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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Fonament
Article 1. L’Ajuntament de Xilxes, de conformitat amb els articles 15.2, 60.1 b), 85 i 88, tots ells,
de la Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, fa ús de les facultats
que li atorga la mateixa, amb vista a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les
quotes tributàries de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Coeficient de situació
Article 2.
1. Als efectes previstos en l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, les vies
públiques d’este Municipi es classifiquen en dos categories fiscals. Annex a esta ordenança
fiscal figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que
correspon a cada una d’elles.
2. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l’índex alfabètic abans mencionat
seran considerades de 2a categoria, i quedaran en la dita classificació fins que el Ple d’esta
Corporació aprove la categoria fiscal corresponent i procedisca a la seua inclusió en
l’índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre la quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en l’article 87 de la
Llei 39/1988, de 28 de Desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i atenent la
categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat
econòmica, s’establix la taula de coeficients següent:
Categories fiscal de la via pública
Coeficient de Situació

1a

2a

0,90

1

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del
carrer on tinga assenyalat el nombre de policia o, si no n’hi ha, on estiga situat l’accés
principal.

Data d’aprovació i vigència
Article 3. Esta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada l’11 de febrer de 2003 produirà
efectes a partir del dia 1 de gener de 2003 i seguirà en vigor mentres no s’acorde la seua
modificació o derogació expressa.
ANNEX.- Classificació de zones i carrers a l’efecte de l’aplicació de l’article 2 de la present
Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Zona o Carrer

Categoria

Coeficient

Carrers del nucli urbà i terme municipal de Xilxes

1a

0,90

Carrers del nucli urbà del Poblat Marítim

2a

1

A Chilches/Xilxes, a 11 de febrer de 2003. L’ALCALDE,

1
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DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, va ser aprovada definitivament
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2003. A Chilches/Xilxes, a 11 de
febrer de 2003. EL SECRETARI,
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