
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST 

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1.- Fonament. 
L’Ajuntament dels Poblets, d’acord amb el disposat en l’article 15.2, article 60. 1 b) i 
articles 85 i 88, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
fa ús de la facultat que li confereix la mateixa, en ordre 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 també pel disposat en la present  
ordenança fiscal. 
 
Article 2.- Coeficient de situació. 
1. Als efectes previstos en l’article 88 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, les vies 

públiques d’aquest municipi es classifiquen en 2 categoríes fiscals. Annex a aquesta 
ordenança fiscal figura l’index 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’index seran considerades de 
2ª categoria i quedaran en dita classificació fins que el Ple de la Corporació aprove 
la categoria fiscal corresponent i procedesca a la seua inclusió en l’index de vies 
públiques. 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en l’article 87 
de la Llei 39/88 de 28 de desembre, i atenent a la categoria fiscal de la via pública 
on radica físicament el local en el qual es realitza l’activitat econòmica, s’estableix 
la taula de coeficients següent: 

 
 CATEGORIA 1ª CATEGORIA 2ª 
COEFICIENT DE SITUACIÓ 2,80 1,40 
 
4.- Quan es tracte de locals que tinguen façana a dos o més vies públiques, classificades 
en diferents categories, s’aplicarà l’índex que corresponga a la via de categoria superior, 
sempre que existeixca accés al local, de normal utilització. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2003 i romandrà en 
vigor fins la seua modificació o derogació expresses. 
 

ANNEX 
 

Classificació de zones i carrers a efectes de l’aplicació de l’article 2 de la present 
ordenança fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
CATEGORIA 1ª 
Les partides del terme municipal que no siguen de la categoria 2ª. 
CATEGORIA 2ª 
Casc urbà del nucli històric, que comprèn els següents carrers: Major, Jaume I, Mestre 
Vicent, San Roc, Plaça del Castell, Joan Martorell, Riu, Cervantes, Girona, Plaça del 
Salvador, Pego, Vicari Ciscar, Molí, Sant Josep, Trinquet, Denia, La Mar, Pda. Riu 
Oest, Pda. Riu Est, Ausiàs March, Arxiduc Carles, Les Corts Valencianes, Vicent 
Andrés Estellés, Francesc de Vinatea, Lugnano in Teverina, Mirarrosa, Joan Fuster. 



 
 
 


