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miniSteri
d’economiA i hiSendA 

19977 REIAL DECRET LEGISLATIU 1259/1991, de 2 
d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la Ins-
trucció de l’impost sobre activitats econòmi-
ques, corresponents a l’activitat ramadera 
independent. («Boe» 187, de 6-8-1991.)

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, crea i regula, als articles 79 a 92, l’impost 
sobre activitats econòmiques.

La quota tributària d’aquest impost es determina a 
partir de les seves tarifes, les quals, juntament amb la ins-
trucció per a la seva aplicació, apareixen regulades a les 
bases que conté l’article 86 de l’esmentada Llei 39/1988, 
de 28 de desembre.

en l’exercici de la delegació legislativa que estableix 
l’esmentat article 86, es va dictar el reial decret legislatiu 
1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tari-
fes i la instrucció de l’impost sobre activitats econòmi-
ques.

tanmateix, i en virtut del que disposa el paràgraf 
segon de la disposició final quarta de la Llei 5/1990, de 29 
de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, finan-
cera i tributària, aquestes tarifes no inclouen les activitats 
agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres, les tarifes i la 
instrucció específiques de les quals havien de ser aprova-
des per un altre reial decret legislatiu diferent, abans de 
l’1 d’octubre de 1991.

d’altra banda, l’article 1 de la Llei 6/1991, d’11 de març, 
per la qual es modifica parcialment l’impost sobre activi-
tats econòmiques i es disposa que s’ha de començar a 
aplicar l’1 de gener de 1992, exclou del fet imposable de 
l’impost l’exercici d’activitats agrícoles, ramaderes depen-
dents, forestals i pesqueres, i hi deixa subjecte, exclusiva-
ment, l’exercici d’activitats de ramaderia independent.

d’acord amb això, la disposició addicional primera de 
la Llei 6/1991 estableix que les tarifes i la instrucció corres-
ponents a les activitats de ramaderia independent s’han 
d’aprovar en el termini i els termes que preveu l’esmentat 
paràgraf segon de la disposició final quarta de la Llei 
5/1990, és a dir, abans de l’1 d’octubre de 1991, aprovació 
que porta a terme aquest reial decret legislatiu.

en virtut d’això, a l’empara del que disposen l’article 
86.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre; la disposició 
final quarta de la Llei 5/1990, de 29 de juny, i la disposició 
addicional primera de la Llei 6/1991, d’11 de març, amb 
l’informe previ de la comissió nacional d’Administració 
Local, d’acord amb el consell d’estat, a proposta del 
ministre d’economia i hisenda i amb la deliberació prè-
via del consell de ministres en la reunió del dia 2 d’agost 
de 1991,

diSPoSo:

Article únic.–S’aproven les tarifes de l’impost sobre 
activitats econòmiques corresponents a l’activitat rama-
dera independent, que s’inclouen a l’annex i d’aquest 
reial decret legislatiu, i que s’integren a la secció 1 de les 
tarifes de l’esmentat impost, que conté l’annex i del reial 
decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Així mateix, s’aprova la instrucció que s’inclou a l’an-
nex ii d’aquest reial decret legislatiu, la qual, juntament 
amb la que conté el reial decret legislatiu 1175/1990, 
regula l’aplicació de les tarifes.

diSPoSiciÓ FinAL

1. Aquest reial decret legislatiu entra en vigor l’en-
demà de la publicació en el «Butlletí oficial de l’estat».

2. S’autoritza el Govern de la nació per dictar les 
normes de desplegament i aplicació de tot el que esta-
bleix aquest reial decret legislatiu.

Annex I

Tarifes

Secció primera. activitatS empreSarialS: ramadereS, minereS, 
induStrialS, comercialS i de ServeiS

divisió 0. Ramaderia independent 

Agrupació 01. explotació de bestiar boví:

Grup 011. explotació extensiva de bestiar boví. Quota 
de 155 pessetes per cap.

Grup 012. explotació intensiva de bestiar boví de llet. 
Quota de 310 pessetes per cap.

