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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 

 
Article 1.- Fet imposable. 

El fet imposable està constituït per l’exercici, dins del terme municipal, 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exercisquen o no en un local 
determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l'impost. 

 
Article 2.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius d'este impost les persones físiques o jurídiques que, segons 
la llei, deuen complir l’obligació tributària principal, així com les obligacions formals 
inherents a la mateixa, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària sempre que realitzen dins del terme municipal d’Alzira qualsevol de les 
activitats que originen el fet imposable. 

 
Article 3. – Responsables. 

La responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’exigirà, en tot cas, 
en els termes i d’acord amb el procediment previst en la Llei General Tributària. 

 
Article 4.- Exempcions i bonificacions. 

1. Estan exempts de l'impost: 
 
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els 

Organismes autònoms de l'Estat i les Entitats de Dret públic d'anàleg caràcter de les 
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. 

 
B) Els subjectes passius que inicien l'exercici de la seua activitat, durant els dos 

primers períodes impositius d'este impost en què es desenvolupe la mateixa. No es 
considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat en els següents supòsits; 

1a) Quan l'activitat s'haja exercit anteriorment davall una altra titularitat, 
condició que concorre en els casos de: 

a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat juridicotributària de l'explotador quan l'anterior 

titular mantinga una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova 
entitat. 

d) Successió en la titularitat de l'explotació per familiars vinculats a 
l'anterior titular per línia directa o col·lateral fins al segon grau inclusivament. 

2a) Quan es tracte de subjectes passius per l'impost que ja vingueren realitzant 
activitats empresarials subjectes a este, en els casos següents: 

a) Quan l'alta siga deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 
b) Quan l'alta siga conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que es 

venia exercint. 
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c) Quan l'alta supose l'ampliació o reducció de l'objecte material de 
l'activitat que ja es venia realitzant. 

d) Quan l'alta siga conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la 
realització de l'activitat per la qual es venia tributant. 

 
C) Els següents subjectes passius: 
 
Les persones físiques. 
 
Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats i les entitats de l'article 35 de la 

Llei General Tributaria que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 
1.000.000 d'euros en l'exercici anterior. 

 
En quant als contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents, 

l’exempció només aplegarà  als que operen a Espanya per mitjà d'establiment 
permanent, sempre que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 
d'euros en l'exercici anterior. 

 
A efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en esta lletra, es tindran en 

compte les regles següents: 
1. L'import net de la xifra de negocis es determinarà d'acord amb el que preveu 

l'article 191 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre. 

2. L'import net de la xifra de negocis serà el del període impositiu immediat 
anterior. Si el període impositiu immediat anterior haguera tingut una duració inferior a 
l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any. 

Quan el període impositiu no coincidisca amb l'any natural, s'atendrà a la xifra 
de negocis del període impositiu immediat anterior a la data de meritació de l'Impost 
sobre Activitats Econòmiques. 

3. Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en 
compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per este. No obstant això, 
quan l'entitat forme part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42 del Codi de 
Comerç, l'import net de la xifra de negoci es referirà al conjunt d'entitats pertanyents al 
dit grup. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, s'entendrà que els casos de 
l'article 42 del Codi de Comerç són els arreplegats en la sección1ª del Capítol I de les 
normes per a la formulació dels comptes anuals consolidades, aprovades per Real 
Decret 1815/1991, de 20 de desembre. 

4. En el supòsit dels contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents, 
s'atendrà a l'import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments 
permanents situats en el territori espanyol. 

 
D) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió 

Social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió dels 
Assegurances Privats. 
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E) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyança en tots 

els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o 
de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els 
establiments d'ensenyança en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, 
estigueren en règim concert educatiu, inclòs si facilitaren als seus alumnes llibres o 
articles d'escriptori o els prestaren els serveis de mitja pensió o internat i encara que per 
excepció venguen en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a la dita 
ensenyança, sempre que l'import  de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destine, exclusivament, a l'adquisició de matèries primeres o al 
sosteniment de l'establiment. 

