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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

1304

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i de tractament de fems i residus. Rectificació anunci

Vist que l'Ajuntament Ple en sessió de dia 30 de setembre de 2021 va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal i atenent que no s'han
presentat reclamacions contra l'esmentat acord durant el termini d'exposició pública, en virtut de l'article 17.4 del RDL. 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es publica el text íntegre de l'ordenança. Detectat error material a
l'article 5 referent a les bonificacions del text publicat al BOIB núm. 171 de 14 de desembre de 2021) es publica el text íntegre de
l'ordenança.
11 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA I DE
TRACTAMENT DE FEMS I RESIDUS
CAPITOL I
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el que disposen els articles 15 i 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 seguirà
aplicant la "Taxa pel Servei de Recollida Domiciliària de fems i residus sòlids, 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/29/1106088

CAPITOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida i tractament de fems domiciliaris i
residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals,
artístiques i de serveis.
2. A tal efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans, les restes i deixalles d'alimentació o detritus procedents de la neteja
normal de locals o habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, escombraries d'obres, detritus humans, restes de
poda, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o que la recollida i abocament dels quals exigeixi l'adopció d'especials mesures
higièniques, profilàctiques o de seguretat.
3. 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 d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d'escombreries d'obres.
d) Restes de Poda.
CAPITOL III
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3
1. Són Obligats tributaris i subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 i 36 de la
Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin les habitatges i locals 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.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas,
les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.
CAPITOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles
36 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i
entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
CAPITOL V
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 5
1. Gaudiran de bonificació del percentatges corresponents del tractament de residus, previ informe de la regidoria de Medi Ambient, els
subjectes passius comercials que durant l´exercici anterior estiguin inclosos en els circuits de recollida selectiva i s'hagi verificat el
compliment de les directrius de recollida marcades des de l'Àrea de Medi Ambient d'aquest Ajuntament, segons la taula següent.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/29/1106088

TIPOLOGIA TRIBUTÀRIA

Descompte si estan als

Descompte si estan als

Descompte si estan als

circuits selectius de paper

circuits selectius de vidre

circuits selectius d'envasos

Descompte màxim
possible (%) amb
increment tolerat

ALTRES COMERÇOS ACTI.

60,69 €

-€

11,50 €

31,4%

APARTAMENTS TURISTICS

5,15 €

2,81 €

2,81 €

13,8%

CAFE BAR FINS 100M

63,14 €

21,05 €

36,08 €

24,0%

CAFE-BAR / M2. ADIC.

0,66 €

0,22 €

0,38 €

24,0%

CARNISS PEIX.

100,12 €

-€

28,61 €

27,0%

GARATGES TALLERS

160,88 €

-€

18,80 €

51,6%

0,24 €

0,13 €

0,13 €

13,8%

HAMAQUES I TUMBONES
SUPER AUTOSERV. > 120Mts o 1 caixa

166,27 €

32,18 €

21,45 €

24,6%

HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES

1,69 €

0,92 €

0,92 €

13,8%

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS 100Mts

1,02 €

-€

0,12 €

51,6%

148,11 €

-€

17,31 €

51,6%

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2 ADIC.
LLOC AMARRAMENT

2,85 €

1,55 €

1,55 €

13,8%

OFICINES BANCARIES

348,53 €

-€

24,32 €

55,2%

OFICINES GENERALS

80,54 €

-€

5,62 €

55,2%

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.
PERRUQUERIES
REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADICIONALS
RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS
100M
SUPER AUTOSERV M2 ADIC.
SUPER AUTOSERV > 200 Mts o >1 caixa
TENDES BOTIG QUEV.

