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                                                   Ajuntament de Consell 
                                                            Illes Balears 
 
 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES SOBRE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS.  
 
Article 1.- Normativa reguladora. 
1.- La vigent Ordenança fiscal es regula d’acord amb la següent normativa: 
a).- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
b).- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
c).- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) 
d).- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus (LR). 
e).- Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 de 9 
de març de 2006) 
f).- Ordenança 1/2006, de policia, bon govern i convivència ciutadana, aprovada definitivament 
el 7 de febrer de 2006 (OPBC) 
 
Article 2.- Fet imposable. 
1.- Constitueixen els fets imposables de les taxes els següents d’acord al TRLRHL: 
a).- Art. 20.4.s) Recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests, buidat de 
pous negres i neteja de carrers particulars. 
 
Article 3.- Subjectes passius. 
1.- Són subjectes passius contribuents les següents persones físiques o jurídiques i entitats a que 
es refereix l’article 35.4 de la LGT: 
 
a).- Les persones ocupants o usuàries dels immobles, solars urbans o finques rústiques 
beneficiaris dels serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, qualsevol 
que sigui el seu titular: persones propietàries, usufructuaries, habitants o arrendatàries. 
 
2.- En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels 
immobles, solars urbans o finques rústiques la persona propietària, la qual podrà repercutir, en 
el seu cas, les quotes satisfetes sobre les respectives persones beneficiàries del servei. 
 
Article 4.- Responsables solidaris i subsidiaris. 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques i jurídiques a que es refereix  l’article 42 de la LGT. 



 
2.- Seran responsables subsidiàries les persones que assenyala l’article 43 de la LGT. 
 
Article 5.- Condicions de prestació dels serveis. 
1.- La regulació del servei de gestió dels residus sòlids urbans es troba recollida al capítol IX de 
l’OPBC, qualificant-se aquests com descriu l’article 97.2.b. 
 
2.- S’exclouen del servei de gestió de residus sòlids urbans els següents: 
a).- Residus perillosos (descrits a l’article 97.2.c de l’OPBC) 
b).- Residus de la construcció i demolició (descrits a l’article 117.1 de l’OPBC) 
c).- Escòries i cendres de calefaccions centrals. 
d).- Residus sanitaris de grup II, descrits a l’article 5 del Decret 136/1996, del 5 de juliol, 
d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOIB 91/1996, de 20 de juliol). 
e).- Restes d’origen animal, descrites a l’article 2.1 del Reial Decret 2224/1993, de 17 de 
desembre, és a dir els animals, inclosos els peixos, les canals o parts dels mateixos, o els 
productes d’origen animal no destinats al consum humà directe, amb exclusió dels excrements i 
de les restes de menjar.  
f).- Els detritus humans, llots de depuradora i altres subproductes i residus del servei de 
clavegueram i evacuació d’aigües residuals. 
 
Article 6.- Quota tributària. 
1.- La quota tributària a exigir pel servei de gestió de residus sòlids urbans consistirà en una 
quota anual fixa per unitat receptora del servei, d’acord a la següent tarifa: 
 
a).- Habitatges: 
 

Tipus Quota fixa anual  
Vivendes en sol urbà 150,00 € 
Vivendes en sol rústic 105,00 € 
Habitatges en local comercial 549,50 € 

 
b).- Comerços, activitats en sòl urbà i establiments de restauració, excepte al Polígon Industrial: 
 

Tipus Quota fixa anual 
Locals sense activitat 150,00 € 
Activitats de serveis fins a 200 m2/útils 278,00 € 
Activitats de serveis superiors als 200 m2/útils                 368,50 € 
Activitats de transformació fins a 200 m2/útils 368,50 € 
Activitats de transformació superiors als 200 m2/útils 952,00 € 
Bars i cafeteries fins al 75 m2/útils 500,00 € 
Bars i cafeteries que ocupin entre 75 i 150 m2/útils 700,00 € 
Bars i cafeteries que ocupin més de 150 m2/útils 900,00 € 
Supermercats 2.396’00 € 

 
c).- Comerços, activitats i establiments de restauració situats al Polígon Industrial: 
 