 
F) Les Associacions i Fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, 

sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d'ocupació que per a l'ensenyança, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids 
realitzen, encara que venguen els  productes dels tallers dedicats als dits fins, sempre 
que l'import de la dita venda sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es 
destine exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al  sosteniment de 
l'establiment. 

 
G) La Creu Roja espanyola. 
 
H) Els subjectes passius a què els s'aplique l'exempció en virtut de Tractats o 

Convenis Internacionals. 
 
I) A l'empara del que preveu l'article 58 de la Llei 30/1994, de  24 de novembre, 

de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés 
General, estaran exemptes les Fundacions i Associacions per l'exercici d'aquelles 
activitats que constituïsquen el seu objecte social o finalitat específica. S'entendrà que 
les explotacions econòmiques coincidixen amb l'objecte o finalitat específica de l'entitat 
quan les activitats realitzades en elles perseguisquen el compliment dels fins 
contemplats en els articles 2.04 i 42.1.a) de la mateixa Llei, i sempre que el gaudi d'esta 
exempció no produïsca distorsions en la competència, en relació amb empreses que 
duguen a terme la mateixa activitat, i que els seus destinataris siguen una col·lectivitat 
genèrica de persones. 

 
2. Els subjectes passius a què es referixen les lletra A), D) G) i H)  de l'apartat 

anterior no estaran obligats a presentar declaració d'alta en la Matrícula de l'impost. 
 
3. Les exempcions previstes en les lletres B), E), i F) de l'apartat 1 d'este article 

tindran caràcter pregat i es concediran, quan corresponga, a instància de part. 
 

4.1. Empreses que estiguen desenvolupant la seua activitat a Alzira 
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4.1.1 Per creació d’ocupació indefinida. 
 
Disfrutaran d'una bonificació els subjectes passius que hagen incrementat la 

mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant 
l'exercici 2014 (la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2015), o durant l'exercici 
2015 (en este cas la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2016), en relació amb 
l'exercici anterior a què es tracte, en les quanties següents: 

 
Increment de fins a un 5%: bonificació del 10% 
Increment de més del 5% i fins al 10%: bonificació del 20% 
Increment de més del 10% i fins al 15%: bonificació del 30% 
Increment de més del 15% i fins al 50%: bonificació del 40% 
Increment de més del 50%: bonificació del 50% 
 
La duració de la bonificació serà de quatre anys. 
 
L'increment de la mitjana anual de la plantilla amb contractes indefinits haurà de 

mantindre's durant tot el període d'aplicació de la bonificació. 
 
4.1.2. Per inversions en immobilitzat material superiors al milió d'euros. 
 
Disfrutaran d'una bonificació els subjectes passius que hagen efectuat inversions 

superiors al milió d'euros en immobilitzat material en centres de treball situats a Alzira 
durant l'exercici 2014 (la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2015), o durant 
l'exercici 2015 (en este cas la bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici 2016), en 
relació amb l'exercici anterior a què es tracte, en les quanties següents: 

 
Durant el primer any: bonificació del 25% 
Durant el segon any: bonificació del 50% 
 
Per al còmput de la inversió, es prendrà un màxim de dos anys consecutius. 
 
4.2. Empreses de nova implantació de la seua activitat a Alzira. 
 
A estos efectes, no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una 

activitat quan esta s'haja desenvolupat anteriorment davall una altra titularitat, 
circumstància que s'entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió, 
escissió o aportació de branques d'activitat. 

 
4.2.1. Per creació d'ocupació indefinida. 
 
L'increment de la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte 

indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la 
bonificació, haurà de ser almenys de 20 llocs de treball. 
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El percentatge de bonificació s'establix amb la següent programació temporal: 
 
Any d'activitat   Percentatge de bonificació 
Primer     25 
Segon     50 
Tercer     75 
Quart     95 
Quint     95 
Sext    Fi de la bonificació 
 
4.2.2. Per inversions en immobilitzat material superiors al milió d'euros. 
 
El percentatge de bonificació s'establix amb la següent programació temporal: 
 
Any d'activitat   Percentatge de bonificació 
Primer     25 
Segon     50 
Tercer     75 
Quart     95 
Quint     95 
Sext    Fi de la bonificació 
 
Per al còmput de la inversió, es prendrà un màxim de dos anys consecutius. 
 
