la seva desaparició. Una vegada finalitzat dit període els
subjectes passius podran sol·licitar-lo de nou d’acord amb el règim establert per l’ordenança fiscal
vigent.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot allò que no preveu aquesta ordenança i que no la contradigui s’aplica l’Ordenança
fiscal general.
Segona. Aquesta Ordenança fiscal, així com l’índex alfabètic de vies públiques que figura a l’annex,
van començar a regir el primer de gener de 1992, i són vigents mentre no se n’acordi la modificació i
derogació.
Tercera. Les darreres modificacions que tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2021 de
l’ordenança han estat les dels articles 10.2 i 16.4.
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