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BONIFICACIONS FISCALS TAXA DE RESIDUS 2020 

 

ASSUMPTE: Obert el termini per a sol·licitar les bonificacions fiscals en la taxa de residus 

que l'Ajuntament de Santa Eulària ofereix a empreses i particulars. 

 

Com en anys anteriors, el compromís que ha vingut adquirint el municipi de Santa Eulària 

des Riu amb el medi ambient i la gestió de residus, ha suposat un augment significatiu de 

l'índex de recollida selectiva en el municipi, referit tant a residus produïts en domicilis 

particulars com als generats per activitats (productors singulars). D'acord amb les 

ordenances municipals, encaminades a afavorir a aquells que millor gestionen els seus 

residus, i ho fan d'una forma més sostenible, s'estableix un descompte en la taxa de 

residus que pot arribar a ser d'un 20% per a les activitats que compleixen els requisits per 

a ser Productor Singular i de 5 € per a particulars. 

 

El termini de presentació de la sol·licitud, tràmit obligat per a l'obtenció de la bonificació, 

va quedar obert el passat 1 de gener i finalitza el pròxim 31 de març. 

 

Els particulars que desitgin optar a aquesta bonificació hauran de presentar 5 tiquets de 

la “Xarxa Insular de Deixalleries d’Eivissa” (les del municipi es troben en Ca na Palava i Ca 

Sansó) com a justificant d'una correcta gestió dels residus exclosos de la gestió municipal. 

 

En el cas de les activitats que compleixen amb les condicions definides en l'ordenança 

com a Productors Singulars, els requisits que han de complir són: 

- Estar degudament registrat com a Productor Singular de Residus a 

el Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 

- Presentar una Declaració Responsable anualment on consti els mitjans dedicats 

a la gestió de residus (contenidors) per a l'actual exercici (2020). 
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- Complir estrictament amb els condicionats de les ordenances, i no haver estat 

sancionat en matèria de residus durant l'any anterior. 

 

La bonificació es calcularà en funció del percentatge del volum conteneritzat dels 

residus destinat a recollida selectiva (Envasos Lleugers, Paper/ Cartó i Vidre), respecte 

al total de contenidors (selectiva + rebuig). D'aquesta manera, es premia a aquelles 

activitats que minimitzen la generació de residus amb destinació a abocador i 

maximitzen la separació selectiva en origen. 

 

De manera pràctica, això implica que, si el percentatge de residus ben separats és 

d'entre un 45% i un 64%, es pot aconseguir una reducció del 10% en la taxa; si és 

d'entre un 65% i un 74%, la reducció serà d'un 15%; i si se supera el 74%, la rebaixa és 

del 20%. 

 

Els models de Comunicació Prèvia com a Productor Singular així com de Declaració 

Responsable estan disponibles en el departament de Medi Ambient, en la web del 

servei www.santaeulariamagrada.net o en la web municipal www.santaeulalia.net. 

 

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

l’Ajuntament de Santa Eulària (C/ Marià Riquer Wallis 4, planta 4a), o manar un correu 

electrònic a mediambient@santaeularia.com. 


