ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES.

FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.- De conformitat amb l'article 15.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament fa ús de la facultat que se li confereix,
amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de
l'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, previst en l'article 60.1.b) de l’esmentada
Llei.
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LA LLEI
ARTICLE 2.- Els elements de la relació jurídica tributària d'aquest Impost són els continguts i
regulats en els articles 79 a 100, ambdós inclusivament i disposicions transitòries tercera i
onzena de l'esmentada Llei 30/1988, modificats parcialment per la Llei 6/1991, d'11 de març, i
aquella i aquesta, al seu torn, modificades per la Disposició Addicional dinovena de la Llei
18/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
TIPUS IMPOSITIUS I QUOTES
ARTICLE 3.- La quota tributària a liquidar serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost,
modificades pel coeficient de ponderació corresponent a la xifra de negocis del subjecte passiu,
la següent escala de coeficients que pondera la situació física del local, atenent a la categoria del
carrer en què radique:
Categoria 1a
Categoria 2a
Categoria 3a

2,4
2
1,6

A tals efectes, el terme municipal es classifica en tres categories, adscrivint-se a cadascuna
d'elles els carrers, places, urbanitzacions o zones, segons guia de carrers Annexos a aquesta
Ordenança, tenint en compte que quan el local o establiment on s'exercisca l'activitat tinga accés
des de dues o mes carrers que pertanyen a distintes categoria, s'adscriurà al carrer de major
categoria.
BONIFICACIONS
ARTICLE 4.- En virtut d'allò que s'ha autoritzat per l'article 88.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, l'Ajuntament estableix les bonificacions següents:
4.1.- Per creació d'ocupació
Els que tributen per quota municipal i hagen incrementat la mitjana de la seua plantilla de
treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de
l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell, tindran dret a gaudir
d'una bonificació de fins al 50 per cent de la quota de l'exercici següent a què s'haja produït
l'increment de plantilla, en funció del percentatge d'increment de la dita plantilla que s'haja
produït, segons l'escala següent:
Increment de plantilla igual o superior al 10% .............. 10% de bonificació
Increment de plantilla igual o superior al 20% .............. 20% de bonificació
Increment de plantilla igual o superior al 30% .............. 30% de bonificació
Increment de plantilla igual o superior al 40% .............. 40% de bonificació
Increment de plantilla igual o superior al 50% .............. 50% de bonificació
Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se a l'Ajuntament en l'exercici anterior al de la seua
aplicació. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite l'increment
de plantilla produït, consistent en un certificat de la Seguretat Social indicant la mitjana de
treballadors de l'empresa sol·licitant afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit l'any
anterior a produir-se l'increment i l'any de produir-se l'increment que done lloc a la bonificació.

4.2.- Per respecte al medi ambient
Podran gaudir d'una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent a l'exercici següent, per
als subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a
partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables
les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es
consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la producció
conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil.
Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se a l'Ajuntament en l'exercici anterior al de la seua
aplicació, per a la qual cosa presentarà, juntament amb la sol·licitud, la llicència d'obres
concedida per l'Ajuntament així com la concessió de llicència d'obertura i d'activitat que
continga les instal·lacions d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
ARTICLE 5.- Aquest Impost s'exigirà en règim d'autoliquidació en els termes que
reglamentàriament s'establisquen.
VIGÈNCIA
ARTICLE 6.- 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 el dia 1 de gener de 2006, i seguirà en
vigor en exercicis successius mentre no s'acorde la seua modificació o derogació.
ANNEX: GUIA DE CARRERS
Als efectes del que disposa l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, i en l'article tercer de la present Ordenança, el Municipi d'Oliva es classifica
en tres categories que es corresponen amb els següents carrers, places, urbanitzacions, o zones:
Primera Categoria
Avinguda de Loygorri.
Carrer Alcalde Juan Sancho.
Carretera del Convent
Carrer de Cervantes.
Carrer de la Constitució.
Carretera de Gabriel Ciscar.
Carrer Pare Antoni Salelles.
Carretera del Poeta Querol.
Passeig Gregori Maians i Ciscar.
Passeig de Joan Fuster
Passeig de Lluís Vives.
Passeig del rei Jaume I.
Passeig del rei Juan Carlos I.
PAU Oliva Nova.
Segona Categoria
Carretera d’Alejandro Cardona
Carretera de Gandia
Carrer del Plebà.
Carrer de Francisco Brines
Carrer Major.
Plaça de l’Ajuntament.
Tercera Categoria
Resta de carrers, places o zones que no
estan compreses en cap de les dues
categories anteriors
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