Grup 013. explotació intensiva de bestiar boví d’en-
greix. Quota de 155 pessetes per cap.

nota comuna a l’agrupació 01: els animals nascuts en 
l’explotació i fins a l’edat de sis mesos no es computen en 
els grups d’aquesta agrupació, i el seu rendiment es con-
sidera inclòs en l’assignat al bestiar reproductor. 

Agrupació 02. explotació de bestiar oví i cabrum:
Grup 021. explotació extensiva de bestiar oví. Quota 

de 40 pessetes per cap.
Grup 022. explotació intensiva de bestiar oví de cria. 

Quota de 50 pessetes per cap reproductor.
Grup 023. explotació intensiva de bestiar oví d’en-

greix. Quota de 25 pessetes per cap.
Grup 024. explotació de bestiar cabrum. Quota de 33 

pessetes per cap.

nota comuna a l’agrupació 02: els animals nascuts en 
l’explotació i fins a l’edat de tres mesos no es computen 
en els grups d’aquesta agrupació, i el seu rendiment es 
considera inclòs en l’assignat al bestiar reproductor.

Agrupació 03. explotació de bestiar porcí:
Grup 031. explotació extensiva de bestiar porcí. 

Quota de 45 pessetes per cap.
Grup 032. explotació intensiva de bestiar porcí de 

cria. Quota de 133 pessetes per cap reproductor.
Grup 033. explotació intensiva de bestiar porcí d’en-

greix. Quota de 30 pessetes per cap.

nota comuna a l’agrupació 03: els animals nascuts en 
l’explotació i fins a l’edat de quatre mesos no es compu-
ten en els grups d’aquesta agrupació, i el seu rendiment 
es considera inclòs en l’assignat al bestiar reproductor.

Agrupació 04. Avicultura:
Grup 041. Avicultura de posta:
epígraf 041.1 reproductores de posta. Quota de 3,40 

pessetes per cap.
epígraf 041.2 Ponedores d’ous a partir dels quatre 

mesos d’edat. Quota d’1,80 pessetes per cap.

notes al grup 041:
1a Les polles de posta fins a quatre mesos d’edat no 

es computen.
2a el pagament de les quotes de qualsevol dels epí-

grafs d’aquest grup faculta per a la incubació i cria o recria 
de polles, sempre que aquestes siguin destinades a explo-
tacions de posta del mateix subjecte passiu.
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Grup 042. Avicultura de carn:
epígraf 042.1 reproductores de carn. Quota de 3,40 

pessetes per cap.
epígraf 042.2 Pollastres i ànecs per a carn. Quota de 

0,20 pessetes per cap.
epígraf 042.3 Galls dindis, faisans i palmípedes 

reproductors. Quota d’1,80 pessetes per cap.
epígraf 042.4 Galls dindis, faisans i palmípedes per a 

carn. Quota de 2 pessetes per cap.
epígraf 0.42.5 Guatlles per a carn. Quota de 0,10 pes-

setes per cap.

Agrupació 05. cuniculicultura:
Grup 051. cuniculicultura. Quota de 17 pessetes per 

cap reproductor.

Agrupació 06. Altres explotacions ramaderes ncoP:
Grup 061. explotacions de bestiar cavallí, mular i 

asiní. Quota de 100 pessetes per cap.
Grup 062. Apicultura. Quota de 8 pessetes per rusc.
Grup 069. Altres explotacions ramaderes. Quota de: 

per cada obrer, 9.200 pessetes.

nota: Aquest grup comprèn les explotacions ramade-
res no especificades en aquesta divisió, com ara les explo-
tacions de sericicultura, cria d’animals per a pelleteria, 
cria de caça en captivitat, cria d’animals de laboratori, car-
gols, etc.

Agrupació 07. explotacions mixtes:
Grup 071. explotacions mixtes. Quota de la quantitat 

resultant de sumar les quotes parcials corresponents a 
cadascuna de les activitats que s’exerceixin, d’acord amb 
el que preveuen els grups i epígrafs de les agrupacions 
anteriors.

nota: es classifiquen en aquest grup els subjectes 
passius que exerceixin en una mateixa explotació més 
d’una de les activitats classificades en les agrupacions 01 
a 06 d’aquesta divisió.

notes comunes a la divisió 0:
1a Si l’import total de les quotes corresponents a les 

activitats classificades en aquesta divisió, exercides a la 
mateixa explotació, és inferior a 6.000 pessetes, el sub-
jecte passiu tributa per quota zero.

