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BONIFICACIONS FISCALS TAXA DE RESIDUS 2019 
 

ASSUMPTE: Obertura del termini de sol·licitud de bonificacions fiscals en la taxa de 

residus per a l'exercici 2019. 

Des del 2017, amb l'aprovació de les ordenances municipals de residus i neteja viària, es 

va establir la possibilitat de premiar a aquelles persones i activitats que gestionin 

adequadament els seus residus, aplicant una bonificació a les taxes de residus. Això 

s'emmarca en el compromís de l’Ajuntament de Santa Eulària amb el medi ambient, 

promocionant polítiques de prevenció de la generació de residus, fomentant la recollida 

selectiva i vetllant per que la gestió sigui el més eficient possible.  

 

D'aquesta manera, aquelles activitats que desitgin estalviar-se fins a un 20% de 
la taxa de residus, han de saber que: 
 

A partir de l'1 de gener queda obert el termini per sol·licitar la bonificació fiscal en la taxa 

de residus de 2019 per als Productors Singulars registrats, segons el recollit en el capítol 7 

de l'Ordenança Municipal reguladora de Residus i Neteja Viària de Santa Eulària des Riu, 

aprovada el 07/02/17. Els beneficiaris podran gaudir d'una bonificació màxima del 20 % 

sobre la quota. 

El termini de sol·licitud quedarà obert fins al 31 de març de 2019. 

La bonificació anirà en funció del % del volum conteneritzat de recollida selectiva de les 

fraccions Envasos Lleugers, Paper/ Cartró i Vidre (no computaran els cubells per VACRI de 

120L), respecte al total de contenidors (selectiva + rebuig), d'acord a la següent taula
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Grau de recollida 
selectiva 

% Volum contenidors recollida 
selectiva % Bonificació 

0 Menor al 45 % 0 % 
1 Igual o major a 45 % 10 % 

2 Igual o major a 65 % 15 % 

3 Igual o major a 75 % 20% 

 

Els requisits que hauran de complir els Productors Singulars que optin a la bonificació són 

els següents: 

- Estar degudament registrat com a Productor Singular, d'acord amb les 

Ordenances, i notificar qualsevol canvi dels camps del registre de Productor 

Singular. 

- Aquells que estiguin ja registrats, hauran de presentar una Declaració Responsable 

anualment on consti els mitjans dedicats a la gestió de residus (contenidors). La 

presentació d'aquesta Declaració té caràcter obligatori sempre que es gaudeixi de 

bonificacions fiscals. El model de Declaració responsable estarà disponible en el 

departament de Medi ambient, a la web www.santaeulariamagrada.net o a la web 

municipal www.santaeulalia.net. 

- Complir estrictament amb els condicionats d'aquestes ordenances, i no haver estat 

sancionat en matèria de residus durant l'any anterior. 

http://www.santaeulariamagrada.net
http://www.santaeulalia.net.
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De la mateixa manera, aquells particulars que desitgin disposar d'un descompte de 5€ en 

la taxa de residus, deuran: 

 

-Presentar 5 tiquets de la “Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa” com a justificant d'una 

correcta gestió dels residus exclosos de la gestió municipal, d'acord amb les condicions 

indicades en l'Art.- 7.1.2 l'Ordenança fiscal de residus, i a l'Art.- 14.1 de l'Ordenança de 

residus i neteja viària. 

 

Per a qualsevol consulta, poden acudir al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 

de Santa Eulària, o enviar un correu electrònic a mediambient@santaeularia.com. 

mailto:mediambient@santaeularia.com.

