Ordenança Fiscal reguladora de la
Taxa per Serveis relatius al Tractament de Residus Urbans

Article 1.- Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei
d’Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix
la “Taxa per Serveis Relatius al tractament dels residus urbans”, que es regirà per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.

Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis, de recepció obligatòria,
relatius al tractament i eliminació dels residus urbans o municipals d’habitatges i d’edificacions l’ús
cadastral de les quals sigui “habitatge”, així com d’allotjaments, locals o establiments on es realitzin
activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i/o de serveis.
S’entén que el servei de tractament i eliminació de residus es presta a tots els immobles situats al
terme municipal de Marratxí, amb independència de la distància que hi hagi entre els immobles i els
contenidors de recollida, ja que fins i tot en aquells casos en que els particulars s’hagin de desplaçar fins
als contenidors per dipositar els residus, un cop dipositats aquests, és l’Ajuntament qui es fa càrrec del seu
tractament i eliminació.

Article 3.- Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les entitats a que es
refereix l´ article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades per
la prestació del servei a què es refereix l’article 2 d’aquesta ordenança.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles, els quals
podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4- Responsables
1. Seran responsables solidaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix l’article
42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris del deute tributari les persones o entitats a què es refereix
l’article 43 de la Llei General Tributària .

Article 5.- Exempcions
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament previstes a les lleis i les
derivades de l’aplicació dels tractats internacionals.

Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació del següent QUADRE DE TARIFES
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Epig.

Tipus

A

Vivendes
Vivendes particulars
S´enten per vivenda la destinada a domicili de
caràcter familiar i allotjaments que no excedeixin de 10 places
Per cada vivenda

B

Descripció

Euros

164’00

Locals comercials i comerç al por menor
B.1
B.1.1

B.1.2

Botigues de robes i confeccions, articles de pell,
Sabateries, papereries, premsa, bijuteria, rellotgeries,
Joieries, material fotogràfic. Drogueries, botigues de
pintures, bugaderies, farmàcies, veterinàries, estancs,
perruqueries, Jocs recreatius, administracions de loteria,
videoclubs. Tallers de reparació d´electrodomèstics o de
vehicles. Botigues d´ artesania i objectes de regal,
ceràmica i porcelana, ferreteries. Venda de material
elèctric, electrodomèstics, jugueteries, articles d´esport.
Amb superfície tributable inferior a 100 m2
Botigues de robes i confeccions, articles de pell, sabateries,
papereries, premsa, bijuteria, rellotgeries, joieries, material fotogràfic.
Drogueries, botigues de pintures, bugaderies, farmàcies, veterinàries,
estancs, perruqueries, Jocs recreatius, administracions de loteria,
videoclubs. Tallers de reparació d´electrodomèstics o de vehicles.
Botigues d´ artesania i objectes de regal, ceràmica i porcelana,
ferreteries. Venda de material elèctric, electrodomèstics,
jugueteries, articles d´esport.
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

359’65

359’65
0’59
1079’20

B.2
B.2.1

B.2.2

Oficines, consultes mèdiques, agencies de viatge, guarderies.
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

359’65

Oficines, consultes mèdiques, agencies de viatge, guarderies.
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

359’65
0’59
1079’20

Oficines bancàries, Caixes d´Estalvis
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

1206’55

Oficines bancàries, Caixes d´Estalvis
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

1206’55
0’80
3619’50

Benzineres

1206’55

B.3
B.3.1

B.3.2

B.4
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C

Olleries
C.1
C.1.1.

Fabricació, distribució i venda exclusiva de productes típics
i artesanals propis del terme en general, i en particular, olleries i siurelleries
Sense vivenda incorporada

C.1.2

Fabricació, distribució i venda exclusiva de productes típics i
artesanals propis del terme en general, i en particular, olleries i siurelleries
Amb vivenda incorporada

D

361’50

443’45

Establiments d´ alimentació i locals industrials
D.1
D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments
de venda de pa i pastissos.
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

361’50

Botigues de queviures, carnisseries, peixateries i establiments
de venda de pa i pastissos.
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

361’50
0’59
1.084’45

Supermercats
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

1.763’90

Supermercats
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

1.763’90
0’89
5.291’75

D.2
D.2.1

Fusteries, fusteries metàl·liques, reparació d´ automòbils
o maquinaria industrial, preparació i distribució de minerals i
pedra natural, indústria química, fabricació de productes de terres cuites,
materials de construcció i productes ceràmics, indústries del vidre,
tractament de metalls, fabricació de màquines, aparells i peces de recanvis.
Comerç al por major i serveis de neteges.
Amb superfície tributable inferior a 100 m2
1.763’90