2a Quan l’activitat ramadera s’exerceixi en el règim 
denominat «ramaderia integrada», les quotes correspo-
nents les ha de satisfer el «ramader integrador» o propie-
tari del bestiar.

3a Als efectes d’aquesta divisió, s’entén extensiva 
l’explotació realitzada amb disposició total o parcial d’una 
base territorial amb aprofitament de pastures o prats per 
alimentar el bestiar.

Annex II

Instrucció

regla 1a Contingut de les tarifes.–Les tarifes que 
conté l’annex i anterior comprenen:

a) La descripció i el contingut de les activitats de 
ramaderia independent.

b) Les quotes corresponents a cada activitat de rama-
deria independent, determinades mitjançant l’aplicació 
dels corresponents elements tributaris regulats a les tari-
fes i a la instrucció de l’impost.

regla 2a Exercici de les activitats gravades.–el mer 
exercici de qualsevol activitat de ramaderia independent 
especificada a les tarifes, així com el mer exercici de qual-
sevol altra activitat d’aquesta naturalesa que no hi estigui 

especificada, dóna lloc a l’obligació de presentar la cor-
responent declaració d’alta i de contribuir per aquest 
impost, llevat que en la instrucció es disposi una altra 
cosa.

regla 3a Concepte de l’activitat de ramaderia inde-
pendent.–1. tenen la consideració d’activitats de rama-
deria independent, com a activitats empresarials en els 
termes que preveu l’article 80.1 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les que 
tenen per objecte l’explotació d’un conjunt de caps de 
bestiar que estigui comprès en algun dels casos 
següents:

a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en ter-
res que no siguin explotades agrícolament o forestalment 
pel propietari del bestiar. A aquest efecte, s’entén, en tot 
cas, que les terres estan explotades pel propietari del bes-
tiar si s’hi dóna alguna de les circumstàncies següents:

1a Que aquest és el titular cadastral o el propietari 
de la terra.

2a Si realitza pel seu compte a qualsevol títol, activi-
tats com ara abonat de pastures, segues, fenificació, ensit-
jament, empacat, guaret, recol·lecció, podes, brostejada, 
aprofitament a dent, etc., necessàries per a l’obtenció dels 
fencs, palles, sitges o pinsos amb què s’alimenta fona-
mentalment el bestiar.

b) L’estabulat fora de les finques rústiques; no es 
considera com a tal el bestiar que és alimentat fonamen-
talment amb productes obtinguts en explotacions agríco-
les o forestals del seu propietari, encara que les instal-
lacions pecuàries estiguin situades fora de les terres.

c) el transhumant o transterminant; no es considera 
com a tal el bestiar que s’alimenta fonamentalment amb 
pastures, sitges, fencs o pinsos obtinguts en terres explo-
tades pel propietari del bestiar.

d) Aquell que s’alimenta fonamentalment amb pin-
sos no produïts a la finca on es cria.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, s’en-
tén que el bestiar s’alimenta fonamentalment amb pinsos 
no produïts a la finca on es cria si la proporció d’aquests 
és superior al 50 per 100 del consum total de fencs, palles, 
sitges o pinsos, expressats en quilograms.

3. els titulars d’explotacions ramaderes que sota 
qualsevol forma de retribució acullen, com a «ramaders 
integrats», bestiar propietat de tercers, no tributen en 
aquest impost per l’esmentada activitat, la qual té la con-
sideració de ramadera dependent.

regla 4a Facultats.–1. Amb caràcter general, el 
pagament de la quota corresponent a una activitat de 
ramaderia independent faculta exclusivament per a l’exer-
cici d’aquesta activitat, llevat que a la llei reguladora 
d’aquest impost, en les tarifes o en la instrucció es disposi 
una altra cosa.

2. no obstant això, el pagament de les quotes cor-
responents a l’exercici d’activitats de ramaderia indepen-
dent, classificades en la divisió 0 de la secció 1 de les tari-
fes, faculta per a la venda a l’engròs i al detall, així com 
per a l’exportació dels productes, subproductes i residus 
obtinguts com a conseqüència d’aquestes activitats.