4.3. Els percentatges indicats en els apartats 4.1.1 i 4.2.1 per creació d'ocupació 

indefinit, si almenys un 33% dels empleats que han determinat l'increment de plantilla 
pertanyen a col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació, s'elevarà, en 
cada cas, deu punts el percentatge de bonificació establit en la taula anterior. Per a això, 
serà necessari acreditar la condició de desprotegit dels empleats aportant la certificació 
de l'organisme corresponent de la Generalitat Valenciana o de l'Àrea de Benestar Social 
de l'Ajuntament d'Alzira. 

 
La bonificació haurà de sol·licitar-se dins del primer semestre de l'exercici en què 

haja de produir efecte.  
 
En els casos de sol·licitud de la bonificació per creació d'ocupació indefinit, i a fi 

d'acreditar l'increment de plantilla amb contracte indefinit, a la pertinent sol·licitud 
s'adjuntarà la documentació que a continuació es detalla:  

 
- Memòria comprensiva dels contractes indefinits subscrits en cada un dels dos 

períodes impositius anteriors a què haja de produir efecte la bonificació, referits, si és el 
cas, a cada centre de treball o domicili d'activitat a què es referixen les declaracions 
tributàries sobre les quals versa la sol·licitud de bonificació. De la mateixa manera, 
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s'inclourà en la memòria la relació de contractes indefinits subscrits amb empleats 
pertanyents a col·lectius especialment desprotegits en matèria d'ocupació.  

- Còpia dels contractes indefinits compresos en l'antecitada memòria.  
-Còpia dels TC2 del mes de desembre dels dos últims exercicis anteriors a què 

haja de produir efecte la bonificació. 
 
Durant el període de vigència de la bonificació es comprovarà anualment que es 

manté la mitjana anual de la plantilla amb contractes indefinits. 
 

Article 5. Quota tributària. 

La quota tributària serà el resultat d'aplicar a les Tarifes de l'impost, així com el 
coeficient de ponderació i el coeficient per situació del local regulat en els articles 7 i 8 
de la present Ordenança. 

 
Article 6. Coeficient de ponderació. 

D’acord amb el que preveu l’article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals sobre quotes municipals 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. 

 
Dit coeficient es determinarà d’acord amb la següent escala: 
 
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 
 
Als efectes de l’aplicació del coeficient a que 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 el mateix y es determinarà d’acord amb el que es preveu en 
la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4 d’esta Ordenança. 

 
Article 7. Classificació de les vies públiques. 

1. Als efectes previstos en l’article 87 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les 
vies públiques es classifiquen en quatre categories fiscals. 

2. Annex a esta Ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'este 
municipi amb expressió de la categoria fiscal que els correspon. 

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es 
consideren de tercera categoria, i quedaran qualificades així fins a l'1 de gener de l'any 
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següent a aquell en què s'aprove, pel Ple d'esta Corporació, la categoria fiscal 
corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
Article 8. Coeficients de situació. 

Sobre les Tarifes de l’impost incrementades pel coeficient establert en l'article 6é 
d'esta Ordenança fiscal, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radique 
l'activitat econòmica, s'estableix la següent escala de coeficients: 

 
 
 CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

Primera Segona Tercera Quarta Índex 
 aplicable 3,80 3,50 2,20 1,75 
 

Article 9. Període impositiu. 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracte de 
declaracions d'alta. En este cas començarà a partir de la data d’inici de l'activitat fins al 
final de l'any natural. 

2. En els casos de declaració d'alta en què el dia de començament de l'activitat 
no coincidisca amb l'any natural, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre 
de trimestres naturals que queden per finalitzar l'any, inclòs el del començament de 
l'exercici de l'activitat. 

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les 
quotes es prorratejaran per trimestres naturals. A tal fi, els subjectes passius podran 
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els 
quals no s’haja exercit l'activitat. 

