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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

229 Aprovació inicial de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans de Mallorca per a l'any 2018

El Ple del Consell de Mallorca en sessió de 22 de desembre de 2017 va adoptar l’Acord següent:

“Atès l’escrit de Tirme, SA amb registre d’entrada núm. 24.223, de 4 d’agost de 2017, presentant una proposta de tarifes de RSU pel 2018.

Atès l’informe de la biòloga de la DIR de 10 de juliol de 2017 en relació amb els costos derivats dels controls ambientals que es realitzen a
les instal·lacions contemplades al Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca.

Atès l’informe jurídic relatiu a l’afectació de les diferents tarifes de tractament de residus urbans de Mallorca derivades de les sentències
sobre el cobrament dels llots des de l’1 de gener de 2012 al 21 de febrer de 2014 del cap del Servei Jurídic de la DIR de 27 de juliol de 2017.

Atès l’informe tècnic en relació amb la repercussió dels costs derivats de les diferents plantes a on es tracten llots a la tarifa de tractament de
fangs procedents d’EDAR de l’enginyer industrial de la DIR de 31 d’agost de 2017.

Atès l’informe tècnic relatiu als ingressos per la venda d’energia elèctrica a considerar a la proposta de tarifes per al tractament dels residus
urbans per a l’any 2018 de l’enginyer industrial de la DIR d’1 de setembre de 2017.

Atès l’informe tècnic en relació amb la repercussió dels costs derivats de les diferents plantes a on es tracten llots a la tarifa de tractament de
fangs procedents d’EDAR de l’enginyer industrial de la DIR de 9 d’octubre de 2017.

Atès l’informe relatiu a les operacions de valorització de ferralla del servei públic insularitzat de tractament de RSU del període tarifari de l’1
de juny de 2016 a 31 de maig de 2017, de 27 d’octubre de 2017.

Atès l’informe relatiu a la proposta de tarifes per al tractament dels residus urbans per a l’any 2018 de 31 d’octubre de 2017 de l’economista
de la DIR i del cap de servei de gestió i execució de la DIR.

Atès l’informe jurídic relatiu a l’expedient d’aprovació de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans de Mallorca per a l’any 2018
de 31 d’octubre de 2017.

Atesa la formalització de la modificació del contracte de data 21 de maig de 1992 amb Tirme, SA relatiu al servei de gestió de residus urbans
de Mallorca (Acord de Ple del Consell de Mallorca de 9 de maig de 2013) i, concretament, el pacte vuitè i el punt cinquè de l’estudi
econòmic financer annex al contracte.

Atès el Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca del 6 de febrer de
2006 (BOIB n. 35 de 9 de març de 2006) i, especialment, l’article 5.2.b).

Atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries.

Atesa la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears, la disposició addicional tercera de la qual modifica l’article 24 de la Llei
13/2012 expressant que el tractament de la fracció orgànica (FORM) pot subjectar-se al pagament d’una tarifa específica.

Atesa l’audiència realitzada a l’empresa concessionària i  l’escrit de Tirme, SA amb registre d’entrada núm. 34.282, de 7 de novembre de
2017.

Atès l’informe complementari que han emès el 13 de desembre de 2017 l’economista de la DIR i el cap de servei de gestió i execució de la
DIR amb relació al seu anterior informe relatiu a la proposta de tarifes per al tractament dels residus urbans per a l’any 2018 emès el 31
d’octubre de 2017.

Atès l’informe emès el 14 de desembre de 2017 per la directora insular de Residus en relació amb la bonificació sobre la proposta de tarifa
específica pel tractament de les restes d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector primari, incloent-hi els MER, i també de la
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indústria càrnia en general.

Atès que s’ha efectuat un nou tràmit d’audiència a l’empresa concessionària mitjançant ofici de 14 de desembre de 2017.

Atès l’informe jurídic complementari emès el 15 de desembre de 2017 amb relació a l’emès el 31 d’octubre de 2017 relatiu a l’expedient
d’aprovació de les tarifes de tractament de gestió de residus urbans de Mallorca per a l’any 2018.

Atesos els informes d’Intervenció General de 18 de desembre de 2017.

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 6.j. del Decret de la presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina
l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pels Decrets de la presidència de 20 de juny de 2017 i 24 de juliol de 2017, la
consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d'

ACORD

1. Aprovar inicialment la revisió de la tarifa RSU per l’exercici 2018 per un import de 126,20€/tona (IVA de 12,62€ exclòs).

2. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per a
l'any 2018 per import de 112,71€/tona (IVA de 11,27€ exclòs).

3. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa específica pel tractament dels llots procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals per
l’exercici 2018 que suposa la minoració de 21,12€/tona (IVA d’2,11€ exclòs), per variació en la gestió dels costos prefixats per a l’explotació
de les distintes instal·lacions, en base al punt vuitè de l’Estudi Econòmic Financer annex a la modificació del contracte de 21 de maig de
1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de Mallorca (Acord de Ple de 9 de maig de 2013).

4. En conseqüència dels dos punts anteriors, aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament dels llots procedents d’estacions
depuradores d’aigües residuals per a l'any 2018 per import de 91,59€/tona (IVA de 9,15€ exclòs).

5. Aprovar inicialment la revisió de la tarifa específica pel tractament de les restes d’animals morts i d’escorxador que provenen del sector
primari, incloent-hi els MER, i també de la indústria càrnia en general per a l’any 2018 per import de 27,83€/tona (IVA de 2,78€ exclòs), que
els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa concessionària la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització
administrativa per realitzar el tractament.

6. Aprovar una bonificació del 0,01% sobre la tarifa general (condicionada a l’aprovació del punt primer del present acord tarifa RSU de
126,20€/tona), en aplicació del que preveu l’article 17.4 de la Llei 13/2012, resultant una tarifa específica bonificada per import de 27,82€/t,
(IVA de 2,78€ exclòs).

7. En cap cas, l’aplicació de la bonificació anterior podrà suposar un increment de la tarifa general aplicable al servei de gestió dels residus
urbans de Mallorca.

8. Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears en aplicació de l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Durant aquest període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció Insular de Residus del
Departament de Medi Ambient, c/General Riera, 111 de Palma de Mallorca. Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Durant el període d’exposició pública es donarà audiència per un termini de 15 dies hàbils, en aplicació de l’article 82 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions i de l’article 18 de la Llei 13/2012, als productors dels llots, que
són les entitats gestores de les estacions depuradores d’aigües residuals, a més del dret que tenen a formular al·legacions en el període
d’informació pública.

10. Una vegada aprovades definitivament les tarifes esmentades en els punts anteriors corresponents a l’any 2018, aquestes romandran
vigents mentre no siguin objecte de revisió”.

La qual cosa es publica pel coneixement general i als efectes oportuns.

Palma, 2 de gener de 2018
El secretari general per substitució

Antoni Benlloch Ramada

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

18
/7

/9
98

49
7

http://boib.caib.es

		2018-01-12T14:31:32+0100
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1515763892791
	Aprobación del documento