1,35 €

0,74 €

0,74 €

13,8%

86,59 €

-€

10,12 €

51,6%

0,56 €

0,75 €

0,28 €

20,4%

50,28 €

67,04 €

25,14 €

20,4%

2,04 €

-€

0,61 €

15,6%

174,06 €

-€

52,22 €

15,6%

42,34 €

-€

12,10 €

27,0%

En cas que el compliment sigui parcial, el descompte a aplicar serà el percentatge de compliment que durant les inspeccions corresponents
s'hagi determinat.
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2. Gaudiran de bonificació subjectiva del 25%:
a) Els contribuents la renda total anual dels quals percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili, no
sobrepassi el salari mínim interprofessional calculat anualment.
b) Els jubilats i pensionistes que visquin sols i que la seva pensió no superi el salari mínim interprofessional.
c) Els jubilats i pensionistes que convisquin amb una altra persona de la seva mateixa situació laboral i que la seva suma total de
pensions no excedeixi el 125% del salari mínim interprofessional.
d) Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i que la renda total anual percebuda pel conjunt de
persones que convisquin en el mateix domicili, no sobrepassi el 125% del salari mínim interprofessional calculat anualment
3. Per tal d'obtenir les bonificacions establertes als apartats a), b) i d) del paràgraf 2, la persona interessada ho haurà de sol·licitar justificant el
seu dret mitjançant els següents documents:
a) Declaració dels ingressos obtinguts a l'exercici immediat anterior, referit a tots i cada un dels membres de la família que
convisquin en el domicili o habitatge de què es tracti.
b) Certificació d'habilitat, caixer o pagador de l'Empresa o Entitat on presti els seus serveis o a través de qui rebi la seva pensió,
acreditativa de l'import total de les retribucions meritades a l'exercici immediat anterior, excloent els que es concretin al plus o ajuda
familiar i beques d'estudi. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que rebin els altres membres de la família que convisquin al
mateixa habitatge.
c) Qualsevol altre document que pugui interessar a la Corporació municipal.
4. Les citades exempcions i bonificacions, que s'atorgaran per un termini anual, es concediran a petició de la persona interessada , que l'haurà
de sol·licitar durant el primer trimestre de l'exercici.
Aquestes bonificacions i/o exempcions s'aplicaran sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la data de meritació de la taxa.
5. Si un cop comprovades les dades abans esmentades, es comprova la seva falsedat, es perdrà automàticament la reducció obtinguda, sens
perjudici de les sancions a les qual tingués dret.
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6. En les quotes domiciliàries, s'aplicarà un descompte general, segons la taula annexa, derivat del percentatge de residus de generació
domèstica que ha estat reciclat en l'exercici anterior, fent aquesta component manifesta per a millor enteniment de la població.
CAPITOL VI
QUOTA TRIBUTARIA
ARTICLE 6
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destinació dels
immobles.
A tal efecte, s'aplicaran les següents TARIFES:
TIPOLOGIA D'ESTABLIMENT

Recollida

Tractament

ALTRES COMERÇOS ACTI

147,58

151,31

APARTAMENTS TURISTICS

60,19

66,88

CAFÉ BAR / M2 ADIC

9,23

4,57

600,00

438,76

2.151,62

529,72

CARNISS PEIX

600,00

384,66

FARMACIES CLINIQUES I SANITARIS

184,47

229,90

GARATGES TALLERS

191,54

227,47

14,35

12,21

CAFÉ BAR F 100
CAFÉ BAR FORMENTOR

HABITATGE TURISTIC PL ADICIONAL (SI>4 pl)
HAMAQUES I TUMBONES

3,16

3,03

31,00

23,51

HOTEL/ APART FORMENTOR

106,31

26,20

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS 100Mts

217,66

213,03

HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES
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TIPOLOGIA D'ESTABLIMENT

Recollida

Tractament

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2 ADIC.

1,45

1,93

LLOC AMARRAMENT FINS 12 METRES

25,40

15,17

LlOC D'AMARRAMENT > 12 metres

28,61

24,36

LLOC DE MERCAT

44,94

48,63

OFICINES BANCARIES

379,24

440,83

OFICINES GENERALS

77,97

88,58

2.498,01

1.417,79

21,00

18,12

110,68

66,99

3.091,19

651,63

PASSATGE I CHÀRTERS
PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.
PERRUQUERIES
REST CAFÉ FORMENTOR F 100
REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADICIONALS
RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M
SUPER AUTOSERV M2 ADIC.
SUPER AUTOSERV.200Mts

11,46

8,72

860,00

741,61

19,97

14,49

2.000,00

1.796,06

SUPERMERCAT FINS 120 M (1 CAIXA)

860,00

725,23

TENDES BOTIGUES I MINIMARKET

300,00

173,16

VIVENDA UNIFAMILIAR
VIVENDA UNIFAMILIAR FORMENTOR
VIVENDA UNIFAMILIAR RUSTEGA

76,20

49,23

766,61

49,22

91,80

56,62

2. Els locals de negoci que tinguin habitatge propi accessori, tributaran únicament la quota més alta, o sigui la corresponent al servei per raó
de negoci.
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REDUCCIÓ 50%
S'establirà una reducció del 50% de la taxa corresponent del tractament en aquells usuaris domèstics en els que s'hagin pogut comprovar
prèvia inspecció (inspecció tècnica de residus) que es du a terme una separació habitual i efectiva de totes les fraccions de residus reciclables
en recollida al municipi.
CAPITOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7
1. Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del servei, i s'entendrà iniciada, atesa la seva
naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliari en els carrers
o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa.
2. Un cop establert i en funcionament l'esmentat servei, les quotes es meritaran el dia 1 de gener de cada any, llevat que la meritació de la
Taxa es produís després d'aquesta data, en aquest cas la primera quota es meritarà el primer dia del trimestre següent. La presentació de la
baixa o cessament de l'activitat en els locals comercials tindrà efectes en relació a la meritació de la taxa a partir del dia primer del semestre
natural següent al de la seva presentació.”
CAPITOL VIII
DECLARACIÓ D'INGRÉS
ARTICLE 8 
1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la Taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva
inscripció en matrícula, i presentaran a tal efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressaran simultàniament la quota del primer trimestre.
2. Quan es conegui, ja sigui d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi duran a
terme les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrança següent al de la data en què s'hagi efectuada la
declaració.
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CAPITOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9
En tot allò que es referent a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'actuarà
d'acord amb el que disposen els articles 191 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga la ordenança aprovada en sessió plenària de 26 de novembre de 2020 (BOIB núm. 203 de 03 de desembre de
2020) i rectifica la publicació efectuada en el BOIB núm. 171 de 14 de desembre de 2021.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a
partir de l'1 de gener de 2022. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Pollença, 21 de febrer de 2022
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El batle
Bartomeu Cifre Ochogavia
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