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Els abonats residents a habitatges dotats de comptador individual en els quals hi visqui una família nombrosa podran sol·licitar que se’ls

apliqui la tarifa específica d’aquest col·lectiu.

Queden exclosos de l'aplicació  de la Tarifa Progressiva, i per tant subjectes exclusivament a la tarifa industrial els consums registrats a:

* Indústries

* Oficines administratives públiques i privades.

* Comerços

* Serveis, excepte establiments hotelers

* Locals dedicats a activitats professionals

* Usos comunitaris a comunitats de propietaris

3) Unitat equivalent

S'estableixen les unitats equivalents següents per als diferents tipus de consumidors:

4.1.Consum domèstic                 1 habitatge = 1 unitat equiv.

4.2. Consum a establiments hotelers

4.2.1. De 4 o 5 estrelles o claus   Cada  Plaça = 1,2 u.e.

4.2.2. De 3 estrelles o claus         Cada  Plaça = 0,8 u.e

4.2.3. Resta d'establiments          Cada  Plaça = 0,5 u.e

4) Bonificacions

Es bonificarà el 100% de la quota de servei i dels consums fins a 10 m /mes dels habitatges particulars usuaris del servei, sempre i quan el3

conjunt de persones que conviuen en el domicili de referència disposin d'un nivell d'ingressos anual igual o inferior al salari mínim

interprofessional anual multiplicat pel coeficient 1,25.

Als efectes de l'aplicació de la bonificació esmentada, quan en un domicili es reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu

valor íntegre i els restants pel cinquanta per cent del seu valor.

B) Usuaris del Servei de Clavegueram Sanitari amb abocaments d'aigua residual independents de l'abastament d'aigua potable

Per metre cúbic d'aigua residual abocada a la xarxa de clavegueram (tarifa mitjana): 0,3876  EUR/m3

C) Abocaments d’aigua residual efectuats per camions cisterna directament a les estacions depuradores.

Camions de 5 m  o menys: 13,79 euros3

Camions de més de 5 m  fins a 10 m : 27,16 euros3 3

Camions de més de 10 m : 40,42 euros3

 

TARIFES DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS

CONCEPTE 1.

Per la recollida de residus sòlids a habitatges, apartaments turístics, despatxos de professionals, oficines i locals comercials i industrials:

1.1.1.Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals, abonats al servei d’aigua potable:

Quota fixa mensual .......................................................................................................... 6,9543

Quota proporcional al consum d’aigua potable mesurada per comptador, a partir d'un consum mensual superior als 10 m3, per m3 d’aigua, a

partir del primer m3 consumit ................ 0,1236

L' import de la quota proporcional total no serà superior a 6,9543 euros mensuals. 

La quota fixa de la tarifa relativa a habitatge a que es refereix aquest apartat gaudirà d'una reducció del 80% en les condicions que
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s'estableixen al final.    

1.1.2. Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals, no abonats al servei d'aigua potable:

Quota fixa anual.............................................................................................................. 89,8684

La tarifa relativa a habitatge a que es refereix aquest apartat gaudirà d'una reducció del 80% en les condicions que s'estableixen al final.

1.2.1. Oficines, establiments i locals comercials i industrials de fins a 100 m2 de superfície.

A l'any ...........................................................................................................................150,2942

1.2.2. Establiments i locals compresos a l'epígraf precedent amb una superfície útil superior als 100 m2 i en els quals treballin o tenguin d'alta

a Seguretat Social d'1 a 5 persones.

A l'any per metre quadrat ..................................................................................................0,6036

1.2.3. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades de sis a deu persones.

A l'any per metre quadrat ..................................................................................................0,6407

1.2.4. Els mateixos en els quals hi estiguin empleades d'onze a vint-i-cinc persones.

A l'any per metre quadrat ..................................................................................................0,7335

1.1.2.5.Els mateixos en els quals hi estiguin empleades més de vint-i-cinc persones.

A l'any per metre quadrat ..................................................................................................0,7984

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer per les oficines, establiments i locals comercials o industrials, qualsevol que sigui la seva

superfície i nombre de persones que hi treballin, serà inferior a 150,2942 euros ni superior a 3.360,1101 euros.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.3.1. Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en el quals no es serveix menjar, amb una superfície útil no

superior a 100 m2.A l'any ..........................334,7196

1.3.2. Els mateixos, quan la superfície útil superi els 100 m2.

A l'any per metre quadrat ................................................................................................. 3,3240

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.360,1101 euros anuals, ni inferior a 334,7196 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.4.1.   Casinos, cercles, clubs, societats recreatives, etc., amb una superfície útil no superior als 100 m2. A l'any ..................150,2942

1.4.2.Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2.

