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BONIFICACIONS FISCALS TAXA DE RESIDUS 2021 
 

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

residus per a l’exercici 2021 

 

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

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

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

s'emmarca en el compromís de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu amb el medi 

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

recollida selectiva i vetllant perquè la gestió sigui el més eficient possible. 

      Per tal de seguir millorant en la recollida selectiva de residus i premiant aquelles 

activitats que realitzen una correcta gestió de residus, s'ha modificat l’Ordenança fiscal 

reguladora de la taxa de recollida-transport i tractament-eliminació de residus publicada 

el 30 de gener de 2021 en el BOIB, proposant nous percentatges de bonificació. 

     El rebut d'escombraries es desglossa en dos conceptes, un per recollida-transport i un 

altre per tractament-eliminació. Fins ara el descompte es realitzava sobre el total de la 

taxa de residus aplicant un descompte màxim d'un 20%. 

    Amb la nova ordenança, la bonificació s'aplica separadament a cada concepte; d'una 

banda, en la recollida-transport, amb una bonificació màxima del 20% sobre aquest tram, 

que se sumarà al descompte sobre el tram de tractament-eliminació, que pot arribar fins 

al 80%. 

     A partir de l'1 de febrer queda obert el termini per sol·licitar la bonificació fiscal a la 

taxa de residus de 2021 per als Productors Singulars registrats, segons el que recull el 
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capítol 7 de l'Ordenança municipal reguladora de residus i neteja viària de Santa Eulària 

des Riu, aprovada el 07/02/17. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 

31 de març de 2021. 

       La bonificació anirà en funció del percentatge del volum de contenidors de recollida 

selectiva de les fraccions envasos lleugers, paper / cartró, vidre i fracció orgànica, 

respecte al total de contenidors (selectiva + rebuig), d'acord amb la taula següent: 
 

Grau de recollida 
selectiva 

% volum contenidors 
recollida selectiva 

% Bonificació 
recollida 

% Bonificació 
eliminació 

0 Menys del 55 % 0 % 0 % 

1 Igual o més del 55 % 10 % 60% 

2 Igual o més del 70 % 15 % 70% 

3 Igual o més del 85 % 20% 80% 

* No computaran les galledes per VACRI de 120L per a aquells productors que disposin de VACRI Igloo de 3.000l. 

 

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 en la qual constin 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 al 

Departament de Medi Ambient, al web www.santaeulariamagrada.net o al web municipal 

www.santaeulariadesriu.com. 
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- Complir estrictament amb les condicions d'aquestes ordenances, i no haver estat 

sancionat en matèria de residus durant l'any anterior. 

 

De la mateixa manera, aquells particulars que vulguin sol·licitar un descompte de 20 € en 

la taxa de residus, han de presentar: 

 - Tiquets de la "Xarxa Insular de Deixalleries d'Eivissa" amb un mínim de 15 

entregues de residus, a nom de titular del domicili o de l'arrendatari. 

 - Últim rebut d'IBI. En cas de ser arrendatari, s'haurà d'adjuntar el contracte 

d'arrendament 

D'altra banda, s'aplicaran bonificacions especials per a usuaris particulars que estiguin 

jubilats, famílies nombroses o monoparentals, i contribuents que es trobin en situació 

d'atur de llarga durada o en ERTO. 

   El termini de sol·licitud quedarà obert fins al 31 de març de 2020. 

 

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

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


