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ORDENANÇA
reguladora de
l’ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
FONAMENT LEGAL
Article 1.
L’Ajuntament de Calvià, conformement a l’art. 15.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de Març, (text refós de la Llei d’hisendes locals), fa ús de la facultat que li
atorga, en ordre a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes
tributàries de l’impost sobre activitats econòmiques, previst a l’art. 59.1 b) de dita Llei,
l’exacció del qual s’efectuarà d’acord amb el que disposa aquesta Ordenança fiscal.
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI.
Article 2.
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 de meritar, a més del règim d'administració o
gestió, es regula conforme als preceptes continguts en el R.D.L. 2/2004 (Text refós de la
Llei d’hisendes locals) i per les altres disposicions legals i reglamentàries que la
complementen i siguin d'aplicació al present impost, així com per la present Ordenança
Fiscal. S'estableix una bonificació de nova creació de fins al 95 per cent de la quota
corresponent per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació que justifiquin tal
declaració.
Correspondrà aquesta declaració al ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
La bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions
al fet que es refereixen a l'apartat 1 de l'article 88 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i els paràgrafs anteriors d'aquest apartat.
En el cas de l'impost sobre activitats econòmiques, la bonificació s'entendrà
atorgada per al període posterior a l'exempció tributària establerta legalment.
2.1.- Es considerarà que existeix foment de l'ocupació sempre l'activitat
econòmica generi nova ocupació o millori les condicions d'estabilitat o durada del ja
existent, de manera que s'afavoreixi i promogui la desestacionalització turística,
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afavoreixi i promogui l'ocupació estable o existeixi una contratació de major durada en
el transcurs de l'any, amb la finalitat d'allargar, d'aquesta manera, els mesos d'obertura.
Per a la valoració de les circumstàncies de foment de l'ocupació, es prendrà com a
període de referència els dos anys immediatament anteriors al de la sol·licitud.
A l'efecte de la valoració i concessió de les bonificacions sol·licitades, no es
considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una nova activitat econòmica quan
aquesta s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat o tipologia anàloga en
el municipi de Calvià, circumstància que s'entendrà que concorre, entre altres supòsits,
en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
2.2.- Per l'Alcaldía es dictaran les instruccions relatives a la documentació a
aportar juntament amb la sol·licitud de bonificació, així com la que sigui precisa aportar
per a la seva renovació.
2.3.- Per l'Alcaldía es determinaran els criteris generals a tenir en compte per
part de la Comissió de Valoració per proposar al Ple l'aprovació de les bonificacions
sol·licitades.
2.4.- La bonificació s'atorgarà per un període màxim de 4 anys i els requisits que
hagin estat causa per a la seva obtenció hauran de mantenir-se durant el temps que duri
la mateixa.
El Ple aprovarà, en cada cas, el percentatge de la bonificació a atorgar, així com
el temps de durada de la mateixa, a proposta de la Comissió de Valoració, que estarà
composta per una persona en representació dels Serveis Econòmics, una persona en
representació del Servei d'Urbanisme, una persona en representació del Departament de
Comerç i Activitats, una persona en representació dels Serveis Generals, una persona en
representació del Servei d'Inspecció i els que l'alcalde designi.
La bonificació haurà de sol·licitar-se entre els mesos d'agost a octubre de
l'exercici immediatament anterior al que assorteixi efectes.
COEFICIENT DE SITUACIÓ
Article 3.
De conformitat amb el que preveu l’article 87 de l’esmentat R.D.L., l’escala de
coeficients de situació de l’impost sobre activitats econòmiques queden fixats en els
termes que s’estableixen al article següent.
Article 4.
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1. Als efectes prevists per a l’aplicació de l’escala de coeficients de situació, les
vies públiques es classifiquen en quatre categories fiscals.
2. Annexa a aquesta Ordenança figura la relació de les vies publiques del
municipi amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cada una d’elles.
3. Les vies públiques que no apareguin expressament assenyalades a l’abans
esmentada relació seran considerades de la mateixa categoria a l’aplicada al nucli urbà
en què estan situades i romandran en aquesta qualificació fins a l’1 de gener de l’any
següent a aquell en què la Corporació Plenària aprovi la categoria fiscal corresponent i
la seva inclusió expressa a la relació de vies públiques.
4. Sobre les quotes modificades, l'aplicació del coeficient de ponderació previst
a l'article 86 del R.D.Lg 2/2004 , i atenent a la categoria de la via pública on radiqui
l’activitat econòmica, s’estableix la següent escala de coeficients:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Categoría ...................

1ª

2ª

3ª

4ª

Coeficient aplicable..... 3,617..............2,615..............2,402..............1,415
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança Fiscal i la relació annexa de vies públiques fou aprovada
definitivament el dia 27 de juny de 2013, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació
al BOIB, en els termes previstos en l'article 17.4 del R.D.L. 2/2004, continuant la seva
vigència mentre no se n'acordi la modificació o la derogació.
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