A l'any, per metre quadrat ................................................................................................ 1,3092

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.360,1101 euros anuals, ni inferior a 150,2942 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.5.1. Centres d'ensenyament. A l'any, per plaça ..............................................................0,7984

1.5.2. Centres d'ensenyament. A més de l'epígraf anterior, per plaça d'internat o mitja pensió.

A l'any .............................................................................................................................. 3,4075
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Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.6.1. Cinemes, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats.

Per plaça o localitat a l’any ............................................................................................. 2,1170

En cap cas la quantia de la quota total a satisfer podrà ser superior a 3.360,1101 euros anuals, ni inferior a 150,2942 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.7.1. Clíniques, sanatoris i demés establiments d'assistència i hospitalització.

Per plaça a l'any ............................................................................................................ 13,2959

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.8.1. Espectacles esportius (carreres de bicicletes, cavalls, llebrers, bàsquet, futbol, tennis, toros i similars).

Per plaça o localitat i dia de funció ............................................................................... 0,0066

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.

1.9.1. Llocs de venda a la via pública, fires, mercats públics, platges, etc. Per metre quadrat de superfície i dia d'ocupació. Així com

hamaques i similars a platges, per unitat i dia .... 0,0580

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.10.1.Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc., en els quals es faciliti al públic tant el servei d'allotjament com el de

menjar, amb subjecció o no al règim de pensió completa.

Per plaça, a l'any ............................................................................................................ 34,9761

1.10.2.Hotels, residències, apartaments turístics, hostals, motels, campaments turístics, etc., en els quals no es presti el servei de menjador.

Per plaça, a l'any ............................................................................................................ 21,4851

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.

1.11.1.Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries, restaurants, cellers, barbacoes, etc).

Per plaça, a l'any ............................................................................................................. 26,6291

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.12.1.Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars, amb superfície útil de fins a 100 m2. A l'any ............499,3681

1.12.2.Els mateixos amb una superfície útil superior als 100 m2.

Per m2, a l'any ................................................................................................................. 3,3797

En cap cas la quantia de la quota a satisfer podrà ser superior a  3.360,1101 euros anuals, ni inferior a 499,3681 euros anuals.

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.13.1.Instal·lacions aeroportuàries o portuàries.
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Per passatger .................................................................................................................... 0,0165

Quan, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans, la

recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa s’aplicarà l’epígraf 1.14.1.         

1.14.1.Recollida de residus sòlids municipals a instal·lacions o locals inclosos en els epígrafs 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,

1.11,1.12 o 1.13 en els quals, per aplicació del que preveu el paràgraf segon de l’article 34 de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i

residus sòlids urbans, la recollida es faci mitjançant compactador de punt fix o caixa.

Per tona mètrica o fracció ............................................................................................. 101,2607

 CONCEPTE 2. Residus especials     

2.2.1.1. Quan es dugui a terme l'execució subsidiària prevista a l'article 51 de l'Ordenança Municipal de neteja, deixalles i residus sòlids

urbans es percebrà l'import resultant de l'aplicació dels següents conceptes:

Hora de cap de sector ................................................................... *

Hora de conductor de 1ª ............................................................... *

Hora d'oficial de neteja ................................................................. *

Hora de peó especialista de neteja................................................. *

Hora d'agranadora fins 5 TM PMA .................................. 94,7830

Hora d'agranadora més de 5 TM PMA............................ 118,9624

Hora de camió cisterna ...................................................... 44,9737

Hora de màquina de rentar voravies.................................. 94,7830

Hora d'equip mòbil alta pressió ........................................ 62,3826

Hora de camió caixa fins 10 TM ...................................... 34,8183

Hora de camió caixa fins 20 TM ...................................... 43,5228

Hora de camió tràiler fins 40 TM ..................................... 49,8095

Hora de pala mecànica rodes pneumàtiques .................... 57,0632

Hora de pala mecànica de cadenes .................................. 70,1202

(*) Els preus corresponents a hores de personal es calcularan d'acord al conveni de l'àrea de medi ambient d’EMAYA, vigent en el moment

de prestació del servei.

El muntant calculat per aplicació dels preus anteriors s'incrementarà amb el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de

benefici industrial.       