 
Article 10.- Règim d'ingrés. 

1.- El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es 
determinarà cada any i s'anunciarà públicament. 

Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel 
Reglament General de Recaptació, que són: 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació al dia 20 del mes posterior o, si este no fóra 
hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dia 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si este 
no fora hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

2.- Una vegada iniciat el període executiu i notificada la providència de 
constrenyiment, el pagament del deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis 
següents: 

a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies un i 15 de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 de tal mes o, si este no 
fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
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b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si este 
no fóra hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

3.- Els recàrrecs del període executiu es meritaran amb l’inici de tal període, i el 
seu tipus i import seran els establits en l’article 28 de la Llei General Tributària. 

 
11. Règim de recursos administratius. 

1.- Contra les dades censals podrà interposar-se recurs de reposició davant 
l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el termini d’un mes a contar des del dia 
següent al de notificació de l’acte o resolució o reclamació davant del Tribunal 
Econòmic-administratiu de València en el mateix termini, sense que puguen interposar-
se simultàniament estos dos recursos. 

Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
només podran interposar el recurs de reposició regulat en l’article 14.2 de la Llei 
39/1988, reguladora de les Hisendes Locals. 

2.- La interposició de recursos no deté l'acció administrativa per al cobrament, 
llevat que  dins del termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·licite la 
suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanye la garantia pel total del deute 
tributari. 

No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de cap garantia quan el recurrent justifique la 
impossibilitat de prestar alguna o bé demostre fefaentment l'existència d'errors materials 
en la liquidació que s'impugna. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es  publique en el Butlletí 
Oficial de la Província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2004, i 
continuarà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada l’anterior Ordenança fiscal municipal reguladora d’este impost. 
 

ÍNDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES 

 
CATEGORIA PRIMERA: 
 
Zones comercials, recreatives o d’oci, illes cadastrals o parcel·les 23830, 

2362001, i 2361009. 
 
CATEGORIA SEGONA: 
 
Alborxí, plaça. 
Benito Pérez Galdós (del núm. 1 al 25) i del núm. 2  al  34). 
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Blasco Ibáñez. 
Bandera Valenciana. 
Calderón de la Barca. 
Correus. 
Fonteleny. 
Generalitat, plaça. 
Hispanitat. 
Lluís Suñer. 
Major, plaça. 
Major Santa Caterina. 
Mur. 
Regne, plaça. 
Sants Patrons. 
Societat Musical (núm. 8,9,10,11 i 12). 
Sucro. 
Verge de Lujan. 
 
CATEGORIA TERCERA: 
 
Carrers no compresos en la resta de categories. 
 
CATEGORIA QUARTA: 
 

Alfons el Magnànim Creu Menéndez Pelayo 
Alonso de Ojeda Doctor Ferràn Numancia 
Angel del Alcazar Ermita Núñez de Balboa 
Arapiles Filipinas L’Olivera 
Ben Amira Garrofera Pau, La  
Ben Jafacha General Prim Piletes 
Bonavista Jesús Pont de Xàtiva 
Braçal Joan d’Austria Sant Quintín 
Buenos Aires Josep Pau Salvador la Casta 
Callao Juan de Garay Sant Marcial 
Calvari Juan Sebastián el Cano Trafalgar 
Cavall Bernat Lleialtat Valdivia 
Conquesta Luchana Valencia 
Covadonga Magallanes  

 
NOTES A TINDRE EN COMPTE EN L'APLICACIÓ DE L'ÍNDEX DE VIES: 
 
1a.- En  el cas que en un carrer no s'indique numeració, tot el carrer pertany a la 

categoria on figure. 
2a.- Els números de policia que, si fa el cas, s'indiquen, s’han d’entendre com a 

inclosos. 
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3a.- La situació i localització dels números de policia és la que figura en els 
plans parcel·laris del Cadastre Urbà d'Alzira, per la qual cosa qualsevol discrepància es 
resoldrà d'acord amb  l’assenyalat en la cartografia cadastral.” 
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