
PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 6, 
REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS, 
ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS

En relació a l’Ordenança núm. 6, reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, 
establiments i instal·lacions, atès l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir i 
la legislació aplicable, i atès que s’ha seguit la tramitació establerta legalment, es 
proposa al Ple que adopti els següents

Acords:

1. Modificar l’apartat C, sobre modificacions substancials, de l’annex de l’Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, 
en els seus apartats 1r i 2n, de manera que:

- On diu: 

“1. En els casos de modificacions substancials, establertes en l’article 11 de la Llei 
7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, 
s’han d’aplicar íntegrament les quotes corresponents a l’activitat en qüestió.

2. No s’ha d’aplicar el 100 % de les quotes que pertoquin a l’activitat en els supòsits de
modificacions substancials que no afectin la part autoritzada anteriorment. En aquests 
casos, sempre que s’hagi presentat prèviament la sol·licitud justificada de la manera 
corresponent i que s’hagi emès l’informe tècnic municipal, s’ha de disminuir la quota en 
el percentatge equivalent a la proporció que representa la part ja autoritzada en relació al 
total de l’activitat.”

- Ha de dir:

“1. En els casos de modificacions substancials que afectin la totalitat del local, 
establertes en l’article 11 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació, accés i 
exercici d’activitats a les Illes Balears, s’han d’aplicar íntegrament les quotes 
corresponents a l’activitat en qüestió.

2. En els casos de modificacions substancials que afectin un percentatge de l’activitat, 
s’ha de calcular la quota del 100 % de l’activitat i aplicar-hi el percentatge afectat per la 
modificació.”

2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la 
manera següent:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web

Codi Segur de Validació 1c93e5ac59f94f5e9c0ad46dcce79bf6001

Url de validació https://seu.arta.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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“Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins 
que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.”

3. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i 
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la 
província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè 
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la corporació. 
Si no es presenten reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, considerar-la 
aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.
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