Tipus Quota fixa anual 
Activitats de transformació que ocupin fins a 500 m2/útils  872,00 € 
Activitats de transformació que ocupin entre 500 i 1.000 
m2/útils  

1.745,00 € 

Activitats de transformació que ocupin més de 1.000 m2/útils 2.878,85 € 
Activitats de serveis que ocupin fins a 500 m2/útils  752,00 € 
Activitats de serveis que ocupin entre 500 i 1.000 m2/útils  1.503,00 € 



Activitats de serveis que ocupin més de 1.000 m2/útils 2.266,00 € 
Oficines 278,00 €  
Bars, cafeteries i restaurants 900’00 € 

 
d).- Activitats en sòl rústic: 
 

Tipus Quota fixa anual 
Agroturismes i Hotels Rurals (per plaça i any) 62,00 €  
Altres activitats  6.180,00 € 

 
2.- Als efectes de les tarifes anteriors es consideren indústries de transformació totes les 
activitats que impliquin la transformació de matèries primeres o elaborades amb maquinària, 
així com les activitats de taller mecànic, planxisteria, fundició, ferreria, fusteria, forns, 
carnisseries, videoclubs i similars. 
 
3.- Igualment, es consideren activitat de serveis les realitzades per activitats no incloses al 
concepte d’indústries de transformació, tal com els despatxos professionals, els laboratoris 
fotogràfics, emmagatzematge de materials i mercaderies, perruqueries i qualsevol altra activitat 
lucrativa que no es pugui incloure a cap dels conceptes de comerços i establiments de 
restauració o activitats de transformació.   
 
 
Article 7.- Bonificacions i exepcions 
1.- Conformement al que estableix l’art. 24.4 del TRLRHL, gaudiran d’una bonificació els 
contribuents que obtinguin ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional entre tots 
els membres de la unitat familiar residents a l’habitatge afectat, i que així ho sol·licitin a la Junta 
de Govern Local. 
 
2.- La bonificació descrita a l’apartat anterior, per un import màxim del 90% i mínim del 10% 
de la quota, s’aprovarà per la Junta de Govern Local, acompanyant-se la sol·licitud per 
certificació d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar 
residents a l’habitatge afectat, i informe del Departament de Serveis Socials que determinarà el 
grau de necessitat de la bonificació. 
 
3.- S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota en aquells habitatges ocupats per unitats 
familiars que tots els seus membres siguin pensionistes o majors de 65 anys, i que així ho 
sol·licitin a la Junta de Govern Local. 
 
4.- S’aplicarà una bonificació del 10% de la quota en aquells habitatges ocupats per unitats 
familiars qualificades com a famílies nombroses d’acord a la llei 40/2003, de 18 de novembre, 
de protecció de les famílies nombroses, i que així ho sol·licitin a la Junta de Govern Local. 
 
5.- S’aplicarà una bonificació del 70% de la quota als locals comercials i activitats, situades a 
qualsevol lloc del terme municipal, que estiguin obligats per la normativa sanitària o ambiental 
a la gestió dels propis residus per gestor qualificat, i que així ho sol·licitin a la Junta de Govern 
Local adjuntant a la sol·licitud còpia autenticada del contracte en vigor amb el gestor qualificat 
de residus corresponent. 
 
6.- L’Ajuntament podrà realitzar campanyes anuals de inspecció per a vigilar el correcte 
compliment de la normativa sobre la separació de residus en les diferents fraccions. 
L’Ajuntament bonificarà fins a un 20 per cent de la taxa anual a aquells domicilis que superin 
satisfactòriament la inspecció, amb el límit de la dotació pressupostaria que per a cada exercici 
es destini a la finalitat esmentada.  
 



