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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

14545 Derogació de l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca en sessió de data 25 de juliol de 2013 va adoptar l’acord següent:

“Atès el Dictamen 65/2013, de 13 de juny de 2013 del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Atesa la memòria justificativa del Director Insular de Residus del Departament de Medi Ambient de data 2 de juliol de 2013 relativa a la
necessitat de derogar l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus urbans de l’Illa de Mallorca.

Atès l’informe jurídic del Cap del Servei Jurídic de la DIR de data 4 de juliol de 2013 pel qual s’informa favorablement la derogació de
l’ordenança reguladora de la taxa pel tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de
Mallorca.

Atès l’informe de la Secretaria General del Consell Insular de Mallorca de data 12 de juliol de 2013.

Atès l’informe de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca de data 12 de juliol de 2013.

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 6.d.1 del Decret de dia 15 de juliol pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca,
modificat pel decret de dia 10 d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública eleva al Ple del Consell
de Mallorca la següent proposta d'

ACORD

1.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel tractament dels residus de construcció, demolició,
voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de Mallorca, originàriament aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 6 d’octubre de
2003 (BOIB núm. 143, de 16 d’octubre de 2003) i les seves posteriors modificacions la darrera de les quals s’aprovà definitivament pel Ple
de la Corporació de data 4 de juny de 2009 (BOIB núm. 89, de 18 de juny de 2009).

2.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1  del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora
de les hisendes locals, el present Acord provisional s'exposarà al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de Mallorca durant el termini
de trenta dies hàbils, amb la finalitat de que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

3.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el BOIB, i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini
serà comptador a partir del dia següent de la  publicació en el BOIB o des de la publicació en el diari si aquesta és posterior.

4.-. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública,
segons el que disposa l'article17.3 del RDL 2/2004, de dia 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei  reguladora de les hisendes
locals.

5.- Declarar la vigència de les tarifes del tractament dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’Illa de
Mallorca,  aprovades pel Ple de la Corporació en data 5 de març de 2009 i que son les següents:   

RESIDU
TARIFA 2009

€/tona

Residu de construcció i demolició 43,35 (*)

Pneumàtic fora d’ús 116,04

Residu voluminós: línia blanca amb CFC 557,78

Residu voluminós: línia blanca sense CFC 346,61
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RESIDU
TARIFA 2009

€/tona

Residu voluminós: línia marró 756,71

Residu voluminós: resta 184,53

(*) Modificant els paràmetres de densitats a da=1 i db=1,2.

La tarifa a aplicar als residus de la construcció i demolició que continguin impropis, serà la que resulta d’aplicar la correcció per densitats,
segons la fórmula següent:

Tarifa a aplicar = Tarifa RCD x Factor corrector (Fc)

Essent Fc igual a:

            e               Si la densitat és menor que a2(da-do)

            1                      Per a densitats compreses entre a i b

            e             Si la densitat és major que b’’0,5(db-do)

Inicialment es proposen els següents valors inicials per als paràmetres “a” i “b” que s’han d’entendre com a revisables, donada la falta
d’experiència.

- a=1,00 t/m3.
- b=1,20 t/M3.
- d =Densitat del residus amb impropis.o

Taula de pesos i densitats per a la correcció de la tarifa en funció dels impropis

Densitat (t/m3) Pes de la cubeta (kg)

0,35 1.575

0,40 1.800

0,45 2.025

0,50 2.250

0,55 2.475

0,60 2.700

0,65 2.925

0,70 3.150

0,75 3.375

0,80 3.600

0,85 3.825

0,90 4.050

0,95 4.275

1,00 4.500

1,05 4.725

1,10 4.950

1,15 5.175

1,20 5.400

1,25 5.625

1,30 5.850

1,35 6.075

1,40 6.300

Volum mitjà de la cubeta 4,5 m3.”  
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La qual cosa es publica pel coneixement general i als efectes oportuns.

 

Palma, 25 de juliol de 2013

El secretari general per substitució
Nicolau Conti Fuster
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