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ORDENANÇA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1.- De conformitat amb el que es preveu en l'article 15.2 de la Llei
39/1.988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament fa
ús de la facultat que li confereix 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 60.1.b).
Article 2.- Els elements de la relació jurídic tributària d'aquest Impost són els
continguts i regulats en els articles 79 a 100, tots dos inclusivament i disposicions
transitòries tercera i onzena de la citada Llei 39/1.988 modificats parcialment per la Llei
6/1.991, d'11 de març i aquella i aquesta al seu torn modificades per la disposició
addicional dinovena de la Llei 18/1.991 de 6 de juny, de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
Article 3.- La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes
vigents aprovades: pel Reial decret legislatiu 1.175/1.990, de 28 de setembre, per a les
Activitats Empresarials: Industrials, Comercials, de Serveis i Mineres i d'Activitats
Professionals i d'Artistes i pel Reial decret legislatiu 1.259/1.991, de 2 d'agost per a
l'Activitat de Ramaderia Independent, modificades per l'aplicació:
- Del coeficient d'increment únic: 0'867.
Article 4.- Aquest Impost s'exigirà en règim d'autoliquidació en els termes que
reglamentàriament s'establisquen.
Disposició Final. La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se l'1 de gener de
2.013, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expresses.
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'ajuntament Ple en sessió de vinti-nou de novembre de dos mil dotze, i publicada en el BOP núm. 42 del dia 19 de febrer
de 2013.

