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2.2 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE  

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1r. Fonament 
1. L'Ajuntament de la Vila Joiosa, de conformitat amb el número 2 de l'article 15, l'apartat b del 
número 1 de l'article 60 i els articles 85 i 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, fa ús de la facultat que li conferix esta, amb vista a la fixació dels elements 
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, 
l'exacció del qual es regirà, a més, pel que disposa la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Coeficient de situació 
1. Als efectes fixats en l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, les vies públiques d'este 
municipi, pel que fa exclusivament a l’IAE, es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a esta 
Ordenança fiscal figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb la categoria fiscal que correspon a 
cada una d'estes.  
 
2. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic abans mencionat seran 
considerades de 1a categoria i quedaran en la dita classificació fins que el Ple d'esta corporació 
aprove la categoria fiscal corresponent i procedisca a la seua inclusió en l'índex alfabètic de vies 
públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat en l'article 87 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i atenent a la categoria fiscal de la 
via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'establix la taula de 
coeficients següent:  
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 1a 2a 
Coeficient de Situació   1.4 0.70 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on 
tinga assenyalat el nombre de policia o, si no n'hi ha, on estiga situat l'accés principal.” 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
Article 3. Bonificacions 
1. Les cooperatives, les seues unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries 
de transformació, disfrutaran de la bonificació del 95 % de la quota que determina la Llei 20/1990, de 
19 de desembre, sobre Règim fiscal de cooperatives. 
 
2. Els que inicien l'exercici de qualsevol activitat classificada en la secció segona de les tarifes de 
l'impost gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent durant els 5 anys 
d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’esta. El període 
d'aplicació de la bonificació caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de 
l'exempció fixada en el paràgraf b de l'apartat 1 de l'article 83 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
3. A l'empara del que disposa l'article 89.2.c de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, disfrutaran d'una bonificació del 25 per cent de la quota tributària corresponent, els 
subjectes passius per quota municipal que produïsquen o utilitzen, per al desenvolupament de les 
activitats que duguen a terme en el Municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l'aprofitament 
d'energies renovables (eòlica, solar, a partir de biomassa, etc.) o a partir de sistemes de cogeneració, 
sempre que la producció es realitze en instal·lacions ubicades en el terme municipal, encara que 
allunyades de les zones més poblades, i el consum de l'energia així obtinguda es realitze, al seu torn, 
en activitats realitzades en el dit terme. 
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S'entenen per sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que permeten la producció 
conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil. 
 
A l'efecte d'aplicar esta bonificació es consideraran, com a instal·lacions per a l'aprofitament de les 
fonts d'energia renovables i sistemes de cogeneració, les contemplades i definides en el Pla de 
foment de les energies renovables. 
 
Si el subjecte passiu es limita a utilitzar este tipus d'energia sense produir-la, el seu consum ha de 
representar, almenys, un 20 % del total de l'energia que utilitze per a les activitats realitzades en el 
municipi. Este requisit haurà de ser fefaentment acreditat. 
 
Esta bonificació té caràcter rogat, s'aplicarà a partir de següent període impositiu a què se sol·licite i 
serà incompatible amb les regulades en els apartats anteriors. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realtizada el 7 de novembre de 2003) 
 
Article 4t. Normes de gestió de l'impost 
Per al procediment de gestió no assenyalat en esta Ordenança s'aplicarà el que disposa la legislació 
vigent, així com el que establisca l'Ordenança reguladora de la gestió de l'Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
 
Disposició final. Data d'aprovació i vigència 
La present Ordenança fiscal entra entrarà en vigor el dia que es publique en el BOP, produirà efectes 
a partir del dia 1 de gener de 2004 i seguirà en vigor mentre no s'acorde la seua modificació o 
derogació expressa. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Amb relació als subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques respecte dels quals, 
sense estar exempts al pagament de l'impost a l'entrada en vigor de la present Ordenança Fiscal, 
se’ls hi estigueren aplicant les bonificacions en la quota per inici d'activitat, continuaran aplicant-se 
les dites bonificacions en els termes que determine l'anterior Ordenança fiscal de l'Impost sobre 
Activitats Econòmiques fins a la finalització del corresponent període d'aplicació de la bonificació. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 20 de març de 2003) 

