
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Quotes de servei (bimestral)

Habitatge unifamiliar  9,18940 € 

Habitatge amb família nombrosa  7,86520 € 

Hoteleria

Plaça hotelera 4  i 5  11,02720 € 

Plaça hotelera 3  7,35160 € 

Resta d’establiments  4,59480 € 

Comercial industrial 

Comptador calibre fins a 15 mm  20,67620 € 

Comptador calibre 20 mm  36,75760 € 

Comptador calibre 25 mm  551,36400 € 

Comptador calibre 30 mm  827,04600 € 

Comptador calibre 40 mm  1.470,30400 € 

Comptador calibre 50 mm  2.756,82000 € 

Comptador calibre 80 mm  7.351,52000 € 

Comptador calibre 100 mm  11.027,28000 € 

Comptador calibre 200 mm  38.595,48000 € 

Comptador calibre 250 mm  56.974,28000 € 

Connexió boca contra incendis  170,00400 €

Dret a reconnexió  18,38000 €

Quotes de consum

Consums domèstics

Entre 0 i 10 m3  0,6000 €/m3 

Més de 10 m3 fins a 20 m3  0,8400 €/m3 

Més de 20 m3 fins a 40 m3  1,3800 €/m3 

Més de 40 m3 fins a 80 m3  3,0900 €/m3 

Més de 80 m3  5,7600 €/m3 

Família nombrosa

Entre 0 i 56 m3  0,8400 €/m3 

Més de 56 m3 fins a 80 m3  3,0900 €/m3 

Més de 80 m3  5,7600 €/m3 

Tarifa proporcional exclosa progressivitat  0,9300 €/m3 

Hotels

Entre 0 i 10 m3 per cada 2 places  0,6000 €/m3 

Més de 10 m3 fins a 20 m3 per cada 2 places  0,8400 €/m3 

Més de 20 m3 fins a 40 m3 per cada 2 places  1,3800 €/m3 

Més de 40 m3 fins a 80 m3 per cada 2 places  3,0900 €/m3 

Més de 80 m3 per cada 2 places  5,7600 €/m3 

Aigua regenerada  0,2730 €/m3

Bonificacions

Baix Consum

Quota de consum

Entre 0 i 20 m3 7 %

Baixos ingressos

Quota de consum

Entre 0 i 20 m3 100 %

Més de 20 m3 Aplica tarifa domèstica

Quota de servei 100 %

Tarifes aigua 2020

Manteniment i conservació (bimestral)

Comptadors 20 mm

Domèstic  3,8938 € 

No domèstic / No unifamiliar 8,5666 € 

Comptadors 30 mm  39,58000 € 

Comptadors 40 mm  59,06000 € 

Comptadors 50 mm  79,36000 € 

Comptadors 80 mm  91,52000 € 

Comptadors 100 mm  110,18000 € 
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EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Tarifes clavegueram 2020

Quotes de servei (bimestral) 
Habitatge unifamiliar  1,7906 € 

Habitatge amb família nombrosa  1,7906 € 

Hoteleria

Plaça hotelera 4  i 5  2,1488 € 

Plaça hotelera 3  1,4324 € 

Resta d’establiments  0,8954 € 

Comercial industrial 

Comptador calibre fins a 15 mm  4,0288 € 

Comptador calibre 20 mm  7,1624 € 

Comptador calibre 25 mm  107,4360 € 

Comptador calibre 30 mm  161,1540 € 

Comptador calibre 40 mm  286,4960 € 

Comptador calibre 50 mm  537,1800 € 

Comptador calibre 80 mm  1.432,4800 € 

Comptador calibre 100 mm  2.148,7200 € 

Comptador calibre 200 mm  7.520,5200 € 

Comptador calibre 250 mm  11.101,7200 € 

Només clavegueram  0,4144 €

Abocament a planta 

Camions entre 0 i 5 m3  14,7500 € 

Camions més de 5 m3 fins a 10 m3  29,0400 € 

Camions més de 10 m3  43,2200 € 

Quotes de consum

Consums domèstics

Entre 0 i 10 m3  0,1928 € 

Més de 10 m3 fins a 20 m3  0,2834 € 

Més de 20 m3 fins a 40 m3  0,4724 € 

Més de 40 m3 fins a 80 m3  1,0218 € 

Més de 80 m3 fins a 120 m3  1,8702 € 

Més de 120 m3  2,9884 € 

Família nombrosa

Entre 0 i 56 m3  0,2834 € 

Més de 56 m3 fins a 80 m3  1,0218 € 

Més de 80 m3 fins a 120 m3  1,8702 € 

Més de 120 m3  2,9884 € 

Tarifa proporcional exclosa progressivitat  0,3181 €

Hotels

Entre 0 i 10 m3 per cada 2 places  0,1928 € 

Més de 10 m3 fins a 20 m3 per cada 2 places  0,2834 € 

Més de 20 m3 fins a 40 m3 per cada 2 places  0,4724 € 

Més de 40 m3 fins a 80 m3 per cada 2 places  1,0218 € 

Més de 80 m3 fins a 120 m3 per cada 2 places  1,8702 € 

Més de 120 m3 per cada 2 places  2,9884 € 
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Bonificacions