2.2.1. Recollida de residus i restes comercials i industrials o enderrocs d'obres a solars o locals, sol·licitada pels interessats o imposada per

l'Administració en defensa de la higiene de la població, d'acord amb el que preveu l'article 30 de l'Ordenança de Neteja.

Per tona mètrica o fracció ......................................................................................... 101,2607

2.3.1. Retirada de mobles, ormeigs i objectes inútils a domicilis particulars.

Fins a 3 objectes ................................................................................................ 0,0000

Resta d'objectes, preu unitari ............................................................................. 3,8903

CONCEPTE 3. Serveis de neteja no obligatoris

3.1.1. Als serveis de neteja no obligatoris regulats a l'article 10 de l'Ordenança Municipal de neteja, restes i residus sòlids urbans s'aplicarà la

tarifa que resulti del conveni o contracte a subscriure amb els peticionaris, atenent als següents conceptes:

Personal d'acord al conveni de l'àrea de medi ambient d’EMAYA

Medis mecànics, segons preus unitaris detallats a l'epígraf 2.1.1.

El muntant calculat per aplicació dels conceptes anteriors s'incrementarà amb el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte

de benefici industrial.

 

h
tt
p
:/
/w

w
w

.c
a
ib

.e
s
/e

b
o
ib

fr
o
n
t/
p
d
f/
c
a
/2

0
1
3
/1

7
4
/8

4
8
5
7
3

http://boib.caib.es


Núm. 174
19 de desembre de 2013

Fascicle 308 - Sec. III. - Pàg. 61511

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

 CONCEPTE 4. Serveis d'eliminació  

4.1.1. Pel tractament de residus sòlids a l’abocador

Per tona mètrica o fracció ............................................................................................. 52,5337

REQUISITS PER OBTE-NIR LA REDUCCIÓ PREVISTES ALS EPÍ-GRAFS 1.1.1 I 1.1.2

1.- Dret a la reducció del 80%

La tarifa relativa a habitatges particulars a que es refereixen els epígrafs 1.1.1 i 1.1.2, es reduirà en un 80% sempre i quan es demostri en la

manera que s'estableix a continuació que els ingressos totals percebuts pel conjunt de persones que conviuen en el domicili de referència no

excedeix de l'import del salaria mínim interprofessional multiplicat pel coeficient 1,25.

Als efectes de l'aplicació de la reducció esmentada, quan en un domicili es reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor

íntegre i els restants pel cinquanta per cent del seu valor.

2.- Per obtenir la reducció prevista a l'apartat anterior es requerirà que l'interessat ho sol·liciti justificant el seu dret presentant una declaració

dels ingressos obtinguts a l'exercici immediatament anterior, comprensiva de tots i cada un dels membres que conviuen en el domicili o

habitatge del sol·licitant. Així mateix, presentaran certificació del pagador de l'empresa o entitat on presti els seus serveis o de l'entitat a

través de la qual percep la seva pensió, acreditativa de l'import total de les retribucions meritades a l'exercici immediat anterior. Aquest

requisit es farà extensiu als ingressos percebuts per les altres persones que visquin al domicili del sol·licitant.

3.- Si com a conseqüència de les comprovacions realitzades per EMAYA es comprovés falsedat en les dades aportades es perdrà

automàticament la reducció obtinguda.

FORMA DE PAGAMENT DE LA TARIFA

Els usuaris del servei de Recollida de Residus Sòlids atendran el pagament de la tarifa anual, resultant de l'aplicació de l'anterior quadre de

tarifes, d'una de les següents maneres:

a) Bimestralment per sisenes parts iguals, excepte pel que es preveu a l'apartat 1.1.1, incloent l' import així calculat en el rebut d'

EMAYA si es tracta d'usuaris del servei d'aigua i/o clavegueram de l'Empresa Municipal.

b) Anualment, en el segon semestre de l'any natural, en el cas que l'usuari no tengui servei d'aigua i/o clavegueram

2.- Mantenir per a l’any 2014 , d’acord amb l’aprovat pel Consell d’Administració de data 6 de novembre passat,  les tarifes corresponents a

subministrament d’aigua regenerada,  pòlissa d’abonament  d’instal·lacions i laboratori químic aprovades per l’any 2013 publicades al BOIB

nº 191 de data 20 de desembre 2013

3.- Publicar al BOIB esmentat acord , per a general coneixement i per a la seva aplicació a partir del 1 de gener de 2014

 

Palma, 16 de desembre de 2013

LA CAP DE DEPARTAMENT
Rosa Llinàs Bosch
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