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Ordenança Fiscal de l’Impost d’Activitats Econòmiques
Àrea de Tresoreria

Article 1r
De conformitat amb el que preveu l'article 15.2 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
este Ajuntament fa ús de la facultat que li conferix la mateixa, amb vista a la
fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària de
l'impost sobre activitats econòmiques, previst en l’article 59.1.b)

Article 2n
Els elements de la relació juridicotributària d'este impost són els continguts i
regulats en els articles 78 a 91, ambdós inclusivament del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.

Article 3r
La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes vigents aprovades
pel Reial decret legislatiu 1.175/1990, de 28 de setembre, per a les activitats
empresarials, industrials, comercials, de servicis i mineres i d'activitats
professionals i d'artistes, pel reial decret legislatiu 1.259/1991, de 2 d'agost per a
l'activitat de ramaderia independent, modificades per l'aplicació del coeficient
establit en l'art. 86 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre la qual s'aplicaran
els següents:
Coeficients de situació que ponderen la situació física del local dins del terme
municipal en funció de la categoria dels carrers:
Categoria A: Totalitat de vies públiques existents en el casc de la
població. Coeficient aplicable 1'45.
Categoria B: Totalitat de vies públiques en zona industrial i disseminats.
Coeficient aplicable 1'95.

Artículo 4t
Este impost s'exigirà en règim
reglamentàriament s'establisquen.

d'autoliquidació

en

els

termes

que

Artículo 5t
S'establix una bonificació del 5% sobre la quota íntegra per a aquells rebuts els
titulars dels quals hagen domiciliat el seu pagament en entitat financera.

DISPOSICIÓN FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se l'1 de gener de 2008, romanent en
vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
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