Gestió Tributària
El CAP DEL DEPARTAMENT
Projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Serveis Relatius al
Assumpte:
tractament dels residus sòlids urbans. Concepte 312,03
INFORME.- L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 20 de març de 1997, va acordar aprovar
l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Serveis Relatius al tractament dels residus sòlids urbans. Concepte
312,03, i va entrar en vigor a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial. La darrera modificació d'aquesta
ordenança va ésser aprovada definitivament per acord plenari de 23 de desembre de 2004, i va entrar en vigor a partir
de l'1 de gener de 2005.
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, preveu en els seus articles 16 al 19 el procediment per a la modificació de les Ordenances Fiscals.
Els Serveis Econòmics Municipals entenen que per necessitats d'índole pressupostaria i amb el fi
d'aconseguir els ingressos pertinents per una eficaç gestió municipal, és convenient modificar les tarifes de la Taxa
referida, adequant-les al cost previsible sense superar, en conseqüència, el límit que la Llei estableix, amb vigència a
partir del 1-1-2006. S'uneix a l'expedient el corresponent estudi econòmic que serveix de base a la citada
modificació.
L’Article 127. 1. a) de la Llei de Bases de Règim Local determina la competència de la Junta de Govern
Local en l‘aprovació dels projectes d’ordenances i reglaments municipals. Conformement el que disposa l’Article
123. 1. d) de la Llei de Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació de les modificacions de les ordenances.
Pel que s'ha exposat, el Cap del Departament que subscriu, és del parer que per la Junta de Govern de Palma
podria adoptar-se el següent
ACORD
"Primer.- Aprovar el Projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
Serveis Relatius al tractament dels residus sòlids urbans. Concepte 312,03, la darrera modificació de la
qual va ser aprovada per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 desembre de 2004; tot això
en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text Refós de
la Llei d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i a l'estudi econòmic que
apareix unit a l'expedient, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta proposta.
Segon.- Sotmetre el projecte al Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació de la modificació
expressada."
Palma, a 5 d’octubre de 2005
El Cap del Departament,
El Coordinador general de l’Àrea
d’Hisenda, Economía, Innovació
i RRHH.

Sgt. Xavier Calafat Rotger.
Sgt.: Guillermo Navarro Garau
VIST I PLAU
TINENT DE BATLE
D’HISENDA, ECONOMIA,
INNOVACIÓ I RECURSOS
HUMANS

Sgt.: Pedro Álvarez Chillida
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ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2006
CONCEPTE 1. Pel tractament dels residus sòlids urbans a habitatges, apartaments turístics, despatxos de
professionals, oficines i locals comercials i industrials:
Euros
Concepte
1.1.1. Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals. A l’any...................... 83,30
1.2.1. Oficines, establiments i locals comercials i industrials de fins a 100 m2 de superfície. A l’any
................................................................................................................................. 134,21
1.2.2. Establiments i locals compresos a l’epígraf precedent amb una superfície útil superior als
100 m2 i en els quals treballin o tenguin d’alta a Seguretat Social d’1 a 5 persones. A l’any
per m2 ......................................................................................................................... 0,54
1.2.3. Els mateixos en els quals estiguin empleades de 6 a 10 persones. A l’any per m2 ....... 0,56
1.2.4. Els mateixos en els quals estiguin empleades d’11 a 20 persones. A l’any per m2 ....... 0,63
1.2.5. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades més de 25 persones. A l’any per m2 .. 0,70
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer per les oficines, establiments i locals comercials o industrials,
qualsevol que sigui la seva superfície i nombre de persones que hi treballin, serà inferior a 134,21 € ni superior a
2.996,63 €
Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança Municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
2.2.1.
1.3.1. Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en els quals no es
serveix menjar, amb una superfície útil no superior a 100 m2 ................................. 298,64
1.3.2. Els mateixos quan la superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2 .......................... 2,94
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.3.1. i 1.3.2. podrà ser superior a 2.996,63 €
anuals, ni inferior a 298,64 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
2.2.1.
1.4.1. Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no superfície útil
no superior a 100 m2. A l’any.................................................................................. 134,10
1.4.2. Els mateixos amb una superfície útil superi els 100 m2 a l’any per m2 ........................ 1,15
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.4.1 i 1.4.2. podrà ser superior a 2.996,63 €
anuals, ni inferior a 134,10 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
2.2.1.
1.5.1. Centres d’ensenyament. A l’any per plaça0,70
1.5.2. Centres d’ensenyament. A més del epígraf anterior, per plaça d’internat o mitja pensió. A
l’any............................................................................................................................................ 3,02
1.6.1. Cinemes, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats. Per plaça o
localitat i any .............................................................................................................................. 1,87
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.5.1, 1.5.2 i 1.6.1. podrà ser superior a 2.996,63
€ anuals, ni inferior a 134,10 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
2.2.1.
1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d’assistència i hospitalització. Per plaça a l’any ........... 11,86
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.7.1 podrà ser superior a 1.738,63 € anuals, ni
inferior a 347,72 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
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2.2.1.
1.8.1 Espectacles esportius (curses de bicicletes, cavalls, llebrers, bàsquet, futbol, tennis, toros i
similars). Per cada cent places o localitats, o fracció, i dia de funció0,59
1.9.1. Llocs de venda a la via pública fires, mercats públics, platges, etc.. Per m2 de superfície i dia
d’ocupació. Així com hamaques i similars a platges, per unitat i dia ........................................ 0,05
1.10.1. Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc., en els quals es faciliti al
públic tant el servei d’allotjament com el de menjar, amb subjecció o no al règim de pensió
completa. Per plaça i any............................................................................................................ 31,23
1.10.2. Hotels, residències, apartaments turístics, hostals, motels, campaments turístics, etc., en els
quals no es presti el servei de menjador. Per plaça i any ............................................................ 19,17
1.11.1. Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries, restaurants, cellers,
barbacoes, etc.). Per plaça i any ................................................................................................. 23,78
1.12.1. Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil de fins a 100 m2.
A l’any........................................................................................................................................ 445,55
1.12.2. Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2. Per m2 i any .................... 3,00
En cap cas la quantia de la quota total a satisfer pels epígrafs 1.12.1. i 1.12.2. podrà ser superior a 2.996,63 €
anuals, ni inferior a 445,55 € anuals.
Quan per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 36 de l’Ordenança municipal de neteja,
deixalles i residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf
2.2.1.
CONCEPTE 2. Pel tractament de residus procedents de serveis de recollida especials.
2.2.1. Tractament de residus sòlids urbans a intal·lacions o locals de qualsevol tipus amb unes
característiques no recollides a altres epígrafs o que constitueixin un servei especial amb un
volum superior als 10 m3. Per tona mètrica o fracció .................................................................... 90,96
FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA
Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 1 de la tarifa, atendran el pagament de la
mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual, en els casos d’alta en el cens, o de notificació col·lectiva
de les quotes anuals, conforme els edictes corresponents, en els casos de padrons fiscals.
Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació el Concepte 2 de la tarifa, atendran el pagament de la
mateixa a partir de la notificació de la liquidació individual en funció de les tones recollides.

