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Article 1.De conformitat amb el que preveu l’article 15.2 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 (en el seu moment de la Llei 39/88, de 28 de desembre), este
Ajuntament va fer 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 59.1.b) de l’esmentat
cos legal.
Article 2.Els elements de la relació jurídica tributària de l’Impost sobre Activitats Econòmiques són els continguts i regulats en els
articles 78 a 91, ambdós inclosos del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3.- La Quota Tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’Impost d’acord amb els preceptes continguts en el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i en les disposicions que la complementen i desenrotllen, i/o els coeficients i les bonificacions previstos per
l’esmentada norma, i, si és el cas, acordats per l’Ajuntament de Canals i regulades en les Ordenances Fiscals.
Les tarifes aplicables seran les vigents en cada moment, per a l’esmentat Impost. Es tindrà en compte l’aplicació de les
previstes en la Disposició Addicional 4a de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, amb les particularitats establides en els
apartats a) i b) de l’esmentada Disposició Addicional i tenint en consideració el que preveu l’apartat 1 lletres a) i b) de la
Disposició derogatòria de l’Esmentada Llei 51/2002.
Sobre les quotes de tarifa s’aplicarà, en tot cas, el coeficient de ponderació en els termes previnguts en l’Art. 86 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Sobre les quotes modificades per aplicació del coeficient de ponderació previst en l’Art. 86 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, per mitjà del que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i fent ús de les facultats
conferides per l’Art. 87 de l’esmentat cos legal, s’estableixen els següents coeficients de situació:

CATEGORIA DE CARRER
COEFICIENT DE SITUACIÓ

A
2’1

B
2’00

C
1’9

D
1’8

Als efectes d’aplicació del coeficient de situació establit, les vies públiques municipals queden classificades de la manera
següent:
CATEGORIA FISCAL “A”
Nom del carrer
Av. Vicente Ferri
Pl. Pont del Riu
Av. Blasco Ibáñez
Av. Jaume I
Mestre Serrano (entre avinguda Jaume I i Dionís d’Hongria)
Pl. Constitució
Cervantes
Sant Rafael
Lluís Vives
Carrer València
CATEGORIA FISCAL “B”
Nom del carrer
Resta dels carrers ubicades en el Municipi i totes les partides del Terme Municipal (excepció de les incloses en les
categories fiscals A, C i D).
CATEGORIA FISCAL “C”
Carrers de l’Annex d’Aiacor
Nom del carrer
Avinguda Generalitat
Ricardo Tormo
Joan Fuster
Camí núm. 1 (del Cementeri)
Santa Teresa
Major
Bonavista
Vicent Andrés Estellés
Pilota
Nou
Soledat
Joan Carles I
Plaça Sant Jaume
Altres d’Aiacor no incloses en relació

CATEGORIA FISCAL “D”
Carrers de l’annex de Torre Cerdà
Nom del carrer
Crist
Plaça Pau

Avinguda la Costera
Carrer Verge del Carme
Plaça Baix
Travessera Crist
Altres de Torre Cerdà no incloses en relació
Article 4.- Exempcions i Bonificacions:
1. Amb caràcter general, no es reconeixen altres exempcions i bonificacions per a este Impost que les previstes en
normes amb rang de Llei o deriven de l’aplicació de Tractats Internacionals, excepte el que disposa la present Ordenança.
2. No obstant això, a l’empara de la potestat establida en l’Articule 88.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, per mitjà del que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen les següents
bonificacions potestatives:
2.1. Podran gaudir d’una bonificació de la quota corresponent, aquells que inicien l’exercici de qualsevol activitat
empresarial i tributen per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenrotllament d’aquella, en els termes següents:
Exercici
Tercer any
Quart any
Quint any
Sext any
Sèptim any

% de Bonificació
50%
40%
30%
20%
10%

El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista
en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 82 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Per a gaudir de la dita bonificació ha de concórrer:
-Es 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.
L’esmentada bonificació:
-La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient establit en
l’article 86 del RDL 2/2004, de 5 de març i modificada, si és el cas, pel coeficient establit en l’article 87 del mateix cos
legal. En el cas que resultara aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’Art. 88 del RDL
2/2004, de 5 de març, la bonificació prevista en este paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar la bonificació
avantdita.
Normes respecte a la bonificació:
-La bonificació regulada en el present apartat té caràcter rogat i per a tindre dret a gaudir de la mateixa haurà de ser
instada abans de la data de la meritació de cada un dels exercicis de què es pretenga l’aplicació. No obstant això,
bastarà una sola sol·licitud per a la seua aplicació en els exercicis que corresponguen (fins al màxim de cinc), podentse reconéixer només per als exercicis posteriors a aquell en què es formula la sol·licitud del benefici.

-El termini màxim per a reconéixer la bonificació expressada en el present apartat serà de sis mesos. Per al supòsit
que vencera el termini de resolució establit, l’interessat pot entendre-la desestimada, sense perjuí de l’obligació de
resoldre que té l’Administració municipal sense que li vincule el sentit del silenci.
2.2. Podran gaudir d’una bonificació per creació d’ocupació, en els termes i quantia que es dirà, sobre la quota
corresponent, els 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.
La bonificació s’aplicarà de la forma següent:
Increment de Plantilla
(any n-1 respecte n-2)
10%<x<20%
 20%

% de Bonificació
(any n)
20%
50%

Per a gaudir de la dita bonificació haurà de concórrer:
-Es requerirà que l’increment assenyalat es produïsca comparant els TC2 corresponents als dos exercicis anteriors a
aquell en què es pretenga aplicar, i analitzant els increments mitjans en terme de nombre de dies per a aquells
contractats que ho siguen amb caràcter indefinit.
-Igualment haurà d’acreditar-se fefaentment el caràcter indefinit de l’ocupació creat, aportant-se els documents
contractuals i/o administratius necessaris per a això.
-Finalment serà necessari que l’increment de plantilla que es produïsca, a més dels percentatges exigits, represente
un increment, en nombre de persones, igual o major de cinc, ponderant-se en termes de mitjana comparat dels dos
exercicis.
L’esmentada bonificació:
-La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a què es refereixen l’apartat 1 de
l’article 88 del RDL 2/2004, de 5 de març i la prevista en l’apartat 2. a) de l’esmentat article.
Normes respecte a la bonificació:
-La bonificació regulada en el present apartat té caràcter rogat i per a tindre dret a gaudir de la mateixa haurà de ser
instada durant el mes de febrer de l’exercici en què es pretén gaudir del benefici, aportant la documentació següent:
a.- Documents acreditatius de representació. (CIF, NIF, escriptures, etc...)
b.- TC2 dels dos exercicis anteriors (original i còpia per a la seua compulsa)
c.- Contractes de caràcter indefinit que s’hagen formalitzat i formen part de l’increment de plantilla.
d.- Quants altres documents s’estimen necessaris per a deixar acreditats els requisits exigits per a gaudir del
benefici.
-El termini màxim per a reconéixer la bonificació expressada en el present apartat serà de sis mesos. Per al supòsit
que vencera el termini de resolució establit, l’interessat pot entendre-la desestimada, sense perjuí de l’obligació de
resoldre que té l’Administració municipal sense que li vincule el sentit del silenci.
Article 5.- Reduccions

1. Quan es realitzen obres en les vies públiques que tinguen una duració superior a tres mesos i afecten els locals en què
es realitzen activitats classificades en la divisió 6a, secció 1a de l’Impost d’Activitats Econòmiques impedint o dificultant
enlaire grau l’accés als esmentats establiments la realització de les obres, que tributen per quota municipal, els subjectes
passius podran sol·licitar a l’Ajuntament corresponent una reducció equivalent al 50 per cent de la quota.
La reducció afectarà tot l’exercici i es concedirà, si és procedent, prèvia instrucció d’expedient específic per a cada
sol·licitud per Resolució de l’Alcaldia-Presidència, prèvia emissió de l’informe tècnic que versarà sobre l’abast i duració de
les obres i posterior dictamen de la Comissió Informativa de Governació, Administració i Hisenda.
Una vegada concedida la reducció el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts que s’hagen pogut
ingressar per l’import pertinent.
Article 6.- Gestió de l’Impost
Este impost s’exaccionarà per mitjà de liquidació per ingrés directe basant-se en les dades censals subministrats per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en les altes i per mitjà de padró fiscal, exposat mitjançant un edicte per a la
seua notificació col·lectiva, per a exercicis successius.
Seran aplicables la Llei General Tributària així com les disposicions reglamentàries previngudes en el Reial Decret
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i
inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs i el Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, per mitjà del que es va aprovar el Reglament General de Recaptació.
Article 7.- Infraccions i sancions
De conformitat amb allò que s’ha estatuït en l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en este impost s’aplicarà el règim d’infraccions i
sancions regulat en el Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el R. Decret 2063/2004, de
15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General del Règim Sancionador Tributari i la resta de disposicions que
siguen aplicables.
Disposició final
La present ordenança fiscal, en la seua actual redacció, entrarà en vigor l’1 de gener de l’exercici següent a aquell en què
s’haja realitzat la publicació de l’aprovació definitiva, després del compliment dels tràmits procedimentals legalment
establits, romanent en vigor mentre no es decidisca la seua modificació o derogació per l’òrgan municipal competent.