D.2.2

Fusteries, fusteries mecàniques, reparació d´ automòbils
o maquinaria industrial, preparació i distribució de minerals i
pedra natural, indústria química, fabricació de productes de terres cuites,
materials de construcció i productes ceràmics, indústries del vidre,
tractament de metalls, fabricació de màquines, aparells i peces de recanvis.
Comerç al por major i serveis de neteges.
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

1.763’90
1’20
5.291’75
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D.2.3

D.2.4

E

Arts gràfiques i edicions
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

1.763’90

Arts gràfiques i edicions
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

1.763’90
1’20
5.291’75

Centres d´ ensenyament i investigació
Computen als efectes de valoració de la tarifa la totalitat de places del centre
E.1
E.1.1

E.1.2

F

Centres amb servei de menjador
Per plaça, el any
S´estableix una quota màxima de

2’99
1.500’60

Centres sense servei de menjador
Per plaça, el any
S´estableix una quota màxima de

1’50
1.125’50

Establiments de restauració
F.1
F.1.1

F.1.2

Bars, Cafès, Bodegues, Pubs, Xocolateries, Gelateries i establiments
en que no es serveixin menjars.
Amb superfície tributable inferior a 50 m2
De 50 m² a 75 m²
De més de 75 m² a 100 m²

543,10
710,20
777

Bars, Cafès, Bodegues, Pubs, Xocolateries, Gelateries i establiments
en que no es serveixin menjars
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

835’50
0’89
2.506’70

Cafeteries, restaurants, cellers, pizzeries, hamburguesseries i altres
establiments de restauració en que es serveixin menjars
que no incorporin venda directa a vehicles
Amb superfície tributable inferior a 50 m2
De 50 m² a 75 m²
De més de 75 m² a 100 m²

1.013,75
1.325,65
1.450,45

F.2
F.2.1

F.2.2

F.2.3

Cafeteries, restaurants, cellers, pizzeries, hamburguesseries i altres
establiments de restauració en que es serveixin menjars
que no incorporin venda directa a vehicles
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.
S´estableix una quota màxima de

1.559’60
1’20
4.679’00

Cafeteries, restaurants, cellers, pizzeries, hamburguesseries i altres
establiments de restauració en que es serveixin menjars
que prestin el servei de venda directa a vehicles
Amb superfície tributable inferior a 100 m2

3.118’95
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F.2.4

Cafeteries, restaurants, cellers, pizzeries, hamburguesseries i altres
establiments de restauració en que es serveixin menjars
que prestin el servei de venda directa a vehicles
Amb superfície tributable superior a 100 m2
Per cada m2, superior als 100 m2.

G

Establiments sanitaris i residències
G.1.1 Hospitals, clíniques, sanatoris i residències
Per plaça, el any
S´estableix una quota màxima de

H

3.118’95
1’20

14’25
2.140’40

Grans Superfícies
H.1
Comerç mixt o integrat en grans superfícies, grans magatzems i hipermercats.
Per tona mètrica recollida, o fracció
167’10
H.2
Per cada m3 o fracció
44,30

I
I.1

Espectacles i Oci
Cinemes, teatres, espectacles i activitats d´ esbarjo en locals tancats
Per plaça o localitat, al any

3’12

I.2
I.2.1

I.2.2

Discoteques i sales de festes
Per plaça o localitat, al any

3’12

Discoteques i sales de festes
Per plaça o localitat, al any
Per cada m2, superior als 100 m2.

3’12
1’61

2. Els locals de negoci que tinguin vivenda pròpia en el mateix accessori, amb l´ excepció del
que s´ estableix per la quota C.1.2, tributaran únicament la quota mes alta, o sigui la que correspongui al
servei per raó de negoci.
3. En les quotes on es fixen superfícies aquesta es determinarà de la manera següent:
En els locals comercials, en general, la superfície tributable serà la total construïda del establiment i es
sumarà, en el seu cas, la superfície de la terrassa ocupada, encara que ho sigui de manera temporal, per
útils, mercaderies o mobiliari que sigui objecte d´ exposició al públic o utilitzat per aquest.
4. Pel que respecta a les tarifes D.2.1. i D.2.2. i mentre no estigui establert un sistema de
recollida selectiva dels residus propis d´ aquestes indústries les tarifes a aplicar seran les establertes com a
tarifes B.1.1. i B.1.2.

