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ORDENANÇA
reguladora de la
TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS,
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS
FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
En ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
conformement al que disposen els articles 15 a 19 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, l’Ajuntament de Calvià
continuarà percebent la Taxa per serveis relatius a activitats, establiments i
instal·lacions, que es regiran per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual
atenen el que preveu l’article 57 de l’esmentat text refós.
FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa l'activitat municipal, tècnica,
administrativa i de comprovació necessària per determinar si escau atorgar la llicència
d'activitat sol·licitada o si l'activitat declarada/comunicada realitzada, o que es pretén
realitzar s'ajusta a les determinacions de la normativa o de les ordenances municipals.
2. Als efectes d’aquest tribut, es considerarà establiment el lloc o local en el qual
habitualment s'exerceixi o s'hagi d'exercir qualsevol activitat que per l'obertura i
funcionament de la mateixa sigui necessari, en virtut de precepte legal, l'obtenció de
llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable.
3. Tendran la consideració d'activitat:
a) La primera instal·lació, inici o començament de qualsevol activitat en
l'establiment que es tracti.
b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada, encara que continuï
el mateix titular.
c) L’ampliació de l’establiment en la qual s’exerceixi l’activitat i qualsevol
alteració que s’hi dugui a terme i que afecti les condicions de la llicència
atorgada, comunicació prèvia o declaració responsable, exigint una nova
verificació.
d) El canvi de titularitat a les activitats existents.
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SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Estan obligats al pagament de la Taxa en concepte de subjectes passius
contribuents, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 35 de la Llei
general tributària, titulars de l’activitat que es pretén desenvolupar o, en el seu cas, es
desenvolupi en l'establiment.
RESPONSABLES
Article 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general
tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex
d’aquesta Ordenança, establertes d’acord amb l’activitat, la superfície dels establiments
i la naturalesa de l’obertura, conforme s’assenyala a l’Article 3 d’aquesta Ordenança.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6.
No s’atorgarà cap exempció o bonificació en el pagament de la Taxa.
MERITACIÓ
Article 7.
1. D’acord amb l’article 26 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, la Taxa es meritarà quan
s’iniciï la prestació del Servei o la realització de l’activitat. A aquests efectes, es
considerarà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l’oportuna sol·licitud
de llicència o de presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable, si
el subjecte passiu la formula expressament.
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2. Quan l'activitat hagi tengut lloc sense haver-se obtingut l’oportuna llicència, o
no s'hagi presentat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable, la taxa es
meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si
l'activitat, l’establiment o les instal·lacions compleixen les condicions exigibles, amb
independència de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per
autoritzar l’activitat o decretar el tancament, si no és autoritzable aquesta activitat. Tot
això sense perjudici de l’actuació de la Inspecció Tributària.
3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament
correponent.
DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 8.
1. Els interessats en l’obtenció de llicència d’obertura presentaran a
l’Ajuntament l’oportuna sol·licitud ajustada al model oficial que facilitarà
l’Administració municipal, a la qual s’acompanyarà la documentació necessària amb la
finalitat de tramitar l’expedient i de comprovar l’exacta aplicació de la tarifa de la taxa.
2. El procediment d’ingrés serà, conforme a allò previst a l’art. 27 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004 de
5 de març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la Taxa en el
moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat, mitjançant l’oportuna declaracióliquidació i ingrés simultani de la Quota Tributària a la Tresoreria Municipal, com a
requisit previ per iniciar el tràmit de l’expedient.
3. Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es canviàs o ampliàs
l’activitat o s’ampliàs l’establiment en el qual s’exerceix respecte a l’inicialment previst,
aquestes modificacions s’hauran de posar en coneixement de l’Administració municipal
als efectes i abast prevists al present article.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o
el servei públic no es prestin, procedirà la devolució de l'import corresponent.
NORMES DE GESTIÓ
Article 9.
Els titulars d’activitats que, d’acord amb la Llei 16/2006, de 17 d'octubre de
règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears s'hagin de
sotmetre's a un període d'informació pública, hauran de fer-se’n càrrec de les despeses
que es derivin de l’anunci en un dels diaris de l’illa i de la col·locació d’un cartell en el
lloc en el qual s’hagi d’exercir l’activitat. A aquest efecte, a la llicència d’instal·lació
s’efectuarà la liquidació corresponent al tràmit d’informació pública, diferenciant-se
l’import del cartell de la quantia que s’hagi de satisfer per la publicació en el diari.
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INFRACCIONS I SANCIONS
Article 10.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les
sancions que corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposen els articles 178 i
següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i
complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal fou aprovada definitivament el 16 de desembre de
2013 i entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació al BOIB, continuant la
seva vigència fins que sigui derogada o modificada.
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ANNEX DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
I/O FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS.

