
 
 

 

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
 
On està regulat aquest impost? 
 
L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) està regulat als articles del 78 al 91 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i desenvolupat a l’ordenança fiscal vigent de l’Ajuntament de Roses. 
 
Qui ha de pagar l’IAE? 
 
Estan subjectes a l'IAE totes les entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, 
o el grup al qual pertanyin, hagin obtingut un import net del seu volum de negoci igual o 
superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al del meritament. 
 
Les persones físiques estan exemptes del pagament d’aquest impost. 
 
Quines són les exempcions o bonificacions? 
 
Totes les exempcions i bonificacions d’aquest impost estan recollides en els articles 82 i 88 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Per més informació consultar l’ordenança fiscal o el quadre d’exempcions i bonificacions 
municipals vigents a l’adreça www.roses.cat. 
 
Com es calcula l’import a pagar de l’IAE? 
 
La base imposable de l’impost està constituïda per les tarifes aprovades pel RDL 
1175/1190, de 28 de setembre, actualitzat el dia 1 de gener de 2003, arrel de l’entrada en 
vigor de l’euro. 
 
La quota a pagar resulta de l’aplicació del coeficient de ponderació establert pel Ministeri 
d’Hisenda en funció de la xifra de negocis i dels coeficients de situació aprovats per 
l’Ajuntament de Roses, en funció de la categoria fiscal dels carrers. Podeu trobar els 
coeficients vigents a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
 
Exemple de càlcul: 
 
Activitat de Banca, situada en un domicili tributaria amb categoria A 
Quota tarifa:                 466,36 € 
Índex de ponderació:       1,35 
Índex de situació:           2,235 
Quota municipal:        466,36 x 1,35 x 2,235 = 1.407,12 € 
Recàrrec provincial:   466,36 x 1,35 x 30%   =    188,88 € (1) 
 
Total rebut.........................................................1.596,00 € 
 



 
 

 

 

(1)  el recàrrec provincial es liquida conjuntament amb el rebut municipal, però el seu  
import es transfereix a la Diputació de Girona. 

 
Quins són els tràmits necessaris per a donar-se d’alta? 
 
El començament en l’activitat empresarial implicarà la formalització de l’alta censal en 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 
 
La declaració d’alta produeix un doble efecte:  
1) La liquidació corresponent al període impositiu a la qual es refereix la declaració.  
2) La inclusió en les successives matrícules anuals, fins que el contribuent presenti 

declaració de baixa per cessament de l’activitat o per inici d’exempció.  
 
Com es calcula el període impositiu d’aquest impost? 
 
La quota és anual, sempre que no es produeixin altes o baixes durant l’exercici. 
 
En els casos d’alta, la quota es divideix en 4 trimestres i es calcula des del trimestre en el 
qual s’ha produït l’alta (inclòs). 
 
Agafant l’exemple anterior, si la data d’alta de l’activitat hagués estat el dia 4 d’abril, la 
quota a pagar seria la corresponent a 3 trimestres: 
 
Quota municipal:        466,36 x 1,35 x 2,235 x 3/4= 1.055,35 € 
Recàrrec provincial:   466,36 x 1,35 x 30%   x 3/4=    141,66 € 
 
Total rebut................................................................1.197,01 € 
 
En els casos de baixa, la quota es divideix en 4 trimestres i es calcula fins al trimestre en el 
qual s’ha produït la baixa 
 
Agafant el mateix exemple, per una activitat que ja estava donada d’alta el dia 1 de gener, 
que es doni de baixa el dia 31 de juliol, la quota a pagar seria la corresponent a 3 trimestres: 
 
Quota municipal:        466,36 x 1,35 x 2,235 x 3/4=    1.055,35 € 
Recàrrec provincial:   466,36 x 1,35 x 30%   x 3/4=      141,66 € 
 
Total rebut....................................................................1.197,01 € 
 
Puc obtenir les dades del padró de l’IAE? 
 
Les dades, informes i antecedents obtinguts per l’Ajuntament tenen caràcter reservat, 
segons estableix l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i 
només podran ser utilitzats per a la efectiva aplicació dels tributs, sense que puguin ser 
comunicats a tercers, llevat que la seva cessió tingui per objecte la col·laboració amb 
òrgans jurisdiccionals, amb altres administracions tributàries, amb la inspecció del treball i 
seguretat social, o amb altres administracions públiques. 
 



 
 

 

 

L’accés a les dades protegides només es podrà dur a terme amb el consentiment exprés, 
específic i per escrit del titular.   
 
 
 
Data actualització: 31.01.2016 
 
Per més informació: 
Departament de Gestió tributària 
Telèfon: 972252400 
Correu electrònic: gestiotributaria@roses.cat 
 
 


