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ORDENANÇA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1r. - De conformitat amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 39/1.988, de
28 de Desembre, reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament fa ús de la facultat
que li conferix 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 2n. – Els elements de la relació jurídic tributària d'este Impost són els
continguts i regulats en els articles 79 a 100, ambdós inclosos i disposicions transitòries
tercera i onzena de l'Esmentada Llei 39/1.988 modificat parcialment per la Llei 6/1.991,
d'11 de Març i aquella i esta al seu torn modificades per la disposició addicional denovena
de la Llei 18/1.991 de 6 de Juny, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Article 3r . – Quota tributària:
1. D'acord amb el que establix l'article 86 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Sobre les quotes
municipals, provincials o nacionals 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.
El dit coeficient es determinarà d'acord amb el quadro següent:
Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31
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Als efectes de l'aplicació del coeficient a què es referix este article, l'import net de la
xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d'activitats econòmiques
exercides per ell i es determinarà D’acord amb el que preveu l’article 82.1.c de la dita Llei.
2. Coeficient de situació: sobre les quotes modificades per l'aplicació del coeficient
de ponderació previst en l'apartat anterior s'establix la següent escala de coeficients que
pondera la situació física del local dins del terme municipal atenent les següents categories
de carrer:
 Carrers de 1a categoria: C/El Puig, C/Mare de Déu del Miracle, Travessia
C/Mare de Déu del Miracle, C/Major, C/Calvari, C/Magdalena i C/Cami Fons.
Coeficient de ponderació: 2
 Carrers de 2a categoria: carrers del Polígon Industrial. Coeficient de ponderació:
1,5
 Carrers de 3a categoria: resta de carrers del nucli urbà: 1.
Article 4t. – Este Impost s'exigirà en règim d'autoliquidació en els termes que
reglamentàriament s'establisquen.
Article 5t. – Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent els
subjectes passius que tributen per quota municipal i que exercisquen activitats econòmiques
que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal
declaració.
Correspondrà la dita declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud
prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Article 6t. – Gaudiran d'una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent, per
als que inicien l'exercici, de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota municipal,
durant els tres anys d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenrotllament de la mateixa. El percentatge de bonificació serà decreixent en cada un dels
tres anys de la seua aplicació, segons l'escala següent:
Primer any: .................. 50%
Segon any: .................. 25%
Tercer any: .................. 10%
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L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'haja exercit
anteriorment sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment
sota una altra titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de
branques d'activitat.
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient
establit en l'article 87 del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què
al·ludeix l'art. 88.1.a) de l'Esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança
s'aplicarà sobre la quota resultant d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit
presentat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol, abans del primer de
gener del primer any en què s'haja d'aplicar.
Article 7m. – Gaudiran d'una bonificació per creació d'ocupació de fins al 50 per
100 de la quota corresponent, per als subjectes passius que tributen per quota municipal i
que 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. Els percentatges de bonificació, en funció de quin siga
l'increment mitjà de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit, seran:
Increment igual o superior al 10%: ............. Bonificació 10%
Increment igual o superior al 20%: ............. Bonificació 20%
Increment igual o superior al 30%: ............. Bonificació 30%
Increment igual o superior al 40%: ............. Bonificació 40%
Increment igual o superior al 50%: ............. Bonificació 50%
La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada pel coeficient establit en l'article 86 i modificada si és el cas, pel coeficient
establit en l'article 87 del TRLHL. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què
al·ludeix l'art. 88.1.a) de l'Esmentada Llei, la bonificació regulada en esta Ordenança
s'aplicarà sobre la quota resultant d'aplicar la bonificació prevista en la Llei.
La bonificació és de caràcter rogat i haurà de sol·licitar-se per mitjà d'un escrit
presentat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Rafelbunyol dins del primer trimestre
de l'exercici a què ha d'aplicar-se, acompanyant la documentació acreditativa de l'increment
de plantilla.
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Disposició Final. – La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en
el Butlletí Oficial de la Província i començarà a aplicar-se el 1r de Gener de 1.992,
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

La present Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament en sessió plenària el dia 23
de desembre de 1.991, sent modificada en data 29 d'octubre de 2012. La seua última
modificació va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de data 28 de desembre
de 2016, i va ser publicada en el BOP nº 250 de data 30 de desembre de 2016.
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