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EDICTE
Per acord del Plenari de l’Ajuntament de Guardamar de la Safor, 
en sessió extraordinària celebrada en data 06 d’agost de 2020 es va 

de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
En compliment de l’article 169.1, por remissió del 177.2, del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al no a haver-se presentat 

-

amb el següent text:
ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES
DISPOSICIÓ PRELIMINAR.
De conformitat amb el que es preveu en l’article 15.2 del text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 

per a la determinació de la quota tributària de l’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES previst en l’article 59.1.b) de 
l’assenyalat text legal.
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE.
Els elements de la relació jurídic tributària d’aquest Impost són els 
continguts i regulats en els articles 78 a 91, tots dos inclusivament, 
del citat text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ARTICLE 2. COEFICIENT DE SITUACIÓ.
Sobre les quotes modificades per l’aplicació del coeficient de 
ponderació previst en el Text Refós de Llei d’Hisendes Locals, 
l’Ajuntament de Guardamar de la Safor estableix per a tots els seus 

ARTICLE 3. BONIFICACIONS.
Sobre la quota tributària de l’Impost s’aplicaran, les següents 

a) Les Cooperatives, així com les Unions, Federacions i Confedera-
cions d’aquestes i les Societats Agràries de Transformació, tindran 

Règim Fiscal de les Cooperatives.

per als subjectes passius que tributen per quota municipal i utilitzen 

d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA. MODIFICACIONS DEL 
IMPOST

per la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat o per qualssevol 
altres Lleis o disposicions, i que siguen aplicables directament, 

DISPOSICIÓ FINAL.
El present text de l’Ordenança, començarà a aplicar-se a partir del 

Guardamar de la Safor, 14 d’octubre de 2020.—L’alcaldessa, Ana 
Isabel Ferrer Fuster.
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