Tarifes pels serveis
d’aigua
Alcúdia i Port

En la factura del servei municipal es recapten tant les tarifes dels serveis municipals d'aigua,
si és procedent, com el cànon de sanejament de les Illes Balears.

TARIFES PELS SERVEIS D'AIGUA
Les tarifes d'aigua tenen com a finalitat el finançament de les despeses d'explotació i
manteniment de les instal·lacions d'aigua potable, així com altres costos associats a la gestió
d'aquests serveis.
Les tarifes dels serveis municipals consten habitualment de conceptes d'import fix i uns
altres de tipus variable, que depenen del volum d'aigua consumit. Entre les quotes fixes
trobem, segons el municipi, conceptes com la quota de servei, la quota de manteniment de
comptadors, els mínims, quotes d'inversió, etc.
Les quotes variables depenen del volum d'aigua consumit. En molts municipis, amb la
finalitat d'incentivar l'estalvi d'aigua, s'estableixen diferents blocs de consum amb preu
creixent. D'aquesta manera els usuaris amb consums moderats d'aigua suporten un preu per
metre cúbic inferior a aquells que realitzen un consum d'aigua elevat.
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

25040

Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual s'autoritzen
les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua dels nuclis del terme municipal d’Alcúdia que
proveeix l’empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia, SA (Exp.: DGC 28/2012 CP)

Fets
1. El 10 de setembre de 2012, l’Ajuntament d’Alcúdia va presentar a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
una sol·licitud d'autorització per a la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua dels nuclis del terme municipal
d’Alcúdia que proveeix l’empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia, SA.
2. El 20 de novembre de 2012, la Direcció General de Recursos Hídrics va emetre un informe tècnic sobre la proposta de modificació.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 26 de novembre de 2012, va examinar l'expedient i va acordar requerir a
l’Ajuntament d’Alcúdia que, a la vista de l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics de 20 de novembre de 2012, fes les
al·legacions i aportàs els documents que consideràs necessaris en defensa dels seus interessos.
4. El 7 de desembre de 2012, l’Ajuntament d’Alcúdia va presentar a la Direcció General de Comerç i Empresa un escrit d’al·legacions en
resposta al requeriment que li havia efectuat la Comissió de Preus de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/195/803190

5. El 12 de desembre de 2012, la Direcció General de Recursos Hídrics, havent vist l’escrit d’al·legacions de l’Ajuntament d’Alcúdia, va
emetre un informe tècnic complementari de l’anterior, en el qual proposa rebaixar les quantitats de determinades partides i el total de les
despeses d’explotació consignades a l’estudi de tarifes presentat, sense modificar l’estructura de les tarifes sol·licitada.
6. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 18 de desembre de 2012, va examinar l'expedient i va dictaminar
favorablement sobre la modificació de tarifes del servei, d’acord amb l'informe tècnic de la Direcció General de Recursos Hídrics de 12 de
desembre de 2012.
Fonaments de dret
1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d'agost, sobre autoritzacions d'augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30
d'agost).
2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d'expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local
(BOE núm. 241, de 8 d'octubre).
3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d'octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d'octubre).
4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat econòmica (BOE
núm. 139, de 8 de juny).
5. El Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se'n regula el
funcionament (BOIB núm. 59, de 16 de maig), modificat pel Decret 1/2012, de 20 de gener (BOIB núm. 14, de 31 de gener).
6. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i
de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i del Servei de
Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).
Per tot això, dict la següent
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Resolució
1. Autoritzar, d'acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes Balears de la sessió de 18 de desembre de 2012, la modificació de
tarifes següent:
I. Tarifa aplicable als consums dels subministraments als quals no els són d’aplicació les tarifes progressives (locals, bars, cafeteries,
restaurants, provisionals obres,
indústries, ports esportius i semblants):
euros/m3
0,72227
II. Tarifes progressives per a usos domèstics
Aplicables a habitatges de qualsevol tipus, solars sense edificar i finques amb habitatges i locals amb comptador comunitari, amb
l’escalonament següent:
euros/m3
0,410137
0,820274
1,640548
3,281096

Quota de consum per a ús general
Bloc 1, de 0 fins a 10 m3/mes
Bloc 2, excés de 10 fins a 25 m3/mes
Bloc 3, excés de 25 fins a 40 m3/mes
Bloc 4, excés de 40 m3/mes

III. Tarifes mixtes fixes/progressives per a usos turístics
Aplicables a hotels i aparthotels, com també als subministraments de jardins i piscines imputables a establiments turístics:
a) Si l’establiment disposa d’un únic comptador, es dividirà el consum:
Component fix: 50% del consum a la tarifa mitja (0,757242 euros/m3), per a jardins i piscines.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/195/803190

Component progressiu: Aplicable, per a l’edifici i en funció de les places turístiques, al restant 50% del cabal en funció del consum total
enregistrat per a l’esmentat comptador únic:
euros/m3
0,410137
0,820274
1,640548
3,281096

