
08 ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS

FONAMENT LEGAL

Article 1r.
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 del Règim Local i de conformitat amb el que es
disposa als articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per
recollida de fems, que regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa 1'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n.
Pel caràcter higiènic-sanitari del servei, és obligatòria l'aplicació d'aquesta taxa i cap persona física
o jurídica quedarà eximida del pagament de l'exacció.

OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 3r.
1.-  Fet  imposable.  Constitueix  el  fet  imposable de la  taxa la  prestació del  servei,  de recepció
obligatòria, de recollida de fems directa; pels de conducció, trasbals, vessament, manipulació i
eliminació dels fems domiciliaris, de deixalles industrials o comercials i altres similars.
2.- A aquest afecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i les deixalles
alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen
d'aquest  concepte  els  residus  de  tipus  industrial,  enderrocs  d'obres,  els  detritus  humans,  les
matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament
requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3.- No esta subjecta a la taxa, la prestació voluntària i a instància de part dels serveis següents:
Recollida  de  fems  i  residus  no  qualificats  de  domiciliaris  i  els  urbans  d’indústries,  hospitals  i
laboratoris.
Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
Recollida d'enderrocs d'obres.
Habitatges declarades legalment en ruïna.
4.- L'obligació de contribuir neix a partir de la prestació del servei, que atesa la seva condició de
percepció  obligatòria  i  general  s'entendrà  com  a  utilitzada  pels  titulars  d'habitatges  i  locals
existents en la zona quan l'organització del servei municipal ho estableixi.

Article 4t.
1.- Subjectes passius. Son subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a que es refereix la Llei General Tributària (Art. 36 i concordants), que ocupen o utilitzen
els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies publiques on es realitza el servei,
bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o fins i tot, de precari.
2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges
o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que son els
beneficiaris del servei.

Article 5è. Responsables.
Seran  responsables  tant  solidaris  com  subsidiaris  aquells  que  mereixin  aquesta  consideració
d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària al Capítol II del Títol II.

Article 6è. Exempcions.
Estaran exempts de la Taxa que regula aquesta Ordenança:
a) Les persones pertanyents a unitats familiars on els ingressos nets per unitat de consum siguin
inferiors al salari mínim interprofessional, prenent com a valor de referència el fixat pel Ministeri de



Treball i Seguretat Social. Per a calcular els ingressos nets per unitat de consum, s’agafarà com a
referència la declaració de renda de l’any anterior al inici del curs i es sumaran tots els ingressos
nets dels membres de la unitat familiar. A continuació es dividirà aquesta quantitat pel nombre
d’unitats  de consum que formen la  unitat  familiar,  que es  calcula  per  mitjà  de la  suma dels
següents coeficients:
- Pel primer adult: 1
- Per la resta de persones majors de 14 anys :0.7
- Per a cadascun dels menors de 14 anys: 0.5
Per gaudir de la tarifa d'habitatge especial es requerirà que la persona interessada ho demani a
l'administració, justificant el seu dret mitjançant els següents documents, relatius a totes i cada
una de les persones que conviuen en el mateix habitatge i que facin referència a l'exercici anterior
immediat de l'acreditació de la taxa:
- Certificació negativa de no estar obligats a la presentació de la declaració de l’Impost sobre la
Renda de les persones físiques, o en altre cas, la darrera declaració presentada.
- Certificat municipal acreditatiu dels qui conviuen, en el seu cas, amb per la persona sol·licitant de
la bonificació.
La declaració de la persona interessada podrà ser comprovada per l'Administració Municipal que
s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. En cas de falsedat, automàticament es perdrà la
reducció obtinguda independentment de l'expedient de defraudació que li pot seguir.

b) Les persones que, tot i no complir amb el descrit a l’apartat a) d’aquest article, presentin un
informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament que així ho aconselli.

Article 7è.
1.- Anualment es confeccionaran els rebuts pel cobrament d'aquesta taxa.

2.-  Transcorregut  el  termini  d'exposició  al  públic,  l'Ajuntament  resoldrà  les  reclamacions
presentades  i  aprovarà,  definitivament,  el  padró  que  servirà  de  base  per  als  documents  de
cobrament corresponents.

