ORDENANÇA NÚM. 7, TAXA PER RECOLLIDA, TRANSFERÈNCIA,
TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS

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 allò que disposen els articles 15 a 19 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 estableix la taxa per
recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans, que
s’ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen
el que preveu l’article 57 del RDLEG 2/2004 esmentat i el que estableix
l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi
d’Artà.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria i recollida domiciliària, transferència, transport i tractament de fems i
residus sòlids urbans, d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on
s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de
serveis. Es consideren urbans a aquest efecte tots els béns que tributin pel
concepte d’IBI urbà. En el cas de les tarifes incloses dins l’epígraf de disseminats,
el servei no inclou la recollida domiciliària de residus sòlids urbans.
2. Així mateix, també constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei
de recepció obligatòria de transferència, transport i tractament de fems i residus
sòlids urbans, d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exerceixin
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, ubicats
fora dels nuclis de població.
3. A aquest 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, les
runes d’obres, els detritus humans, les matèries i materials contaminants,
corrosius o perillosos, o la recollida o l’abocament dels quals exigeixi adoptar
mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.
4. No està subjecte a la taxa la prestació voluntària o a instància de part dels
serveis següents:
a) La recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d’indústries,
hospitals i laboratoris.
b) La recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) La recollida de runes d’obres.

5. La liquidació i el pagament de la taxa de recollida i eliminació de residus no
implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el
simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix la Llei general tributària, que ocupen o utilitzen els
habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es
presta el servei, i també els ubicats fora del nucli urbà que gaudeixen del servei
mitjançant la xarxa de contenidors i punts d’aportació, ja sigui com a persona
propietària o usufructuària, com rellogada, arrendatària o, fins i tot, en precari.
2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona
propietària dels habitatges o locals, qui pot repercutir, si s’escau, les quotes
satisfetes sobre les persones usuàries del servei.
Article 4. Responsables
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en el supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
3. Han d’actuar com a obligades tributàries, atès que són les deutores principals,
les persones usuàries del servei.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària general consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local,
que s’ha de determinar en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i
de la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública on estiguin ubicats. A aquest
efecte, s’han d’aplicar les tarifes següents:
Recollida,
Tractament i Total de la
transformació
eliminació tarifa anual
i transport
(€)
(€)
(€)
Nucli urbà
a) Habitatge*
148,80
90,90
239,70
*S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments
que no excedeixen de les deu places.
b) Hotels, motels, hotels apartament
(per plaça)*
48,98
29,71
78,70

*S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar,
entre els quals s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris,
col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les deu
places.
c) Restaurants i cafeteries
761,84
462,37
1.224,22
d) Bars
408,72
248,06
656,78
e) Resta de locals comercials
266,04
161,47
427,51
f) Centres comercials:
- Fins a 100 m2
199,62
121,16
320,78
2
- Més de 100 m
397,86
241,50
639,36
- Locals comercials sense activitat
149,75
90,89
240,64
g) Indústries i tallers:
- Fins a 200 m2
397,86
241,50
639,36
2
- De 201 a 400 m
408,72
248,06
656,78
2
- De 401 a 600 m
608,29
369,18
977,47
2
- Més de 600 m
761,84
462,37
1.224,22
h) Altres edificacions
143,92
80,15
224,06
i) Despatxos professionals
199,62
121,16
320,78
j) Carnisseries, peixateries i similars
199,62
121,16
320,78
k) Supermercats i similars
761,84
462,37
1.224,22
l) Petits comerços alimentaris
199,62
121,16
320,78
m) Hostaleria especial (càmpings,
residències per a escolars, etc.)
24,50
14,87
39,37
n) Per lloc d’amarratge (port
esportiu):
- Fins a 7 m
12,02
7,38
19,40
- De 7,1 a 12 m
19,25
11,80
31,04
- De més de 12 m
28,87
17,70
46,57
o) Parades de mercat
397,86
241,50
639,36
p) Paradetes per les fetes (per dia)
2,09
1,27
3,35
Disseminats
a) Habitatge rústic
b) Hotels apartament, cases
d’agroturisme i turisme rural, per
plaça
c) Restaurants i anàlegs
d) Bars

138,13

83,82

221,95

21,79
697,85
378,52

13,18
423,54
229,75

34,97
1.121,39
608,27

2. Les quotes establertes en l’apartat anterior corresponen a un any natural.
3. En el cas que el domicili particular coincideixi amb el domicili on s’exerceixen
activitats professionals o mercantils, només ha de ser objecte de pagament la
quota professional o mercantil. I en el cas que en un mateix local coincideixin
diverses activitats econòmiques, només s’ha de tributar per la quota més elevada.

