
ORDENANÇA FISCAL
reguladora de

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

FONAMENT LEGAL

Article  1r.- L’Ajuntament de Marratxí, de conformitat amb l’art. 15.2 de Text Refós de la Llei  
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, fa ús de la facultat que 
li  confereix el mateix, 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 la dita  Llei, 
l’exacció del qual s’efectuarà amb subjecció a allò que disposa aquesta Ordenança Fiscal.

ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI

Article 2n.- 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 meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula conforme 
als preceptes continguts en el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (RDLeg 2/2004, 
de 5 de març),  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.

COEFICIENTS DE SITUACIÓ

Article 3r.- De conformitat amb allò que preveu l’article 87 del Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes locals (RDLeg 2/2004), l’escala de coeficients de situació de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, queda fixada en els termes que s’estableix a l’article següent.
 

Article 4t.-
1.  Als  efectes  previstos  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  relació  de  les  vies  públiques  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’anterior esmentada 
relació seran considerades d’igual categoria a l’aplicada al nucli urbà en què estan situades; romanent 
qualificades així fins a l’1  de gener de l’any  següent a aquell en què s'aprovi  per la Corporació  
Plenària la categoria fiscal corresponent  i  la seva  inclusió expressa en la relació de vies públiques.

4. Sobre les quotes modificades per l’aplicació del  coeficient  de ponderació  previst a l’art. 86  
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (RDLeg 2/2004), i atenent a la categoria de 
la via pública on radiqui l’activitat econòmica, s’estableix la següent escala de coeficients:

CATEGORIA DE LES VIES PÚBLIQUES
1a                           2a                         3a                          4a  

          Coeficient Aplicable 2.8 2.25 1.8 1.35

5. A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els són aplicables ni el 
coeficient ni l’índex de situació que regula aquesta Ordenança.

EXEMPCIONS
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Article 5è
1. Estan exempts de l'impost:

a)  L'Estat,  les  Comunitats  Autònomes  i  les  Entitats  Locals,  com  també  els  organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de 
les Entitats Locals.

b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant  
els 2 primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenrrotlli aquesta.

A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan 
aquesta s’hagi exercit  anteriorment  amb una altra titularitat,  circumstància que s’entendrà que es 
dóna, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de rames d’activitat.

c) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 

35.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000  
d’euros. 

Respecte als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, l’exempció només 
comprendrà els  qui  operin  a  Espanya per  mitjà  d’establiment  permanent,  sempre que tinguin  un 
import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf, es tindran en compte les 
següent regles:

1ª) L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 191 
del text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 
de desembre.

2ª) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre 
Societats o dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, el del període impositiu el  
termini de presentació de declaracions del qual pels dits tributs hagi finalitzat l’any anterior al de la  
meritació d’aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a que es refereix l’article 35.4 
de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any 
anterior al de meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una duració inferior a  
l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3ª) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el  
conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquest. 

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi 
de comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents al dit grup.

A efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, s’entendrà que el casos de l’article 42 del 
Codi de comerç son els recollits en la secció 1ª del capítol I de les normes per a la formulació dels 
comptes anuals consolidats, aprovades per Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.

4ª) En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, s’atendrà a 
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori  
espanyol.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades a  
la Llei 30/1995 de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 

e)  Els organismes públics d'investigació,  els establiments d'ensenyament en tots els seus 
graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, 
o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots 
els seus graus que, no tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, tot i que facilitin als 
Departament Tributari seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els prestin els serveis de mitja 
pensió o internat i encara que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers 
dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona es destini  exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al  sosteniment de 
l'establiment.
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f)  Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i  sensorials, sense ànim de 
lucre,  per  lesactivitats  de  caràcter  pedagògic,  científic,  assistencial  i  d'ocupació  que  per  a 
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzin, tot i que venguin els productes 
dels tallers dedicats a aquests fins, sempre que l'import d'aquesta venda, sense utilitat per a cap  
particular  o  tercera  persona,  es  destini  exclusivament  a  l'adquisició  de  primeres  matèries  o  al  
sosteniment de l'establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.

h)  Els  subjectes  passius  als  quals  els  sigui  aplicable  l’exempció  en  virtut  de  tractats  o 
convenis internacionals.

2. Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d), g) i h) de l’apartat anterior no  
estaran obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula de l’impost.

3.  El  ministre  d’Hisenda establirà  en  quins  casos l’aplicació  de  l’exempció  prevista  en  el 
paràgraf c) de l’apartat 1 anterior, exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, en la qual es faci constar que es compleixen els requisits establerts en els  
dit paràgraf per a l’aplicació de l’exempció. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti  
de contribuents per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 
anterior presentaran la comunicació, en el seu cas, l’any següent al posterior al d’inici de la seva 
activitat. 