Article 7.- Reduccions
La quota de la taxa per serveis relatius al tractament de residus urbans es veurà reduïda en un
100% per aquells contribuents, i respecte del seu habitatge habitual en el moment de la sol·licitud, que
hagin obtengut durant l’any natural anterior a aquell en que hagi de produir efecte la reducció, uns
ingressos íntegres anuals que, incrementats amb els de les persones empadronades en el mateix domicili,
no superin les quantitats següents:
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Nº persones
empadronades

Quantitats

1o2

IPREM x 1,2

3o4

IPREM x 1,5

Més de 4

IPREM x 2

Als efectes d’aquesta reducció, s’estarà a l’IPREM anual amb pagues extres (14 pagues).
A aquests efectes, es consideraran ingressos íntegres anuals els rendiments íntegres del treball i
del cabdal mobiliari i immobiliari que es refereixen els articles 17, 25 i 22, respectivament, de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial
de les Lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. Entre els
rendiments íntegres del treball no es tindran en compte, en cap cas, les retribucions en espècie, les
contribucions empresarials a plans de pensions, plans de previsió social empresarial i mutualitats de
previsió social imputades al subjecte passiu, així com les aportacions al patrimoni protegit de les persones
amb discapacitat quan sigui titular el propi contribuent.
Per a tenir dret a la reducció haurà de sol·licitar-se pels interessats durant l'any en el qual hagi de
sortir efectes, juntament amb la documentació acreditativa del compliment de les condicions per al seu
atorgament. Un cop concedida tindrà validesa per al període en el qual es sol·liciti.

Article 8.- Meritació
1. Es merita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’inicia la prestació
del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei, quan aquest
estigui establert i en funcionament.
2. Establert i en funcionament el servei, la meritació es produirà el dia 1 de gener de cada any, i
el període impositiu comprendrà l´any natural.
3. Les quotes es meritaran per anualitats completes i no seran objecte de reducció ni bonificació,
excepte en el cas de modificació de dades recollit en l´ article 9.2 d´ aquesta ordenança que seran
prorratejables per trimestres en cas d´ alta, o baixa, de la matrícula.
4. Pel que respecta a la Quota H, Grans Superfícies, establerta en l´ article 6 de la present
ordenança, la meritació es produirà amb caràcter bimensual, havent d´ efectuar-se la corresponent
liquidació amb la referida freqüència (Gener i Febrer, Març i Abril, Maig i Juny, Juliol i Agost, Setembre
i Octubre, i Novembre i Desembre).
Article 9.- Declaració i ingrés
1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en que s´ acrediti per primera vegada la Taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció a la matrícula a l´ efecte de la corresponent declaració
d´ alta i, simultàniament, procedir a l´ ingrés de la quota corresponent.
2. Quan es conegui, ja sigui d´ ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, se duran a termini, en aquesta, les modificacions corresponents, que
sortiran efectes, amb el corresponent prorrateig de quotes, a partir de la data en que s´ hagi efectuat la
declaració o s´ hagi conegut, per part de la inspecció municipal la variació de les dades, mitjançant el
corresponent informe d´ inspecció.

6

Les comunicacions de baixa hauran d´ ésser cursades, com a màxim, el darrer dia laborable del
respectiu període impositiu, i sortiran efecte a partir del següent període. D´ incomplir-se l´ obligació de
comunicar la baixa es quedarà subjecte al pagament de la Taxa.
3. El cobrament de les quotes s´ efectuarà anualment mitjançant rebut derivat de la matrícula.
No obstant això, en el suposat de la Quota H, establerta a l´ article 6 de la present ordenança, la liquidació
s´ efectuarà amb caràcter bimensual, procedint-se a la seva liquidació i recaptació per ingrés directe,
emetent-se, si procedeix, liquidació definitiva a la fi del període impositiu.
Article 10.- Gestió, recaptació, inspecció i infraccions
1. En tot allò relatiu a la gestió, recaptació, inspecció i infraccions i sancions s´ estarà al que
estableixen els respectius articles de l´ Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció de
Tributs Locals de l´ Ajuntament de Marratxí i de la Llei General Tributària.
2. En el suposat que es modifiques el quadre de quotes contingut en l´ article 6 de la present
ordenança, dins del mateix període impositiu, les quotes resultants es prorratejaran proporcionalment als
períodes de vigència de les respectives quotes, girant-se les liquidacions parcials a compte i
complementaries que procedeixi.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple de
la Corporació en sessió de dia 29 d’octubre de 2013, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, romanent
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 193 de 25 de desembre de 2007
Modificacions:
- BOIB núm. 187 de 24 de desembre de 2009
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
- BOIB núm. 174 de 19 de desembre de 2013
- BOIB núm. 183, de 17 de desembre de 2015
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