4. Es pot sol·licitar la divisió de la quota tributària, per a la qual cosa és
indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels
obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la
proporció, sempre que l'import de la quota sigui superior a 10 euros.
En cap cas, no es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits
del règim econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de
l'ús de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels
subjectes passius per fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús.
5. S’estableix una quota tributària específica per a la venda de bosses
compostables de 0,03 €/bossa.
6. S’estableix una quota tributària específica pel tassó únic de 0,24 €/unitat.
7. Així mateix, s’estableix una quota tributària específica per la venda del poalet
de reciclatge d’orgànic de 3,03 €/unitat.
Article 6. Exempcions i bonificacions
1. Han de gaudir d’exempció les persones contribuents que hagin estat
declarades pobres per precepte legal.
2. Han de quedar exempts d’aquesta taxa els immobles situats fora del nucli
urbà que formin part d’una explotació agrària o ramadera, la qual cosa s’ha de
demostrar mitjançant la presentació del Llibre de registre d’explotació.
3. Els immobles situats en el Polígon Industrial han de gaudir de les bonificacions
següents:
- Primer any: 100 %
- Segon any: 75 %
- Tercer any: 25 %
4. Amb la finalitat d’incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions,
s’estableix el programa d’inspecció tècnica de residus (ITR), el funcionament del
qual es detalla en els subapartats següents.
a) S’estableixen unes bonificacions de les quotes fixades a l’article 5.1 per als
subjectes passius que s’adhereixin al programa ITR en funció de la taula següent:
Bonificació ITR
Nucli urbà
- Habitatge
- Hotels, motels i hotels apartament
- Restaurants i cafeteries
- Bars

32%
41%
41%
41%

- Resta de locals comercials
- Centres comercials
- Indústries i tallers
- Altres edificacions
- Despatxos professionals
- Carnisseries, peixateries i similars
- Supermercats i similars
- Petits comerços alimentaris
- Hostaleria especial
- Lloc d’amarratge (port esportiu)
- Parades de mercat
- Paradetes per les festes (per dia)

60%
60%
32%
32%
60%
60%
41%
60%
41%
32%
0%
20%

Disseminats
- Habitatge rústic
- Hotels apartament, cases d’agroturisme i turisme rural
- Restaurants i anàlegs
- Bars

60%
60%
60%
60%

b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d’estar al
corrent de pagament de la taxa per recollida, transferència, transport i
tractament dels residus sòlids, i han de sol·licitar-ne l’adhesió, mitjançant l’imprès
de compromís, abans del 31 de desembre de l’any anterior i han d’acceptar les
condicions següents:
- S’han de comprometre a acomplir el que estableix l’Ordenança municipal de
neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Artà.
- Han de consentir, en presència seva, que membres de l’Ajuntament d’Artà
accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les
fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).
- Han de consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d’aportació i
en el Parc Verd.
c) En el cas de no acomplir les condicions establertes en l’apartat b anterior, es
perd el dret a la bonificació de la quota i s’ha d’abonar la taxa ordinària
corresponent.
d) Així mateix, també es pot sol·licitar la inclusió dels immobles deshabitats en el
programa ITR.
e) Les parades de mercat no es poden acollir al programa ITR.
f) L’adhesió al programa ITR es prorroga automàticament i de forma indefinida
sempre que no la denunciï cap de les parts i que s’acompleixin les condicions
establertes per al programa ITR.
5. S'estableix una bonificació del 100% de la tarifa del tassó únic per les
entitats i associacions sense afany de lucre inscrites en el Registre
d'Entitats Ciutadanes que l'utilitzin.

Article 7. Acreditació
1. S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació del
servei, entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria,
quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems
domiciliaris, transferència, transport i tractament, en els carrers o llocs on figurin
els habitatges o locals utilitzats per les persona contribuents subjectes a la taxa.
2. Una vegada que el servei esmentat s’hagi establert i posat en funcionament,
les quotes s’acrediten el primer dia de cada any, excepte que l’acreditació de la
taxa es produeixi amb posterioritat a la data esmentada. En aquest cas, la
primera quota s’acredita el primer dia del trimestre natural següent.
Article 8. Declaració i ingrés
1. Durant els trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti la taxa per
primera vegada, els subjectes passius han de formalitzar-ne la inscripció en
matrícula, per a la qual cosa han de presentar la declaració d’alta i fer l’ingrés de
la quota corresponent.
2. Quan es conegui qualsevol variació de les dades que figurin en la matrícula,
tant si és d’ofici com per comunicació de les persones interessades, s’han de dur
a terme les modificacions corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del
trimestre següent al de la data en què s’hagi efectuat la declaració.
3. Les quotes s’han de cobrar anualment mitjançant el rebut derivat de la
matrícula.
Article 9. Pagament fraccionat
1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que
sempre ha de ser trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l’ha de
sol·licitar expressament a l’Ajuntament abans del 15 de febrer de l’any en curs.
2. L’acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament
per a l’exercici següent, sempre que la persona interessada no manifesti la
seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de pagament en període
executiu.
3. Si la persona sol·licitant incorr en l’impagament de qualsevol càrrec del
sistema fraccionat, aquest quedarà sense cap efecte.
4. El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per
exercir els recursos pertinents ni de qualsevol altre aspecte de la gestió
tributària, que s’ha de regir per la seva normativa específica.
Article 10. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que
corresponguin en cada cas, cal atenir-se a allò que disposa la Llei general
tributària.
Disposició transitòria
Per a l’exercici de 2015, el període per adherir-se al programa d’inspecció tècnica
de residus (ITR) que es regula en el punt 4 de l’article 6 s’amplia fins al 31 de
gener de 2015.
Disposició final
Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2018 i ha de
ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d’acord amb l’article 17 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.

