
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA NECESSITAT O CONVENIÈNCIA DE L’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENADA FISCAL REGULADORA DE: 

TAXA DE FEMS TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE FEMS 

 

D’acord amb l’article 133.1 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu de 

les Administracions Públiques, es procedeix a través del portal web de l’Ajuntament de 

Santanyí a consulta pública la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la  taxa per 

prestació del servei de recollida i eliminació de fems 

De conformitat amb l’article 20.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei reguladora d’Hisendes locals, l’Ajuntament te establerta la taxa per prestació del 

servei de recollida i eliminació de fems. 

A l’ordenança vigent no es preveu cap tipus de bonificació per a la separació efectiva dels 

residus municipals. 

Així es proposa que en cas que l’ajuntament implanti un servei de recollida específic de la 

fracció orgànica a un grup determinat de generadors singulars (hotels, hostals i pensions, 

apartaments turístics que ofereixin servei de restauració, i hipermercats) se’ls hi podrà 

bonificar en funció de la producció d’aquesta fracció a cada un d’ells. 

La quantitat a retornar (sempre previ pagament del rebut de l’any d’aplicació) per a cada 

subjecte passiu podrà ser d'un total màxim de 40€/tn que es distribuirà en una part fixa i una 

variable: 

Quantia a retornar = TnFORM * (Part fix (20 € / tn) + Part variable (import A / tona)) 

La part variable es calcularà en funció del nombre d'incidències detectades com incompliments 

de la present ordenança, de la següent manera: 

Incidències Import A 

0 20 € 

1-3 16 € 

4-7 10 € 

7- 9 5 € 

>9 0 € 

 

Durant aquest tràmit de consulta pública els ciutadans, organitzacions i associacions que així 

ho considerin podran fer arribar les seves opinions mitjançant el formulari de contacte 

disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí fins el proper 1  d’octubre. 
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