Ordenança fiscal núm. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1.- Fonament legal.
L’ajuntament d’Albanyà, de conformitat amb allò establert en els arts. 78 i ss 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, i fa ús de la facultat que li atorga en ordre a la
fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de
l’impost d’activitats econòmiques previst en els arts. 86 i 87 de l’esmentada llei,
l’exacció del qual s’efectuarà d’acord amb el que disposa aquesta ordenança fiscal.

Article 2.- Elements de la Relació Tributària Fixats per Llei.
La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels
subjectes passius, l’aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període
impositiu i el naixement de l’obligació de contribuir o de meritar, a més del règim
d’administració o gestió, es regula conforme als preceptes continguts en el Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, amb les modificacions introduïdes per la Llei
51/2002 de reforma de l’esmentada Llei, i per les altres disposicions legals i
reglamentàries que la complementen i siguin d’aplicació al present impost, així com
per la present ordenança fiscal.

Article 3.- Coeficient de Situació.
De conformitat amb el que preveuen els articles 88 i 89 de l’esmentada llei, el
coeficient i l’escala d’índex de l’impost sobre activitats econòmiques aplicables en
aquest municipi queden fixats en els termes que s’estableixen als articles
següents:

1. Als efectes prevists per a l’aplicació de l’escala de coeficient de situació, les
vies públiques es classifiquen en dos categories fiscals.
1a. Categoria : Sòl no urbanitzable
2a. Categoria : Sòl urbà i Residencial

2. Sobres les quotes modificades, l’aplicació del coeficient de ponderació previst
a l’article 86 del Reial Decret 2/2004, i atenent la categoria de la via pública on
radiqui l’activitat econòmica, s’estableix la següent escala de coeficients:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
Coeficient aplicable
1,55
1,44
1a.: Sòl no urbanitzable
2a.: Sòl urbà i Residencial

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal i la relació annexa de vies públiques fou aprovada pel
Ple en sessió celebrada a 26 d’octubre de 2007, començarà a regir el dia 1er de
gener de 2008 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

