
 

Pl. de la Constitució, 1 - 07420 sa Pobla   /   Tel. 971540054 - 971540050   /  Fax 971862131   /   CIF P-0704400-A   /   
www.ajsapobla.net 

Informe de la Intervenció Municipal 
 

Assumpte Proposta de modificació de determinades ordenances 
fiscals per a 2015 

 
 Primer.- En relació a l’ordenança de la taxa de recollida de fems i 
residus sòlids urbans. 
 
 Determinació dels costs directes per la prestació dels serveis de 
recollida de fems i de residus sòlids urbans. 
 
 Exercici base del càlcul 2014 
 
 Atenint a les dades comptables fins a la present data, es desprèn el 
següent: 
 

1. Import en concepte de recollida de fems i posterior trasllat als centres 
de recollida i tractament (Empresa concessionària LUMSA): 

 
Cànon anual contractat 721.603,20 € 

 (import 2014 actualitzat amb coeficient IPC) 
  

2. Serveis de tractament del RSU (abocadors autoritzats) 
 

Import facturat per l’empresa Mac Insular SL, en el 
període octubre 2013 a setembre 2014 76.572,73 € 
  

3. Serveis d’incineració  
 

Import facturat per l’empresa Tirme, en el període 
octubre 2013 a setembre 2014 773.337,78 € 
 

4. Retirada de ferralla  
 Import facturat per l’empresa Adalmo SL, en el període 
 octubre 2013 a setembre 2014 11.460,66 € 

 
  Suma total................ 1.582.974,37 € 
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 Els ingressos que es venen obtenint de la aplicació de la taxa per la 
recollida de fems i dels residus sòlids urbans son els següents: 
 
 Atenint als padrons confeccionats corresponents als 3 primers 
trimestres de 2014, el totals ingressos que es puguin liquidar a l’any 3014 
s’estimen els següents: 
 

• Padró fems vivendes 1T/2014 254.599,01 € 
• Padró fems vivendes 2T/2014 254.527,01 € 
• Padró fems vivendes 3T/2014 254.437,51 € 
• Padró fems activitats 1T/2014 120.482,10 € 
• Padró fems activitats 2T/2014 115.704,10 € 
• Padró fems activitats 3T/2014 113.758,10 € 
 

Suma 3 trimestres......................... 1.113.507,83 € 
 

 Elevació a l’any dels ingressos estimats.... 1.484.677,12 € 
 (1.113.507,83 : 3) x 4  

• Taxa anual fems del mercat ambulant 8.320,00 € 
 (80 llicències x 104 €/any) 
 
 Total ingressos previstos................................. 1.492.997,12 € 
 
 Atenint a criteris de la Llei d’estabilitat pressupostària, i a allò que 
preveu l’article 26, apartat j), del RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures 
urgents contra la morositat de les Administracions Públiques i d’ajuts a les 
entitats locals amb problemes financers, si considerem els ingressos 
recaptats en període voluntari, el rendiment obtingut en un any en concepte 
de la taxa de fems és: 
 

a) Drets nets liquidats l’any 2013 1.624.395,87 € 
b) Drets recaptats l’any 2013 1.352.740,76 € 
c) Coeficient de recaptació  83,70% 

 
Recaptació estimada per a 2014: 
 
83,90% s/1.492.997,12 = 1.249.638,59 % 
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Resultats estimats d’explotació del servei. Exercici 2014 
(Diferència entre pagaments i ingressos pel servei de recollida de 
fems) 
 

1.249.638,59 € - 1.582.974,37 € = - 333.335,78 € 
  

 La diferència anterior s’agreujarà per a 2015 amb la proposta de 
reduir un 20% les tarifes per activitats empresarials, comerç i industries. 
 
 La manca d’ingressos (dèficit del servei) estimada seria: 
 
 20% s/474.912,40 = 94.982,48 + 333.335,78 = 428.318,26 
   
 De conformitat amb el que disposa l’article 24.2 del RDL 2/2004, de 
5 de març, text refús de la Llei d’hisendes locals, l’import de les taxes no 
podrà excedir del cost real o previsible de l’activitat o servei de referència, 
incloent tant els cost directes con els indirectes, financers, d’amortització 
de l’immobilitzat i tots aquells considerats necessaris per garantir el 
manteniment i un desenvolupament correcte del servei o activitat. 
 
 En aplicació de la norma anterior, i considerant que en el càlcul 
anterior només s’han tingut en compte els costs directes, el dèficit que 
pugui resultar serà superior si afegíssim els costs indirectes, els quals 
podem definir com aquells que sense tenir una incidència directe, es 
produeixen i influeixen en la totalitat de serveis i activitats que realitza la 
Corporació. Com exemple d’aquets tipus de costs tenim: els dels òrgans de 
govern, de la secretaria municipal, de la intervenció municipal, tresoreria, 
recaptació, etc. Aquestes despeses venen classificades pressupostàriament 
baix les funcions 912 i 920. 
 
 Per consegüent, i a pesar que la proposta no vulnera cap norma legal, 
podria, en el temps, ja que aquesta es una pràctica que l’any passat 
s’inicià, ser contradictòria amb els principis de sostenibilitat i equilibri 
financer propugnats per la Llei de Règim Local.  
 
 Segon.- En relació a la taxa per venda ambulant, i en concret la tarifa 
referent al mercat dominical, la proposta suposaran els resultats estimats 
següents: 
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• Drets liquidats l’any 2013 48.070,03 € 
• Drets liquidats 1er. semestre 2014 21.447,25 € 
• Estimació anual 2014 (21.447,25 x 2) 42.894,50 € 

 
 La reducció proposada, 50%, implicarà una disminució d’uns 
21.000,00 € aproximadament. Aquesta quantitat podria ser inferior si 
l’efecte que suposi sigui un increment de les llicències sol·licitades. 
 
 Tercer.- En relació a la proposta de bonificació sobre les quotes de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, als vehicles elèctrics i/o 
híbrids, és conforme al que disposa l’article 95 del RDL 20/2004, de 5 de 
març: 
............................................................................................................... 

6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o 
no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 

•  
• a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de 

carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión 
de dicho carburante en el medio ambiente.  

•  
• b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características 

de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 
•  
• c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o 

aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a 
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal 
la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.  

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a 
que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal. 

    
 Quart.- En relació a la reducció del tipus impositiu de l’IBI del béns 
de naturalesa urbana (del 0’46% al 0’45%), suposarà una disminució dels 
ingressos de, aproximadament, 55.000,00 €, en quota líquida, sempre 
atenint a les dades facilitades pel Cadastre de les Illes Balears, recollides a 
la pròpia proposta de Batlia.  
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 Totes les propostes han d’esser considerades per l’Ajuntament en 
Ple, aprovades, si pertoca, per majoria simple i trameses de la forma que 
disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
     Sa Pobla, 30 d’octubre de 2014 
 
      L’Interventor htat. 
      Sgt. Mateu Tous 
 