 
 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: PLE 07/11/03 – BOP NÚM. 299. DE 31/12/03 
 
 

Gestió delegada en Suma 
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ANNEX 
 
Epígraf I. Carrers de primera categoria: 
Aitana 
Alacant 
Almirall Estrada 
Amadòrio 
Andalusia 
Arsenal 
Av. Almadrava 
Av. Benidorm, des del C/ Huit de Maig amb Barranquet fins el C/ Andalusia 
Av. de Benidorm: resta del carrer 
Av. Bernat de Sàrria (des de l'av. Rei Joan Carles I fins el carrer Andalusia) 
Av. Bernat de Sàrria: resta del carrer 
Avinguda del Port 
Av. del Varador 
Av. Finestrat 
Av. Mariners de la Vila Joiosa 
Av. Mediterrani 
Avinguda País Valencià 
Avinguda Parc Sensal 
Av. Rei Jaume I 
Avinguda Rei Joan Carles I 
Azorín 
Batalla de Lepant 
Barberes 
Barcelona 
Barranquet 
Beata Ángeles San José 
Blai Mayor 
Calvari 
Camí Vell de València 
Canalejas 
Capità Segarra 
Churruca 
Ciutat de València 
Cervantes 
Ciutat de Castelló 
Colón, fins a edifici Eman, Colom 72-74 
Colón, des d'immediatament després de l'edifici Eman (Colom 72-74) fins el final 
Constitució 
Costes 
Cristóbal Galiana 
Dalt 
Damiana Zaragoza 
D. Juan Beneyto Pérez 
Dr. Esquerdo 
Dr. Fleming 
Dr. Luís Soler 
Dr. Manuel Alegria 
Ermita Sant Antoni 
Fátima 
Felix Rodríguez de la Fuente 
Ferrocarril 
Flota pesquera 
Gabriel Miró 
Gall 
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Germans Aragonés 
Gravina 
Hernan Cortés 
Huit de Maig 
Eivissa 
Jaime Santaolalla 
Jaime Soler Urrios 
Jesús Urrios 
Juan Ramón Jiménez 
Juan Tonda Aragonés 
La Pau 
Llum 
Madrid 
Mestre Joaquín Rodrigo 
Mestre Rodrigo 
Marqués de Valterra 
Méndez Nuñez 
Mestre Antonio Server 
Mestre Quico Serrano 
Músic Tito 
Nou d’Octubre 
Orxeta 
Palasiet 
Paloma 
Partida Paradís 
Passeig Dr. Esquerdo 
Pati Fosc 
Pelai 
Pianista Gonzalo Soriano 
Pizarro 
Plans 
Plaça Comunitat 
Plaça de Sant Bartomeu. 
Plaça del Catedràtic Eduardo Soler. 
Plaça Generalitat 
Plaça Joan Fuster 
Plaça Llum 
Placeta Triana 
Polop 
Puig Campana 
Puntes del Moro 
Quintana 
Ramón i Cajal 
Relleu 
Reverend Basilio Martínez 
Reis Catòlics 
Ricardo Urrios 
Sant Judes 
Sant Vicent 
Sella 
Sensal 
Travessia Colón 
Travessia Mestre Pons 
Triana 
Xarquet 
 
En totes les altres zones no compreses com a carrer de segona categoria 
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Carrers de segona categoria 
 
Àngel 
Arxiu 
Bigueta 
Carreró del Filador 
Carreró del Pal 
Costera de la Mar 
Costereta 
Frai Posidonio Mayor 
Hort 
Hortet 
Major 
Maria Amada 
Pal 
Plaça Castelar 
Plaça Església 
Pou 
Sant Agustí 
Sant Benet 
Sant Cristòfol 
Sant Elm 
Sant Josep 
Sant Pere 
Santa Marta 
Soledat 
Traveseret 
Trinitat 
Vallet 
Vicente Cervera 
 


