ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1r.- Principis Generals
1. L’impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal,
de caràcter real, els elements estructurals del qual són determinats en la Llei
39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i en les disposicions
que la modifiquin, la despleguin i la complementin.
2. L’Impost Sobre Activitats Econòmiques serà exigible pel mer exercici, en aquest
terme municipal, de les activitats subjectes a ell.
3. El fet imposable està constituït pel mer exercici en territori nacional, d’activitats
empresarials, professionals o artístiques, siguin exercides o no, en local determinat i
es trobin o no, especificades en les tarifes de l’impost.
Article 2n.- Coeficient de ponderació
D’acord amb el que preveu l’article 87 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, sobre les
quotes municipals, provincials o nacionals fixades sobre les tarifes de l’impost
s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net
de la xifra de negocis del subjecte passiu. Aquest coeficient es determinarà d’acord
amb el quadre establert a l’article 87.
Article 3r.- Coeficient de situació
1. Als efectes prevists per a l’aplicació de l’escala de coeficient de l’apartat següent,
els carrers d’aquest municipi es classifiquen en dues categories fiscals:
Categoria 1ª: Nucli de sòl urbà a la urbanització de Sant Tomàs (conforme plans
parcials aprovats)
Categoria 2ª. Nucli de sòl urbà a la població des Migjorn Gran (criteri establert
conforme a les NN.SS. de 2002)
2. Sobre les quotes modificades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 2n.
d’aquesta ordenança fiscal, s’estableixen un increments, atenent-se a la categoria
fiscal del carrer on radiqui l’activitat, mitjançant l’aplicació de la següent escala de
coeficients:
Categoria fiscal carrers

Coeficient aplicable

1ª.

2ª.

1,25

1

ESBORRANY

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal començarà a aplicar-se amb efectes a 1 de gener de 2003, i
romandrà en vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.

