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Conceptes Euros
Per unitat gràfica o espai teclejat 0,047000
Per caràcter teclejat en publicacions urgents 0,0705

Taxa per l’obtenció de còpies del Butlletí Oficial de les Illes Balears

(Articles 446 a 450 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
afegits per l’apartat 27 de la disposició final primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 2012)

Conceptes Euros
Còpies en paper DIN A4 en blanc i negre 0,158054/full
Còpies en CD proporcionat per l’Administració 1,58/CD

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Cànon de sanejament d’aigües

(Creat per la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, modificat per la disposició final quarta de la Llei
15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013; pels apartats 1 a 6 de la
disposició final tercera de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2014, i per la disposició final tercera de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2015)

1. La quota del cànon de sanejament està constituïda per la suma de la quota variable, segons el consum, i la quota fixa, excepte en els casos
d’estimació objectiva de la quota variable que preveu la lletra  de l’apartat següent, casos en els quals la quota del cànon comprèn únicamentc
la quota variable que resulta de les tarifes que conté la lletra esmentada.

2. La quota variable és:

 Amb caràcter general, de 0,294787 euros per cada metre cúbic.a)
 En el cas de consums domèstics relatius a habitatges i de consums relatius a establiments hotelers, o categories equiparables,b)

s’estableixen les quotes variables següents per metre cúbic, en funció de l’escala per blocs de consum mensuals que s’indica, per
cada habitatge o plaça d’establiment:
 

Bloc Consum m /mes3 Quota variable/m3

Bloc 1 Entre 0 i 6 0,285924
Bloc 2 Més de 6 i fins a 10 0,428835
Bloc 3 Més de 10 i fins a 20 0,571848
Bloc 4 Més de 20 i fins a 40 1,143696
Bloc 5 Més de 40 1,714516

Pel que fa al consum domèstic d’habitatges, en els casos en què el subministrament d’aigua es faci i es facturi a comunitats de propietaris o
altres entitats anàlogues integrades per una pluralitat de propietaris d’habitatges o establiments, tenen la condició d’abonats, a l’efecte de
determinar la quota variable que estableix aquest apartat, cadascun dels habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa
comunitat o entitat si aquesta disposa com a mínim d’un punt de subministrament. En aquests casos, a l’efecte de determinar la quota variable
aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la quantitat total d’aigua subministrada cada mes a la comunitat o
entitat entre el nombre d’habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa comunitat si disposa com a mínim d’un punt de
subministrament.

Pel que fa al consum en establiments hotelers, l’escala s’ha d’aplicar en funció de les places de l’establiment, de manera que, a l’efecte de
determinar la quota variable aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la quantitat total d’aigua
subministrada cada mes a l’establiment hoteler entre el nombre de places de l’establiment.

Excepcionalment, en els casos de fugues d’aigua, el consum que s’ha de tenir en compte a efectes de l’aplicació de l’escala que regula
aquesta lletra  és la mitjana del consum corresponent als dotze mesos immediatament anteriors, de manera que la diferència entre el consumb
efectiu i la mitjana esmentada queda sotmesa a la quota variable general regulada en la lletra  anterior.a

h
tt
p
:/
/w

w
w

.c
a
ib

.e
s
/e

b
o
ib

fr
o
n
t/
p
d
f/
c
a
/2

0
1
7
/3

/9
6
9
2
1
1

http://boib.caib.es


Núm. 3
7 de gener de 2017

Sec. III. - Pàg. 222

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

En el cas de consum d’aigua depurada destinada exclusivament a l’activitat d’explotació de camps de golf, la quota variable és la quec) 
resulti d’aplicar el règim següent:

Com a regla general, la quota s’estima de manera objectiva en una quantitat fixa anual, en funció del tipus de camp de golf, el dia 31 de
desembre de cada any, segons les tarifes següents:

Conceptes Euros/any
c.1) Camps de golf de 18 o més forats 20.000
c.2) Camps de golf de 9 o més forats 10.000
c.3) Camps de golf pitch-and-putt homologats federativament 5.000

Excepcionalment, en cas de renúncia per part dels contribuents, la quota variable s’ha de determinar d’acord amb les regles generals de
l’impost.

3. La quota fixa s’ha de determinar mitjançant l’aplicació dels elements tributaris corresponents, d’acord amb les tarifes mensuals següents:

Conceptes Euros
Quota fixa: tarifes mensuals
A. Tarifa domèstica
Per cada habitatge 3,998843
B. Tarifa industrial
B.1. Tarifa hotelera
B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 5 estrelles o categoria equiparable 3,998843
B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 4 estrelles o categoria equiparable 2,992390
B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 3 estrelles o categoria equiparable 2,003916
B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 2 estrelles o categoria equiparable 1,500692
B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, d’1 estrella o categoria equiparable 0,997462
B.1.6. Per cada plaça en establiment d’allotjament de turisme d’interior 2,003916
B.1.7 Per cada plaça en establiment hoteler rural o agroturisme 2,003916
B.2. Restaurants, cafeteries i bars
B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant 30,031762
B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria 20,003200
B.2.3. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè o de bar, amb servei de menjars o sense 12,490768
B.3. Altres activitats comercials, industrials, professionals o econòmiques en general, no compreses en
les tarifes anteriors
B.3.1. Amb comptador de calibre no superior a 13 mm 7,503447
B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm 14,997909
B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm 20,003200
B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm 60,009603
B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm 102,834640
B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm 154,270439
B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm 308,513161
B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm 771,305996
B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm 899,863157
C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplicarà per a totes la tarifa més elevada

Taxa per l’expedició de títols o certificats de l’Escola Balear d’Administració Pública

(Articles 54 a 58 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
dotats de contingut per l’apartat 3 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i modificats per l’apartat 1 de la disposició final cinquena de la Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, i pels apartats 1, 2 i 3 de la disposició
final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014)
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