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Article 1.
De conformitat amb el que es preveu en 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 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 39/1988 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 Persona Físiques.
Article 3.
La quota tributària a liquidar serà la mínima fixada en les tarifes vigents
aprovades per Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, per a les
Activitats Empresarials, Industrials, Comercials, de Serveis i Mineria i Activitats
Professionals i d'Artistes i, per Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d'agost
per a l'Activitat de Ramaderia Independent.
A l'empara del que prevé l'article 86 del TR 2/2004, de 5 de març, sobre les
quotes municipals fixades en 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.
Tal coeficient es determinarà d'acord amb el quadre següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00

1,29

Desde 5.000.000,01 hsta 10.000.000,00

1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00

1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

Article 4.
Aquest impost s'exigirà en règim d'autoliquidació en els termes que
reglamentàriament s'establisquen.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
“Butlletí Oficial” de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2010, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
Contra l'acord definitiu i ordenança indicats es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes
reguladores d'aquesta jurisdicció.