Article 8è.
1.-  Anualment  es  formarà  un  padró  de  persones  abonades  dels  serveis  regulats  per  aquesta
Ordenança.

2.- Les altes que es facin per sol·licitud les persones interessades dins cada any, tindran efecte a
partir de la data en que neixi l'obligació de contribuir.

3.- El Padró de beneficiaris per la tarifa reduïda regulada en l'article 7è serà objecte de revisió
anual.

Article 9è.
Les baixes han de cursar-se com a màxim, l'últim dia hàbil del respectiu període anual, per a tenir
efecte a partir del següent any, les persones que incompleixin aquesta obligació seguiran subjectes
al pagament de l'exacció.

Article 10è.
La taxa per la prestació del servei de recollida de fems es meritarà per anys naturals.

Article 11è.
Les  quotes  dels  rebuts  que  no  s'hagin  satisfet  dins  el  període  voluntari,  seran  exigides  pel
procediment de constrenyiment segons el Reglament General de Recaptació i altres disposicions
legals concordants o supletòries.



PARTIDES PER COBRAR.
Article 12è.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables. Aquelles quotes que no s'hagin fet efectives
pel procediment de constrenyiment per la declaració de la qual es formalitzarà l'expedient adient
d'acord amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.

Article 13è. Infraccions i Sancions
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en
cada cas, s'estarà a la normativa prevista a la Llei General Tributària.

Article 14è.
Quota tributaria de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:

1.01 - Habitatges particulars i despatxos de professionals:
1,01.1- Habitatges en general: 170,68 eur
1,01.2- Habitatges segons s’ajustin a les condicions i a la forma determinada en l’article 8.3 que la
renta total percebuda pel conjunt de les que conviuen en el mateix domicili no excedeixi salari
mínim interprofessional: 85.34 eur
1,01.3- Despatxos de professionals fins a tres titulars o empleats (quan el nombre d’ocupants sigui
superior, pagaran d’acord amb la tarifa 1,02): 170,68 eur

1,02 – Oficines, Entitats bancàries i Locals Comercial en general: 271,15 eur si estan buits sense
us, 170,68 eur

1,03 – Habitatges amb Negoci Familiar:
1,03,1- Bar i restaurants: 468,56 eur.
1,03,2- Altres negocis: 336,93 eur.

1,04- Locals per a l’Emmagatzematge de Mercaderies: 271,15 eur

1,05 - Locals Industrials en general llevat d’aquells que per les seves característiques especials
s’inclouen en altres epígrafs, segons el nombre de treballadors ocupats.
1,05.1- Fins a 5 treballadors: 452,86 eur.
1,05.2- De 6 a 25 treballadors: 556,39 eur.
1,05.3- Més de 26 treballadors: 626,87 eur.

1,06 – Fusteries: 271,15 eur.

1,07- Bars, Cafeteries, Gelateries, Tavernes i Restaurants i Establiments similars: 387,08 eur.

1,08 - Hotels residencies hostals a zona urbana i a zona rústica, amb recollida o sense recollida:

amb
recollida
porta a
porta

Hotels residencies hostals 548,58 € per hotel

Hotels residencies hostals 42,67 € per plaça hotelera
sense

recollida
porta a
porta

Hotels residencies hostals 384,00 € per hotel

Hotels residencies hostals 42,67 € per plaça hotelera



1,09 – Habitatges vacacionals ubicats en sòl urbà:
a) Quantitat fixa: 170,68 eur
b) Per cada plaça: 10,00 eur

Per l’adquisició  d’un contenidor  per  ús  específic  d’empreses que ho sol·licitin  a l’Administració
Municipal, es satisfarà el preu fixat en cada moment per la Comissió de Govern Municipal prenent
en consideració el cost de la facturació girada a l’Ajuntament.

Article 15è.
Quan un habitatge es trobi ubicat en sòl no urbanitzable o rústic, la tarifa assenyalada a l’article
l’article 14 punt 1,01.1 consistirà únicament en abonar el cost de la incineració que es xifra en la
quantitat de 107,13 euros.
Per tant, quant als habitatges vacacionals ubicats en sòl rústic:
a) Quantitat fixa: 107,13 eur
b) Per cada plaça: 10,00 eur

DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2018, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.