A  aquests  efectes,  el  ministre  d’Hisenda  establirà  el  contingut,  el  termini  i  la  forma  de 
presentació  de  la  dita  comunicació,  així  com als  supòsits  en  que  s’haurà  de  presentar  per  via  
telemàtica. 

Respecte a les variacions que puguin afectar l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 
1 anterior, se seguirà el que preveu el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 90 del Text Refós de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

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.

BONIFICACIONS

Article 6è.- Sobre la quota de l’impost s’aplicaran, en tot cas, les següents bonificacions: 

a)  Les  cooperatives,  així  com  les  unions,  federacions  i  confederacions  d’aquestes  i  les 
societats  agràries  de  transformació  tindran  la  bonificació  prevista  a  la  Llei  20/1990  de  19  de 
desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

b) Una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol  
activitat professional, durant els 5 anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu 
d’exercici d’aquesta. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts 5 anys des de la 
finalització de l’exempció prevista en l’article 5.1.b) d’aquesta Ordenança.

NORMES DE GESTIÓ DE L’IMPOST

Article  7è.- 
1.  És  competència  de  l’Ajuntament  la  gestió  tributària  d’aquest  impost,  que  comprèn  les 

funcions de concessió i denegació de bonificacions, realització de les liquidacions que condueixin a la 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos 
que s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent.

2.  Les  sol·licituds  per  al  reconeixement  de  beneficis  fiscals  s’han  de  presentar  a 
l’administració municipal, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel 
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qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament els interessats poden 
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar de la 
notificació expressa o l’exposició pública dels padrons corresponents.

4. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que, dins 
el  termini  previst  per interposar el recurs, l’interessat sol·liciti  la suspensió de l’execució de l’acte 
impugnat i adjunti garantia suficient.

No obstant això, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, 
sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri  
fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s’impugna.

5. Les liquidacions d’ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament 
General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’obrirà la 
via de constrenyiment i s’aplicarà el recàrrec establert a la Llei General Tributaria.

Les quantitats degudes reporten interès de demora des de l’endemà del venciment del deute 
en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s’aplicarà sobre el deute tributari,  
exclòs el recàrrec de constrenyiment.

El tipus d’interès és el vigent al moment de finalitzar el termini d’ingrés en període voluntari, 
fixat conformement a allò que disposa l’article 26 de la Llei General Tributària.

COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ

Article  8è.-  En  els  termes  que  disposi  el  Ministeri  d’Economia  i  Hisenda,  l’Ajuntament 
demanarà per a si  mateix les funcions d’inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que 
comprenguin la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els 
censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple  
de la Corporació en sessió de dia 21 de desembre de 2007, entrarà en vigor a partir de dia 1 de  
gener de 2008, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

(Ordenança publicada al BOIB núm. 74 de 24 de maig de 2003)
 (Darrera modificació: BOIB núm. 194 de 27  de desembre de 2007)
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ANNEX CATEGORIES DE CARRERS  

Carrers de categoria PRIMERA per

- Sector 4.5 de les NN.SS.
- Sector 4.4 de les NN.SS.
- Sector 4.2 de les NN.SS. 

Carrers de categoria SEGONA per

- Carrer Teixidors (Polígon Industrial)
- Carrer Conrradors (Polígon Industrial)
- Carrer Gerrers (Polígon Industrial)
- Carrer Celleters (Polígon Industrial)
- Carrer Licorers (Polígon Industrial)
- Carrer Siurells (Polígon Industrial)
- Camí de Muntanya (Polígon Industrial)
- Carrer Roders (Polígon Industrial)
- Ctra. Palma-Alcúdia
- Avinguda Antoni Maura (Pont d'Inca)
- Carrer Cabana (Pont d’Inca)
- Plaça Secretari Bartomeu Riera (Pont d'Inca)
- Carrer d’Aubarca (Pont d'Inca Nou)
- Carrer Son Frau (Pont d’Inca Nou)
- Carrer Gabriel Maura (Ses Cases Noves)
- Carrer de la Casa del Poble (Sant Marçal)
- Carrer Gladiol (Son Macià)

Carrers de categoria TERCERA per

- Carrer Sant Llatzet (Pont d'Inca)
- Avinguda Prínceps d'Espanya (Can Farineta)
- Avinguda Gabriel Alomar  (Cas Capità)
- Carrer Olesa (Sa Cabaneta)
- Carrer Jaume I (Sa Cabaneta)
- Carrer Nicolau Cotoner (Sa Cabaneta)
- Carrer Major (Pòrtol)
- Carrer General Weyler (Pla de Na Tesa)
- Carrer Can Frontera (Pla de Na Tesa)
- Carrer de Francesc Salvà i Pizà – escultor (Pont d’Inca)

Carrers de categoria QUARTA per

- Resta del Terme municipal.
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