7.- S’aplicarà una bonificació del 8’33 % de la quota als agroturismes i hotels rurals per cada 
període de trenta dies que no exerceixin l’activitat, fins a un màxim del 50 % de la quota anual. 
Per a l’obtenció d’aquesta bonificació es tindran en compte els dies en que l’activitat no s’hagi 
exercit durant l’any anterior independentment de que coincideixen amb el mes natural. S’haurà 
de sol·licitar a la Junta de Govern Local un cop pagat el rebut emès per la quota anual adjuntant 
la documentació necessària per acreditar l’absència d’activitat econòmica durant el temps pel 
que es sol·licita la bonificació i s’obtindrà mitjançant la devolució de la part de la quota 
bonificada. 
 
8.- S’estableix una exempció de la quota tributària a les construccions situades en sòl rústic que 
disposin d’una superfície útil inferior als 29 m2 i tenguin la consideració d’urbana-residencial 
segons les dades de la Gerència Regional del Cadastre en Illes Balears. 
Les construccions situades en sòl rústic que disposin d’una superfície útil igual o superior als 29 
m2 i tenguin la consideració d’urbana-residencial segons les dades de la Gerència Regional del 
Cadastre en Illes Balears podran sol·licitar a instància de part l’exempció de la quota tributària i 
que serà concedida previ inspecció dels serveis tècnics municipals en la que es comprovi que no 
es dona ús d’habitage a la construcció. 
 
  
Article 8.- Meritació. 
1.- Les taxes corresponents a la prestació del servei de gestió de residus sòlids urbans es meriten 
i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, entenent-
se iniciat, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei, quan estigui establert i en 
funcionament el servei en els carrers o llocs on figurin els habitatges, indústries, establiments o 
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. 
 
2.-Les quotes es meritaran el primer dia de cada trimestre natural, excepte que la meritació de la 
taxa es produís amb posterioritat a l’esmentada data, en el cas de la qual serà a partir de la data 
d’alta al corresponent Padró fiscal. 
 
Article 9. Declaració, liquidació i ingrés. 
1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data de meritació per primera vegada la taxa, els 
subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció en matrícula, presentant a l’efecte la 
corresponent declaració d’alta i ingressant simultàniament la quota del bimestre immediatament 
posterior a la data d’alta. 
 
2.- Quan es conegui, ja d’ofici o per comunicació de les persones interessades qualsevol 
variació de les dades figurades a la matrícula s’hi duran a terme les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en que 
s’hagi efectuat la declaració. 
 
3.- El cobrament de les quotes es farà anualment mitjançant rebut derivat del Padró fiscal 
aprovat, essent el període voluntari de pagament des d’inicis del mes d’octubre a finals de 
novembre. 
 
4.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es podran establir sistemes complementaris de 
cobrament de les quotes mitjançant pagaments bimestrals o similars, amb caràcter voluntari per 
als contribuents, quedant el descrit a l’apartat anterior com a sistema ordinari general.  
 
Article 10.- Infraccions i sancions. 
1.- Tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que 
en el seu cas corresponguin, es regirà pel que disposen els articles 191 a 212 de la LGT. 
2.- Les infraccions, així com les corresponents sancions, en matèria no tributària sobre algun 
dels aspectes tractats en aquesta Ordenança fiscal es regularan pel Reglament del servei 
municipal de subministrament d’aigua potable en sòl urbà i rústic.   



 
Disposició derogatòria única. 
1.- Amb l’aprovació definitiva de la present Ordenança Fiscal es deroguen expressament les 
següents: 
a).- Ordenança Fiscal 9/1998, reguladora de la taxa de per recollida, tractament, transferència, 
transport i eliminació de residus sòlids urbans, aprovada definitivament el 19 de gener de 1999, 
i les seves modificacions posteriors. 
 
Disposició final única. 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, començant a aplicar-se el dia 1 de gener de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 