Així mateix, el pagament de les quotes a què es refe-
reix el paràgraf anterior faculta per a l’adquisició, tant en 
el territori nacional com a l’estranger, de les primeres 
matèries necessàries per a l’exercici de les activitats cor-
responents, sempre que les primeres matèries s’integrin 
en el procés productiu propi.

Per a l’exercici de les activitats de ramaderia indepen-
dent, així com per al desenvolupament de les facultats 
que es regulen en aquesta regla, els subjectes passius 
poden disposar de magatzems o dipòsits tancats al públic. 
La superfície dels magatzems o dipòsits no es computa 
als efectes del que disposa la lletra f) de l’apartat 1 de la 
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regla 14 de la instrucció, que conté l’annex ii del reial 
decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

regla 5a Lloc de realització de les activitats.–Als 
efectes d’aquest impost, les activitats de ramaderia inde-
pendent no s’exerceixen en un local determinat. en con-
seqüència amb això, el lloc de realització de les activitats 
és el terme municipal en el qual radiquin les explotacions 
respectives.

A aquest efecte, s’entén per explotació ramadera inde-
pendent la totalitat dels béns immobles i les instal·lacions 
situats al terme municipal en què el mateix titular exer-
ceix l’activitat esmentada.

regla 6a Consideració de les explotacions on s’exer-
ceix l’activitat de ramaderia independent.–els béns immo-
bles i les instal·lacions que integren les explotacions on 
s’exerceixen les activitats de ramaderia independent no 
tenen la consideració de locals als efectes del que disposen 
la regla 6 i concordants de la instrucció que conté l’annex ii 
del reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

tampoc tenen aquesta consideració els magatzems i 
dipòsits a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 2 
de la regla 4a d’aquesta instrucció.

en conseqüència amb el que disposa el paràgraf ante-
rior, per al càlcul de les quotes corresponents a l’exercici 
d’activitats de ramaderia independent no és aplicable 
l’element tributari de superfície que regula la regla 14.1.F) 
de la instrucció que conté l’annex ii del reial decret legis-
latiu 1175/1990, de 28 de setembre, i sobre les esmentades 
quotes tampoc no és aplicable l’índex que preveu l’article 
89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

regla 7a. Règim de les quotes.–1. Les quotes cor-
responents a les activitats de ramaderia independent que 
contenen les tarifes són totes quotes mínimes municipals, 

i els és aplicable el que disposa la regla 10 de la instrucció 
que conté l’annex ii del reial decret legislatiu 1175/1990, 
de 28 de setembre.

2. L’element tributari constituït pel nombre de caps 
s’entén referit als que l’explotació mantingui simultània-
ment al llarg d’un any, amb exclusió del nombre de caps 
que successivament siguin objecte de l’explotació per raó 
dels cicles productius que tinguin lloc dins d’aquest perí-
ode.

3. Les oscil·lacions en més o en menys no superiors 
al 20 per 100 dels elements tributaris no alteren la quantia 
de les quotes per les quals es tributi. Quan les oscil·lacions 
de referència siguin superiors al 20 per 100, aquestes 
tenen la consideració de variacions a l’efecte del que dis-
posa el paràgraf segon de l’article 91.2 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, per bé que l’obligació de comunicar 
les variacions és procedent només cada cinc anys, sens 
perjudici de les declaracions d’alta o baixa que voluntàri-
ament realitzin els contribuents per a cada exercici, si 
s’escau.

4. Quan en les explotacions ramaderes es doni algun 
dels casos d’interdicció judicial, incendi, inundació, 
enfonsament, avaries greus en els equips de les instal-
lacions, així com en els casos de pestes o epizoòties, els 
interessats n’han d’informar l’Administració gestora de 
l’impost, als efectes que preveu el número 4 de la regla 14 
de la instrucció que conté l’annex ii del reial decret legis-
latiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Palma de mallorca, 2 d’agost de 1991.

JUAn cArLoS r. 

el ministre d’economia i hisenda,
cArLoS SoLchAGA cAtALÁn


