
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE 
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

ARTICLE 1r.- FONAMENT

1. L'Ajuntament  de  Sant  Joan d'Alacant,  de conformitat amb el número 2
de l'article 15, l'apartat b) del número 1 de l'article 59 i els articles 78 a  91, del 
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la  Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, fa ús de la facultat que li confereix el mateix, amb vista a la 
fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries 
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, l'exacció de les quals es regirà a més 
pel que es disposa en la present Ordenança Fiscal.

ARTICLE 2n.- COEFICIENT DE SITUACIÓ 

1. Als efectes previstos en l'article 87 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, les vies públiques d'aquest Municipi es classifiquen en 4 categories 
fiscals. Annex a aquesta Ordenança fiscal figura l'índex alfabètic de les vies 
públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.

2. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic 
abans esmentat seran considerades de 3 categoria, i estaran en aquesta 
classificació fins que el Ple d'aquesta Corporació aprove la categoria 
fiscal corresponent i procedisca a la seua inclusió en l'índex alfabètic de vies 
públiques.

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en 
l'article 86 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i atenent la 
categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local on es realitza 
l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
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CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª1ª1ª1ª    2ª2ª2ª2ª    3ª3ª3ª3ª    4ª4ª4ª4ª    

CCCCooooeeeeffffiiiicccciiiieeeennnnttt   ddddeeee 
SSSSiiiittttuuuuaaaacccciiiióóóó 

3333,5,5,5,5    1,761,761,761,76    1,61,61,61,6    1,441,441,441,44    

4. El coeficient aplicable a qualsevol local està determinat pel corresponent
a la categoria del carrer on tinga assenyalat el número de policia o, en el seu 
defecte, on estiga situat l'accés principal.

ARTICLE 3....    ----        NORMES DE GESTIÓ DE L'IMPOST 

Per al procediment de gestió, no assenyalat en aquesta Ordenança, 
s'aplicarà la legislació vigent, així com l'Ordenança Reguladora de la Gestió de 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, i si escau, la General de Gestió aprovada 
per l'Excma. Diputació d'Alacant.

ARTICLE 4.- DATA D'APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

Aquesta Ordenança va ser aprovada per l'Ajuntament Ple provisionalment 
en data 21 de juny de 2005, i definitivament en data 19 d'Agost de 2005, 
publicant-se en el BOP núm. 204, de data 7 de setembre de 2005, i esdevindrà 
efectiva a partir del dia 1 de gener de 2006 i seguirà en vigor mentre no s'acorde 
la seua modificació o derogació expressa.

La present Ordenança que va ser modificada per Acord de l'Ajuntament-Ple 
provisionalment en data  3 de juliol de 2012, i definitivament en data 27 d'agost 
de 2012, i publicada en el BOP, n. 171 de data 5 de setembre de 2012, 
esdevindrà efectiva a partir del dia 1 de gener de 2013, i seguirà en vigor mentre 
no s'acorde la seua modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÒ TRANSITÒRIA

En relació amb els subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 
respecte dels quals, a l'entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal, no 
estant exempts del pagament de l'impost, s'estigueren aplicant les bonificacions 
en la quota per inici d'activitat, continuaran aplicant-se aquestes bonificacions, 
en els termes previstos en l'anterior Ordenança fiscal de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques, fins a la finalització del corresponent període d'aplicació de la 
bonificació.
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CATEGORIA 1ª.CATEGORIA 1ª.CATEGORIA 1ª.CATEGORIA 1ª.----    

Inclou les següents vies públiques o trams d'aquestes:

- CARRETERA NACIONAL 332 (CARRETERA DE VALÈNCIA)

CATEGORIA 2ª.CATEGORIA 2ª.CATEGORIA 2ª.CATEGORIA 2ª.----    

 Inclou les següents vies públiques o trams d'aquestes: 

- AVINGUDA DE LA RAMBLA
- CARRER JAUME I
- PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ
- AVINGUDA DE BENIDORM 

CCCCAAAATTTTEEEEGGGGOOOORRRRIIIIAAAA    3333ªªªª....----    

Resta de les vies públiques i zones del terme municipal no incloses en 
les Categories 1ª, 2ª i 4ª. 

CCCCAAAATTTTEEEEGGGGOOOORRRRIIIIAAAA    4444ªªªª....----    

Inclou les següents vies públiques o trams d'aquestes: 

- CARRER DE BENIMAGRELL
- PARC ANSALDO 

 Sant Joan d'Alacant, a 

L'Alcalde  El Secretari 

I

ÍNDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES




