ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 1. Fonament Legal.
L’Ajuntament de l’Armentera, conformement a l’art. 15.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, 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 sobre activitats
econòmiques, previst a l’art. 60.1.b) de dita 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 la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, 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.
Article 4. Coeficient de situació.
Les característiques del municipi de l’Armentera no permeten distingir en aquests moments
diferents categories de carrers, per la qual cosa no es pot establir coeficient de situació.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2003 i
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2004, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang
legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit
d’aquesta Ordenança.

