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CAP DEL DEL DEPARTAMENT  
Assumpte: Projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre activitats 

econòmiques Concepte 130,00. 
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 11 de Juny de 1992, va acordar aprovar 
l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques, i es va aplicar amb efectes de l’1-1-1992. 
La darrera modificació d'aquesta ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 28 d’octubre  de 
2004 i entrà en vigor a partir de l’1 de gener de 2005.  

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, preveu en els seus articles 16 a 19 el procediment per a la modificació de les  ordenances fiscals. 

Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostària i amb el fi 
d'aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes de l’impost 
referit, fixant, per entrar en vigor l’1 de gener del 2006, nous coeficients de situació a que fa referència l'article 87 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, representant un augment del 3% en relació als vigents des de l’1 de gener de 2005. També es considera 
convenient modificar el text d’alguns articles per adaptar-los a la normativa estatal vigent. 

L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local  determina la competència de la Junta de Govern 
Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l’Article 
123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances. 

Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de Palma 
podria adoptar-se el següent 
 A C O R D 

"Primer.-Aprovar el Projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora l'Impost sobre 
activitats econòmiques. Concepte 130,00, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per 
l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2003, pel que fa als articles 4,  
10.2, 11.1, 11.2, 13.2 i 13.3; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda 
singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004,de 5 de març. S'adjunta a la proposta la nova redacció. 

 
Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació 

expressada." 
 
 Palma, a 3 d’octubre de 2005 
 EL CAP DEL DEPARTAMENT, 
  
El Coordinador general de l’Àrea 
d’Hisenda, Economía, Innovació 
i RRHH. 
 
 
 
 
 Sgt. Xavier Calafat Rotger. 
 
 
Sgt.: Guillermo Navarro Garau 

VIST I PLAU  
     TINENT DE BATLE 
D’HISENDA, ECONOMIA, 
INNOVACIÓ I RECURSOS 
HUMANS 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Pedro Álvarez Chillida 
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 A N N E X  
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 Concepte 130,00-130,01 
 
TEXT QUE ES MODIFICA 
 
ARTICLE 4 
 L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, pels 
prevists a l'article 3 del Codi de comerç. 
 CAPÍTOL IV 
ARTICLE 7 
................ 
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article tindran caràcter rogatiu i es 
concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
 CAPÍTOL V 
 
 Quota tributària 
ARTICLE 10 
……………….  
 2.  En l'ús de la facultat atribuïda per l'article 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix, 
sobre les quotes modificades per aplicació del coeficient de l’apartat anterior, una escala de 
coeficients que pondera la situació de l'establiment atenent la categoria del carrer en què radica. 
Aquesta escala és la següent: 

  
 Categoria del carrer     Coeficient de situació 
 
 1a 2,652 
 2a 2,452 
 3a 2,253 
 4a 2,054 
 5a 1,854 
 6a 1,655 
 

Quan es tracti de locals que tinguin façana a dues o més vies públiques, classificades en diverses 
categories, s'aplicarà el coeficient de situació que correspongui a la via de categoria superior, sempre que hi 
existeixi, encara que sigui en forma de xamfrà, accés directe al recinte i de normal utilització. 

A l'annex d'aquesta Ordenança es classifiquen en sis categories els carrers d'aquest terme 
municipal. 

Els carrers o vies públiques que no hi apareguin relacionats seran considerats de darrera categoria. 
 
…………………………. 
 
 
 
 Període impositiu i meritació 
ARTICLE 11 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat que es tracti de declaracions d'alta. En aquest cas abraçarà 

des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural. 
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat que en els casos de 

declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural. En aquest supòsit les quotes es 
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per acabar l'any, incloent-hi el de l'inici de 
l'exercici de l'activitat. 

Igualment, i en el cas de baixa per cessament a l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres 
naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi el dit cessament. Amb tal finalitat, els subjectes passius podran 
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sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagi exercit 
l’activitat. 

.......................................... 
 
ARTICLE 13 
........................... 
2. L'Ajuntament durà a terme la liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària d'aquest impost i comprendrà les funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les 
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució 
dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes i 
actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les matèries compreses en aquest paràgraf. 

 Les exempcions de caràcter rogatiu s’hauran de sol·licitar en presentar la declaració d’alta a la matrícula de 
l’impost. L’òrgan de l’Administració tributària de l’Estat que rebi la declaració d’alta en la qual se sol·liciti el 
reconeixement d’una exempció la remetrà a l’Ajuntament perquè aquest adopti l’acord que correspongui i el 
notifiqui a l’interessat. 

3. Tot i el que disposa l'article 13.2 de la present Ordenança, la gestió tributària de les quotes provincials i nacionals 
que fixin les tarifes de l'impost correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sense perjudici de les fórmules 
de col⋅laboració que, en relació amb tal gestió, es puguin establir 

......................... 