Baix Consum

Quota de consum

Entre 0 i 20 m3 7 %

Baixos ingressos

Quota de consum

Entre 0 i 20 m3 100 %

Més de 20 m3 Aplica tarifa domèstica

Quota de servei 100 %



EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Tarifes recollida de residus sòlids urbans (RSU) 2020
Quotes fixes (bimestral)
Habitatges particulars, apartaments i despatxos professionals
Abonats al servei d’aigua potable mensual 6,9543 € / mes
No abonats al servei d’aigua potable 89,8684 € / any
Oficines, establiments i locals comercials i industrials 
Fins a 100 m2 de superfície útil 150,2942 € / any
Més de 100 m2 de superfície útil en els quals treballin o tenguin d’alta a la Seguretat Social de 1 a 5 persones 0,6036 € / m2 / any
Més de 100 m2 de superfície útil en els quals treballin o tenguin d’alta a la Seguretat Social de 6 a 10 persones 0,6407 € / m2 / any
Més de 100 m2 de superfície útil en els quals treballin o tenguin d’alta a la Seguretat Social de 11 a 25 persones 0,7335 € / m2 / any
Més de 100 m2 de superfície útil en els quals treballin o tenguin d’alta a la Seguretat Social 25 a 100 persones 0,7984 € / m2 / any
Més de 100 m2 de superfície útil en els quals treballin o tenguin d’alta a la Seguretat Social a més de 100 persones 0,8782 € / m2 / any
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries, tavernes i establiments similars en els quals no es serveix menjar
Fins a 100 m2 de superfície útil 334,7196 € / any
Més de 100 m2 de superfície útil 3,3240 € /m2 / any
Societats recreatives, cercles, clubs, etc.
Fins a 100 m2 de superfície útil 150,2942 € / any
Més de 100 m2 de superfície útil 1,3092 € / m2 / any
Centres d’ensenyament
Sense plaça d’internat o mitja pensió 0,7984 € / any / plaça
Amb plaça d’internat o mitja pensió (a més de l’epígraf anterior) 3,4075 € / any / plaça

Cines, circs permanents, frontons, teatres i espectacles en locals tancats 2,1170 € /any / plaça

Clíniques, sanatoris i altres establiments d’assistència i hospitalització 13,2959 € /any / plaça

Hotels, residències, hostals, pensions, apartaments turístics, etc.
en els quals es faciliti al públic tant el servei d’allotjament com el de menjar, amb subjecció o no al règim de pensió completa 34,9761 € / any / plaça
en els quals no es presti el servei de menjador 21,4851 € / any / plaça
Restaurants i establiments en els quals es serveix menjar (cafeteries, restaurants, cellers, barbacoes, etc.)
de 0 a 10 places 399,4365 € / any 
més de 10 places 26,6291 € / any / plaça
Sales de ball o de festes, discoteques, bingos i similars
Fins a 100 m2 de superfície útil 499,3681 € / any
Més de 100 m2 de superfície útil 3,3797 € / m2 / any

Quotes variables Quotes variables
Per a consums domèstics abonats al servei d’aigua potable mensual, s’aplicarà la quota proporcional al consum d’aigua potable mesurada pel 
comptador, a partir d’un consum mensual superior als 10 m3 d’aigua, a partir del primer metre consumit. 0,1236 € / m3
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EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Cànon de sanejament del Govern Balear 2020

Quotes fixes (bimestral)
A. Tarifa domèstica 7,997686 €

B. Tarifa industrial

B.1. Tarifa hotelera

B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 5 estrelles o categoria equiparable 7,997686 €

B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 4 estrelles o categoria equiparable 5,984780 €

B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 3 estrelles o categoria equiparable 4,007832 €

B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 2 estrelles o categoria equiparable 3,001384 €

B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, d’1 estrella o categoria equiparable 1,994924 €

B.1.6. Per cada plaça en establiment d’allotjament de turisme d’interior 4,007832 €

B.1.7. Per cada plaça en establiment hoteler rural o agroturisme 4,007832 €

B.2. Restaurants, cafeteries i bars

B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant 60,063524 €

B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria 40,006400 €

B.2.3. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè o de bar, amb o sense servei de menjars 24,981536 €

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 15,006894 €

B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm 29,995818 €

B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm 40,006400 €

B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm 120,019206 €

B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm 205,669280 €

B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm 308,540878 €

B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm 617,026322 €

B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm 1.542,611992 €

B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm 1.799,726314 €

C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplicarà per a totes la tarifa més elevada

Quotes de consum
Entre 0 i 12 m3 0,285924 €

Més de 12 m3 fins a 20 m3 0,428835 €

Més de 20 m3 fins a 40 m3 0,571848 €

Més de 40 m3 fins a 80 m3 1,143696 €

Més de 80 m3 1,714516 €

Consum no progressiu 0,295000 €
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