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                                                   Ajuntament de Consell 
                                                            Illes Balears 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 
 
Article 1.- Fonament legal  
L'Ajuntament de Consell, de conformitat amb l'article 15.2 del RDL 2/2004, Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li confereix la mateixa, en ordre 
a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost 
sobre Activitats Econòmiques, previst en l'article 59.1.a), d'aquesta Llei, l'exacció de la qual 
s'efectuarà amb subjecció al disposat en aquesta Ordenança Fiscal 
 
Article 2.- Fet imposable. 
2.1.- Constitueix el fet imposable de l’impost el simple exercici en territori espanyol d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un lloc determinat i es trobin o no 
especificades a les tarifes de l’impost, segons l’article 78.1 del TRLRHL, amb les limitacions 
establertes a l’apartat segon del mateix article. 
 
2.2.- La descripció del tipus d’activitats gravades és la regulada als articles 79 i 80 del 
TRLRHL.  
 
Article 3.- Subjectes passius, exempcions i supòsits de no subjecció . 
3.1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i entitats a que es 
refereix l’article 35.4 de la LGT, que exerceixin alguna de les activitats gravades al territori 
espanyol, d’acord a l’article 83 del TRLRHL.  
 
3.2.- Els subjectes exempts de l’impost són els esmentats a l’article 82 del TRLRHL. 
 
3.3.- Les activitats no subjectes són les determinades per l’article 81 del TRLRHL. 
 
Article 4.- Quota tributària. 
4.1.- La quota tributària a exigir per l’Impost, seguint l’article 84 del TRLRHL, és el resultat 
d’aplicar les tarifes, coeficients i bonificacions legalment establertes. 
 
4.2.- Les tarifes de l’Impost per a cada epígraf d’activitat són aprovades pel govern estatal 
mitjançant les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 
 
4.3.- El coeficient de ponderació en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu és l’establert per l’article 86 del TRLRHL. 
 
4.4.- D’acord amb l’article 87 del TRLRHL, el coeficient de situació a aplicar al terme 
municipal de Consell, es determina en funció de la següent categoria de carrers: 
 



  

Cat. Descripció Tipus 
1 Activitats situades a parcel·les en sòl rústic 2 
2 Vies públiques del nucli urbà del municipi 1 

 
 
 
Article 5.- Bonificacions. 
5.1.- Conformement al que estableix l’article 88.1.a) del TRLRHL, les cooperatives, així com 
les unions, federacions i confederacions d’aquestes i les societats agràries de transformació  
gaudiran de la bonificació prevista a la llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
les Cooperatives. 
 
5.2.- Conformement al que estableix l’article 88.1.b) del TRLRHL, gaudiran de la bonificació 
del 50 per 100 de la quota corresponent per a qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat 
professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu 
de desenvolupament d’aquesta. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts 
cinc anys des de l’acabament de l’exempció prevista a l’article 82.1.b) del TRLRHL. 
 
5.3.- Conformement al que estableix l’article 88.2.a) del TRLRHL, gaudiran de la bonificació 
del 40 per 100 de la quota corresponent per a qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat 
empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la 
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta, d’acord a les següents 
condicions: 
a).- L’aplicació de la bonificació requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit 
anteriorment sota altra titularitat. S’entendrà que l’activitat s’ha exercit anteriorment sota altra 
titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
b).- El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de 
l’acabament de l’exempció prevista a l’article 82.1.b) del TRLRHL. 
c).- La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, descrita a l’article 4.1 de la present Ordenança 
Fiscal. 
d).- En el supòsit que resultàs aplicable la bonificació establerta a l’apartat anterior del present 
article,  la bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant de la bonificació 
anterior. 
 
Article 6.- Meritació. 
6.1.- D’acord a l’article 89 del TRLRHL l’Impost es merita el primer dia de cada any natural, 
excepte quan les declaracions d’alta d’activitat el dia de començament no sigui el primer dia 
natural. En aquest cas, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
que resten per a finalitzar l’any natural, incloent el trimestre natural d’inici de l’activitat. 
 
6.2.- En el cas de baixa per cessament de l’exercici de l’activitat , les quotes seran prorratejables 
per trimestres naturals, excloent el del cessament. 
 
6.3.- L’article 89.3 del TRLRHL regula el règim de meritació de les activitats d’espectacles en 
actuacions aïllades. 
  
Article 7. Gestió tributària de l’impost. 
7.1.- L’Impost es gestiona a partir de la seva matrícula, elaborada per l’Administració tributària 
estatal i formada anualment per al terme municipal de Consell.   
 
7.2.- La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributària és 
competència  municipal, seguint la regulació de l’article 91.2 del TRLRHL. 
 
7.3.- La inspecció de l’Impost és competència de l’Administració tributària de l’Estat, essent els 
Tribunals Econòmic Administratius els òrgans competents per a la resolució de recursos contra 
els actes de gestió censal i inspecció.  



  

 
Disposició derogatòria única. 
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament els 
articles 10 a 15 de l’Ordenança fiscal 3/2006, reguladora dels imposts municipals regulats per la 
normativa d’hisendes locals aprovat pel Ple de data 25 d’abril de 2006. 
 
Disposició final 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada. 
 


