ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
B.O.P núm. 313 – 31.12.1991
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 5 de novembre de 1991, sobre establiment i
modificació de les Ordenances Fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1992, es publica el text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el
que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
S’estableix la següent Ordenança Fiscal reguladora de l’ Impost sobre Activitats
Econòmiques:
Article 1r Principis generals.
1. L’impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal,
de caràcter real, els elements estructurals del qual són determinats en la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i en les disposicions que la
modifiquin, la despleguin i la complementin.
2. L’impost sobre Activitats Econòmiques entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de
1992, i serà exigible pel mer exercici, en aquest terme municipal, de les activitats
subjectes a ell.
Article 2n Coeficient d’increment.
D’acord amb el que preveu l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, el
coeficient d’increment a aplicar sobre les quotes mínimes municipals de les Tarifes de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques queda fixat en l’ 1,4 per a totes les activitats
exercides en aquest terme municipal.
Article 3r Indexs de situació.
1. Als efectes del que preveu l’article 89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
s’estableix sobre les quotes incrementades per l’aplicació de l’esmentat coeficient, una
escala d’indexs que tindrà en compte la situació física de l’establiment dins d’aquest
terme municipal, atenent a la categoria del carrer on radiqui l’activitat, de conformitat
amb el següent detall:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,0
Vies situades fora del nucli urbà:
1,1
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l’índex alfabètic abans esmentat
seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al
primer de gener de l’any següent a aquell en que el Ple d’aquesta Corporació aprovi la
categoria fiscal corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.
3. A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els són
aplicables ni el coeficient ni l’índex de situació que regula aquesta Ordenança.
Article 4t Normes de gestió de l’Impost.
1. Es competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn
les funcions de concessió i denegació d’exempcions, 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. Les sol·licituds per al reconeixement de beneficis fiscals s’han de presentar a
l’administració municipal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el
benefici s’entén concedit.
3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar de la notificació expressa o l’exposició pública dels padrons
corresponents.
4. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat
que, dins el termini previst per interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de
l’execució de l’acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l’alcaldia 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.
5. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de
desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés
s’obrirà la via de constrenyiment i s’aplicarà un recàrrec del 20 per cent.
Les quantitats degudes reporten interès de demora des de l’endemà del venciment de
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s’aplicarà sobre el
deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d’interès és el vigent al moment de finalitzar el termini d’ingrés en període
voluntari, fixat conformement al que disposa l’article 58.2.b) de la Llei General
Tributària.
Article 5è Comprovació i investigació
En els termes que disposi el Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament demanarà
per a si mateix les funcions d’inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que
comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries
que, si s’escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de
les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de
tributació per quota municipal.
Article 6è Delegació de facultats.
Si l’Ajuntament delega en la Diputació Provincial de Barcelona les facultats esmentades
en els articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, o exclusivament la d’un d’ells, i aquesta
delegació es acceptada, les normes que contenen els susdits articles seran aplicables a
les actuacions que hagi d’efectuar l’administració delegada.
Article 7è Vigència i data d’aprovació
Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en sessió del
començarà a regir el dia 1 de gener de 1992.

dia 5 de novembre de 1991

Sant Esteve de Palautordera, 24 de desembre de 1991.- L’Alcalde, Antoni Pascual i
Rovira.

MODIFICACIONS
B.O.P núm. 312 – 30.12.1995
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 17 de novembre de 1995, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1996, ha quedat elevat a definitiu i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, Reguladora de les hisendes locals.
I) Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals, entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1996 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifica l’escala d’índex de situació de l’article tercer que es substitueix per la
següent:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,040
Vies situades fora del nucli urbà:
1,144
II) Les quotes que resultin d’aplicar les modificacions aprovades, s’han d’entendre que
deriven de les bases imposables generals vigents el 17 de novembre de 1995.
Si per a l’any 1996, per llei de pressupostos generals de l’Estat o normes similars, es
modifiquessin aquestes bases de manera general, s’ajustarien les ordenances per
absorbir dites modificacions.
B.O.P núm. 134 – 4.6.1996
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 2 de febrer de 1996, aprovà l’adequació dels
tipus i els índex dels tributs afectats pel RDL 12/1995, amb efectes des del dia 1 de
gener de 1996.
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’expedient, l’acord ha quedat elevat a definitiu, i es publica el text aprovat, de
conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988,
Reguladora de les hisendes locals.
I) D’acord amb el que es preveu a l’acord del Ple de 17 de novembre de 1995 de
modificació de les Ordenances Fiscals per a 1996, s’adeqüen els tipus i els índexs dels
tributs afectats pel Reial Decret Legislatiu 12/1995, de la manera que es detalla, amb
efectes des del dia 1 de gener de 1996.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifiquen l’escala d’índexs de situació de l’article tercer que es substitueix per la
següent:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,005
Vies situades fora del nucli urbà:
1,105
II) Les modificacions transcrites tindran efectes des del dia 1 de gener de 1996 i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
B.O.P núm. 314 – 31.12.1996

No havent produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 d’octubre de 1996, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1997, ha quedat elevat a definitiu, i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals:
Modificacions d’Ordenances Fiscals per a 1997.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1997 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifica l’escala d’índexs de situació de l’article tercer que es substitueix per la
següent:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,041
Vies situades fora del nucli urbà:
1,145
B.O.P núm. 313 – 31.12.1997
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 1997, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1998, ha quedat elevat a definitiu. Es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals.
Modificació d’Ordenances Fiscals per a 1998.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1998, i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Es modifica l’escala d’índexs de situació de l’article tercer, apartat 1, que es substitueix
per la següent:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,062
Vies situades fora del nucli urbà:
1,168
B.O.P de 14.11.2011
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 9 de novembre de 2011 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3: reguladora de l’impost sobre construccions
Núm. 4: reguladora de l’impost sobre increment valor terrenys
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.

-

Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 10: Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 11: Taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 28.12.2011
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2012 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa;
S’aprova definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de els ordenances fiscals
per l’exercici del 2012 i següents, en la forma següent:
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Coeficient de ponderació sobre la quota estatal:
índex
Vies situades en el nucli urbà:
1,30
Vies situades fora del nucli urbà:
1,75
B.O.P de 31.12.2012
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents per
l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
Coeficient de ponderació sobre la quota estatal:


1a. categoria
Vies situades en el casc o nucli urbá:
- Carretera del Montseny (tot el tram)

índex
1,30

- Carrer D’Amunt (tot el tram),
- Carrer Àngel Guimerà (tot el tram),
- Carrer Major (del núm 10 al 80 i de l’1 al 55),
- Plaça Major (tot el tram),
- Carrer Mossèn Pedragosa (del núm 2 al 10 i de l’1 al 7),
- Carrer Carles Buigas (del núm 2 al 8 i de l’1 al 9),
- Carrer Joan Maragall (del núm 2 al 6 i de l’1 al 7),
- Carrer Joan Baixas (del núm 2 al 4 i de l’1 al 3),


2ª. Categoria
Vies situades fora del casc o nucli urbà:
- Tots els carrers no compresos en la categoria anterior

índex
1,75

