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A continuació es transcriu la normativa relativa a Tarifes de gestió de residus del Pla 
Director de residus vigent a dia d’avui a Mallorca: 

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS  

Article 5: Atribucions a les administracions públiques 

Punt 2. Correspon al Consell de Mallorca: 

b) Aprovar una tarifa única per a la gestió (transferència i tractament) dels residus 
urbans, dels llots d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes i del rebuig no 
valoritzable materialment procedent del tractament dels residus de construcció – 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.  

Aquesta tarifa serà la mateixa amb independència de la distància entre el centre 
productor i el centre de tractament i inclourà els costos derivats de la informació, 
vigilància i controls necessaris per a una gestió ambientalment correcta i adequada 
a la legislació vigent en cada moment.  

c) Aprovar tarifes específiques per al tractament per:  

I) als residus sanitaris grup II  

II) a les deixalles d’origen animal.  

III) a altres residus autoritzats.  

Les tarifes específiques esmentades en aquest epígraf seran abonades únicament i 
exclusiva pels productors dels residus afectats i inclouran els costos derivats de la 
informació, vigilància i controls necessaris per a una gestió ambientalment correcta 
i adequada a la legislació vigent en cada moment. A més, les tarifes específiques, 
abans esmentades, es diferenciaran segons el tipus de residus d’entrada.  

  

  



	

CAPÍTOL II: RECOLLIDA 

Article 12. Sistemes i mesures per a una correcta recollida selectiva 

9. Per tal de fomentar la posada en funcionament de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica dels residus municipals per part dels diferents municipis, 
l’aportació d’aquesta fracció al servei públic insularitzat del Consell de Mallorca no 
serà d’aplicació la tarifa definida a l’article 5.2.b) per a l’Ajuntament durant el 
període de vigència del present pla director sectorial, sempre i quan aquesta fracció 
tingui un contingut d’impropis inferior al 10%, la qual cosa es determinarà 
mitjançant caracterització i/o altres sistemes que per- toquin segons el que indiqui 
el Reglament d’Explotació del Servei vigent.  

 

	


