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Ajuntament d’Aielo de Malferit 
Edicte de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre aprova-
ció definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre activitats econòmiques.

EDICTE
Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per Acord del Ple, en 
sessió ordinària celebrada en data 20 de maig de 2021
No havent-se presentat al·legacions a la mateixa durant el període 
d’exposició publica. Es publica, amb caràcter definitiu el text de 
l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econò-
miques.
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats económi-
ques.
Article 1.-Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l’article 15.2 de la Llei 2/2004, de 
5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament fent 
ús de la facultat que li confereix aquesta, per tal de fixar els elements 
necessaris per a la determinació de la quota tributària de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques, previst a l’article 59.1.b).
Article 2.-Elements de la relació jurídica.
Els elements de la relació jurídica i tributària d’aquest impost són els 
continguts i regulats als articles 78 a 99, i les disposicions transitòries 
quarta i tretzena de la Llei 2/2004 reguladora de les Hisendes Locals 
(BOE de 9.3.2004)
Article 3.-Quota tributària.
1. La quota tributaria serà la resultant d’aplicar les tarifes del impost, 
d’acord amb els preceptes continguts a la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals y a les disposicions que la complementen i desenvolupen, i 
als coeficients y les bonificacions previstos per la llei i, en el seu 
cas, acordats per cada ajuntament i regulats en les ordenances fiscals 
respectives.
2.-En Aielo de Malferit no és possible distingir més d’una categoria 
de carrer, per la qual cosa, no s’estableix el coeficient de situació.
Article 4.-Gestió de l’impost.
L’impost es gestiona a partir de la matrícula del mateix. La Dita 
matrícula es formarà anualment per a cada terme i estarà constituïda 
per censos comprensius de les activitats econòmiques, subjectes 
passius, quotes mínimes i, si és procedent, del recàrrec provincial. La 
matrícula estarà a disposició del públic en els respectius ajuntaments. 
Les obligacions del subjecte passiu s’arrepleguen en l’article 90.2 de 
la Llei 2/2004 d’Hisendes Locals.
Article 5é - Bonificacions.
1. Es bonifica amb el 50 per cent de la quota corresponent, als qui 
inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per 
quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la con-
clusió del segon període impositiu d’exercici d’aquella. L’aplicació 
de la bonificació requereix que l’activitat econòmica no s’haja exercit 
anteriorment sota una altra titularitat. S’entén que l’activitat s’ha 
exercit anteriorment sota una altra titularitat, entre d’altres, en els 
casos de fusió, escissió o aportació de branques.
2. Podran sol·licitar una bonificació del 15% durant 3 anys els 
subjectes passius que desenvolupen l’activitat en les edificacions en 
les que s’incorporen sistemes per al aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar, eòlica o hidràulica, sempre que la potencia instal·lada 
siga superior a 2,0 Kw/100 m2 d’ocupació del edifici i, al mateix 
temps, es genere una energia renovable d’almenys el 25% de la 
energia demandada.
Esta bonificació serà del 30% durant 5 anys sempre que la potencia 
instal·lada instal·lada siga superior a 4,0 Kw/100 m2 d’ocupació 
del edifici i, al mateix temps, es genere una energia renovable de al 
menys el 50% de la energia demandada.
Esta bonificació s’aplicarà amb independència de què la titularitat de 
les instal·lacions de consum i de generació siga de diferents persones 
físiques o jurídiques.
3. Les bonificacions abans relacionades, podran ser aplicades simul-
tàniament, si es compleixen els requisits.
4. Els/les interessats/ades hauran de sol·licitar les bonificacions que 
es recullen als apartats anteriors abans de l’aprovació del padró fiscal 
perquè tinga efectes en el mateix any de la sol·licitud, sempre i quan 

es complisquen les condicions que donen lloc a la bonificació en el 
moment del meritament de l’impost; en cas contrari, la bonificació 
s’aplicarà a partir de l’exercici següent.
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Província de València i quedant en 
vigor fins la seua modificació o derogació expressa.
Aielo de Malferit, 19 de juliol de 2021.—L’alcalde, Juan Rafael 
Espí Mompó.
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