
ORDENANÇA  NÚM.  15  TEXT  REFÓS  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE  LA  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE
RECOLLIDA  DE  RESIDUS  SÒLIDS  URBANS,  TRANSPORT,
TRANSFERÈNCIA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides 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  de
conformitat  amb el disposat als articles 15 a 19 i 20.4.s) 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,  aquest  Ajuntament  continua  exigint  la  Taxa  per  la  prestació  dels
serveis  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans,  transport,  transferència,  tractament  i
eliminació dels mateixos”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat text refós. 

Article 2. Fet Imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria
de  recollida  de  fems  domiciliaris  i  residus  sòlids  urbans  d’habitatges,  allotjaments,
locals,  establiments  o  llocs  on  s’exerceixen  activitats  industrials,  comercials,
professionals, artístiques i de serveis.

Així  mateix  constituirà  el  fet  imposable  els  serveis  de  transport,  transferència,
tractament i eliminació del fems i residus sòlids generats en els habitatges, allotjaments,
locals,  establiments  o  llocs  on  s’exerceixin  activitats  industrials,  comercials,
professionals, artístiques i de serveis, tant si estan situades en sòl urbà com rústic.

2. A tal efecte, es consideren fems domiciliaris i de residus sòlids urbans, les restes i
deixalles d’alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i
s’exclouen de tal  concepte els residus de tipus industrial,  enderrocs d’obres, detritus
humans,  matèries  i  materials  contaminats,  corrosius,  perillosos  o  la  recollida  i
abocament dels quals exigeixi l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques
o de seguretat.

3. Es consideraran voluminosos aquells mobles o objectes deteriorats  o que els seus
propietaris  vulguin  desfer-se  dels  mateixos,  propis  d’habitatges  o  establiments,
(geleres, rentadores, mobles vells, somiers, …)
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4. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari o a instància de part, dels
següents serveis:

a)  Recollida  de  fems  i  residus  no  qualificats  de  domiciliaris  i  urbans  procedents
d’indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 
c) Recollida d’enderrocs d’obres

Article 3. Subjectes Passius i substituts del contribuent 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats que
es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària que resultin beneficiades
o afectades pels serveis o activitats que prestin o realitzin les Entitats Locals, que ocupin
o  utilitzin  els  habitatges,  locals  o  béns  ubicats  en  els  llocs,  places,  carrers  o  vies
públiques en els quals es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d’usufructuari,
habitacionista, arrendatari o, fins i tot de precari.

2.  Tindrà  consideració  de subjecte  passiu substitut  del  contribuent  el  propietari  dels
habitatges, locals o béns, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre
els usuaris d’aquelles, beneficiaris del servei. 

Article 4. Persones responsables

1. Respondran  solidàriament  de  les  obligacions  tributàries  del  subjecte  passiu  les
persones  físiques  i  jurídiques  a  què  es  refereix  l’article  42  de  la  Llei  58/2003
General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris les persones i entitats que assenyala l’article 43 de la
Llei 58/2003 General Tributària.

Article 5. Quota tributària

Les  quotes  tributàries  consistiran  en  una  quantitat  fixa,  per  unitat  de  local,  que  es
determinaran en funció de la naturalesa i destinació dels immobles.  A aquest efecte,
s’aplicaran les següents tarifes:

AGRUPACIONS TAXA
RECOLLIDA

TAXA
TRACTAMENT

TOTAL

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (per plaça) (per plaça) (per plaça)

• SENSE  MENJADOR
(PER PLAÇA) 15,90 37,80 53,70

• AMB  MENJADOR
(PER PLAÇA) 18,28 43,47 61,75
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RESTAURACIÓ (per
establiment)

(per establiment) (x
establim)

• RESTAURANTS  FINS
A 100 m2 392,53 596,66 989,19

• RESTAURANTS  DE
MÉS DE 100 m2

Tarifa anterior
més 3€/m2

Tarifa anterior
més 3€/m2

• CAFETERIES  FINS  A
100 m2 262,69 632,74 895,43

• CAFETERIES DE MÉS
DE 100 m2

Tarifa anterior +
2€/m2

Tarifa anterior +
2€/m2

• BARS, CAFÈS, PUBS I
ESTABLIMENTS  QUE
NO  SERVEIXIN
MENJARS FINS A 100
m2

262,69 342,77 605,46

• BARS, CAFÈS, PUBS I
ESTABLIMENTS  QUE
NO  SERVEIXIN
MENJARS DE MÉS DE
100 m2

Tarifa anterior +
2€/m2

Tarifa anterior +
2€/m2

ESTABLIMENTS
ALIMENTACIÓ

• BOTIGUES,
ULTRAMARINS 95,88 203,45 293,33

• CARNISSERIES,
PEIXETERIES,
FRUITERIES

160,06 412,33 572,39

• SUPERMERCATS FINS
A 100 m2 205,46 406,84 612,30

• SUPERMERCATS MÉS
DE 100 m2

Tarifa anterior +
3€/m2

Tarifa anterior +
3€/m2

LOCALS COMERCIALS I 
INDUSTRIALS

• TALLERS  I
GARATGES

95,88 213,08 308,96

• PERRUQUERIES 43,30 104,28 147,58
• FERRETERIES,

ELECTRODOMÈSTICS 43,40 104,28 147,58
• OFICINES

BANCÀRIES  I  EN
GENERAL

43,30 98,28 141,58

HABITATGES 
• HABITATGES  EN 36,56 86,94 123,50
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GENERAL
• HABITATGES

TERCERA  EDAT
(habitats
exclusivament  per
persones  majors  de
65 anys)

36,56 75,60 112,16

ALTRES
• PARADES MERCAT 54,08
• PORTS  DE  MENYS

DE  400
AMARRATGES

5.575,40 6.093,97 11.669,37

Article 6. Exempcions i bonificacions

Es concediran les exempcions o bonificacions previstes a l’article anterior. 

Article 7. Meritació, període impositiu i forma de pagament

Atès que es tracta d’una Taxa d’import periòdic, les quotes es meritaran el primer dia de
l’any, llevat que la meritació de la taxa es produís després d’aquesta data i el període
impositiu comprendrà l'any natural, excepte els supòsits d’inici o cessament en l'ús del
servei o activitat, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància
amb el consegüent prorrateig de la quota. Quan per causes no imputables al subjecte
passiu, el servei públic o l’activitat administrativa no es presti o desenvolupi, procedirà
la devolució de l'import corresponent. 

El pagament de la indicada taxa es portarà a terme dintre dels terminis que estableixi
l'Ordenança General reguladora de la Gestió, Administració i Recaptació aprovada per
aquest Ajuntament. 

Article 8. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que
a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat als articles 191 a 212 de la
Llei General Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears romanent en vigor fins a la
seva modificació o derogació expresses.
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Aprovació ple de data 27 novembre de 2008
Aprovació definitiva a BOIB núm. 185 EXT de data 31 de desembre de 2008
Modificació any 2014:  article 5è  ---- aprovació inicial ple 12-11-14
                                                       ---- aprovació definitiva a BOIB núm. 9   (17-01-15)
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