05 ORDENANÇA
ECONÒMIQUES.

FISCAL

REGULADORA

DE

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

FONAMENT LEGAL
Article 1r.
L'Ajuntament de Selva, de conformitat amb l'article 15.2 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i fent ús de la facultat que li confereix la mateixa, amb vista a
la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, previst en l'article 59.1.b) d'aquesta Llei, l'exacció de la qual s'efectuarà
amb subjecció al disposat en aquesta Ordenança Fiscal.
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI
Article 2n.
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 meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula conforme als preceptes
continguts en el RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de reforma
de la citada Llei, i per les altres disposicions legals i reglamentàries que la completin i siguin
d'aplicació al present Impost, així com per la present Ordenança Fiscal.
COEFICIENT D’INCREMENT
Article 3r.
D'acord amb el que preveu 1 article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre el coeficient
d'increment a aplicar sobre les quotes mínimes municipals de les Tarifes de l'impost sobre
Activitats Econòmiques queda fixat en el 1'4 per a totes les activitats exercides en aquest terme
municipal.
Article 4t.
En tot allò que no estigui expressament previst a aquesta ordenança, s’estarà al que disposa el
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, la Llei General Tributària i el Reglament General de
Recaptació, així com a la demés normativa fiscal general.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació,
continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada.