A) Quota general
EUROS (€)
1. Quota fixa inicial
180,30
2. Increments per excés de superfície:
Per cada metre quadrat que excedeixi de 250 m2 la superfície del local,
s’aplicaran els següents increments, a més a més de la quota fixa inicial:
- De 250 a 1000 m2: 2 per mil de la quota fixa inicial
- De 250 a 2000 m2: 1’50 per mil de la quota fixa inicial
- De 250 a més de 2000 m2: 1 per mil de la quota fixa inicial
B) Quotes fixes inicials individualitzades
EUROS
1. Discoteques, sales de festa i sales de ball

1.202,02

2. Bars, cafeteries i restaurants

210,35

3. Cafè-concerts, cafès- cantants, cafès-teatre, bars musicals,
pubs i similars

270,45

4. Hotel, per plaça:
a) De 5 estrelles

18

b) De 4 estrelles

15,60

c) De 3 estrelles

11,40

d) De 2 estrelles

9

e) D'1 estrella

6,60

5. Hotels-Apartaments, per plaça:
a) De 4 estrelles

15,60

b) De 3 estrelles

11,40

c) De 2 estrelles

9

d) D'1 estrella

6,60

6. Apartaments turístics, per plaça:
a) Categoria especial

11,40

b) Categoria primera

9

c) Categoria segona

6,60
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d) Categoria tercera

3,30

7. Hostals o pensions, per plaça:
a) De 3 estrelles

9

b) De 2 estrelles

6,60

c) D'1 estrella

3,30

8. Bingos

1.202

9. Bancs i les seves sucursals

1.202

10. Companyies d'assegurances:
Delegacions i subdelegacions

601

11. Sales de jocs recreatius amb màquines d'atzar que donin
premi en metàl·lic, a més de la Quota General, per cada
màquina d'atzar instal·lada

120,20

12. Màquines d'atzar que donin premi en metàl·lic situades a
altres establiments, a més de la quota corresponent a
l'establiment de què es tracti, per cada màquina d'atzar

120,20

C) Activitats permanents majors:
En els casos d’activitats permanents majors, les quotes assenyalades als apartats
A) i B) s’incrementaran amb una quota complementària de 180,30 euros (€) que es
reduirà al 50% quan es tracti de sol·licituds d’ampliació.
En aquest supòsit, el promotor de l’activitat haurà de satisfer la quantitat de 36,05
euros (€) per la instal·lació del cartell que anuncia el període d’informació pública, a
més de les despeses que es deriven de la corresponent publicació en un diari de l’illa.
D) Ampliacions:
1. En els casos d’ampliacions de locals per al desenvolupament de les activitats
autoritzades, s’aplicarà el 50% de la quota fixa inicial corresponent a l’establiment
objecte d’ampliació.
2. Quan es tracti d’ampliació d’activitats autoritzades per a desenvolupar-les en
el mateix local, de caràcter no temporal, se satisfarà el 20% de la quota fixa inicial
corresponent.
E) Inspeccions de comprovació
1. En el supòsit de realització d'actuacions de vigilància i inspecció recollides en
el Capítol primer del títol VI infraccions i sancions, els tècnics municipals hagin de
realitzar visites de comprovació, se satisfarà la quota de 60,10 euros (€).
2. Quan arrel de les actuacions de comprovació es produeixi el precinte de
locals, equips, instal·lacions o maquinària per execució forçosa de l'ordre de tancament
d'activitats 120,76 euros (€). Inclou el desprecinte.
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F) Llicències temporals
1. Per a la realització d’activitats recreatives simultànies a l’activitat habitual,
efectuada al recinte de l’establiment, la quota tributària per l’atorgament o
renovació de Llicència, s’aplicaran les següents tarifes:

EUROS
a) Equips de reproducció musical

60,10

b) Guitarra i altres instruments musicals

108,15

c) Piano, orgues elèctrics i similars

150,25

d) Equips de reproducció d'imatge i so (vídeo pantalles)

150,25

e) Altres activitats recreatives no incloses als paràgrafs
anteriors

120,20

f) Balls de saló a establiments hotelers, amb grup o equip de
reproducció musical
f.1.) Quota fixa

90,15

f.2.) Per plaça hotelera
La quota tributària d'aquest epígraf serà la resultant de l'addició
de la quota fixa a la resultant pel nombre de places hoteleres

0,30

Llicències temporals, de caràcter independent i no simultànies
amb altra activitat.
Amb caràcter excepcional, la quota del present epígraf es
podrà prorratejar per trimestres naturals.

72,10

G) Canvis de titularitat de llicències...............................................108,15
En els traspassos de llicències a favor de conjugues, ascendents i descendents
legítims en primer grau, d’assalariats de la mateixa empresa amb una antiguitat
mínima no inferior a un any i de persones amb discapacitat, entenent-se com a
tals qui tengui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100 ........0
euros (€).
NOTA COMUNA als anteriors apartats:
A les sol·licituds de llicència formulades respecte dels supòsits contemplats als
apartats A) a H) de l’annex de tarifes de la taxa, quan el titular únic o titulars de la
sol·licitud siguin tots persones amb discapacitat, entenent com a tals qui tengui aquesta
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100, la tarifa a aplicar serà de 0 Euros.
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