Bloc 1, de 0 fins a 4 m3/plaça i mes
Bloc 2, excés de 4 fins a 10 m3/plaça i mes
Bloc 3, excés de 10 fins a 16 m3/plaça i mes
Bloc 4, excés de 16 m3/plaça i mes

b) Si, pel contrari, l’establiment disposa de mes d’un comptador, segons el consum sigui per a jardins o piscines o sigui per a l’edifici,
s’aplicarà a cada comptador la tarifa corresponent. Conseqüentment, als comptadors de jardins i piscines s’aplicarà la tarifa mitjana, i als
comptadors de l’edifici, se n’aplicarà la progressiva, segons el número de places.
A aquests imports, en facturar, s’afegirà l’IVA corresponent.
IV. Quota de servei mensual :
Habitatge, apartament o xalet:
Comptador propi en nucli urbà entre parets mitgeres
Comptador comunitari en nucli urbà entre parets mitgeres
Comptador propi en edifici aïllat
Comptador comunitari en edifici aïllat

euros/abonat/mes
2,7838
3,553787
8,884469
10,365213

Local:
Comptador propi en nucli urbà entre parets mitgeres
Comptador comunitari en nucli urbà
Comptador propi en edifici aïllat
Comptador comunitari en edifici aïllat

5,922979
7,403724
8,884469
10,365213

Solar sense edificar:
Comptador de 13 mm de diàmetre

5,922979
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Comptador de 20 mm

14,21515

Jardins i piscines d’hotels
Comptador propi de 13 mm o 15mm
Comptador propi de 20 mm
Comptador propi de 25 mm
Comptador propi de 30 mm
Comptador propi de 40 mm
Comptador propi de 50 mm
Comptador propi de 65 mm
Comptador propi de 100 mm

5,922979
11,845958
29,614895
50,345322
82,921706
112,536601
153,997454
355,37874

Bar
Comptador propi
Comptador comunitari

8,884469
20,730427

Cafeteria:
Comptador propi
Comptador comunitari

14,807448
20,730427

Restaurant:
Comptador propi
Comptador comunitari

23,691916
35,537874

Indústria i altres subministraments:
Comptador propi de 13 mm o 15 mm
Comptador propi de 20 mm
Comptador propi de 25 mm
Comptador propi de 30 mm
Comptador propi de 40 mm
Comptador propi de 50 mm
Comptador propi de 65 mm
Comptador propi de 100 mm

5,922979
11,845958
29,614895
50,345322
82,921706
112,536601
153,997454
355,37874

Hotel:
Per plaça

1,480745

Apartament turístic:
Per plaça

1,480745

Amarrament a port esportiu:
Fins a 9 m
De 9 a 16 m
De 16 m o més

0,710758
1,480745
2,96149

Comptadors provisionals instal·lats per a obres:
S’aplicarà un increment del 20% sobre l’import total que resulti de considerar el subministrament com a ‘indústria i altres subministraments’.
Aquests imports s’han d’incrementar amb l’IVA corresponent.
2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident
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econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord
amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 20 de desembre de 2012

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/195/803190

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)
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7DVDSRUODH[SHGLFLyQGHWtWXORVRFHUWLILFDGRVGHOD(VFXHOD%DOHDUGH$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
$UWtFXORVDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUHHO5pJLPHQ(VSHFtILFRGH7DVDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV
%DOHDUV GRWDGRV GH FRQWHQLGR SRU HO DSDUWDGR  GH OD GLVSRVLFLyQ ILQDO WHUFHUD GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH 3UHVXSXHVWRV
*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxRPRGLILFDGRVSRUHODSDUWDGRGHODGLVSRVLFLyQILQDOTXLQWDGH
OD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxR\SRUORV
DSDUWDGRV\GHODGLVSRVLFLyQILQDOFXDUWDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxR
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&RQFHSWRV
7tWXORRGLSORPDDFUHGLWDWLYRGHSDUWLFLSDUHQXQDDFFLyQIRUPDWLYD
/DSULPHUDH[SHGLFLyQFRQILUPDGLJLWDOHVJUDWXLWD
/DVH[SHGLFLRQHVVXFHVLYDV
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D (QIRUPDWRGHSDSHO



E (QIRUPDWRGLJLWDO
&HUWLILFDGRFXUULFXODUDOXPQR\SURIHVRU
/DSULPHUDH[SHGLFLyQDQXDOHQIRUPDWRGLJLWDOHVJUDWXLWD
/DVVXFHVLYDVH[SHGLFLRQHV
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7DVDSRUORVVHUYLFLRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDO

$UWtFXORVDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUHHO5pJLPHQ(VSHFtILFRGH7DVDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV
%DOHDUVPRGLILFDGRVSRUHODSDUWDGRGHODGLVSRVLFLyQILQDOWHUFHUDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxRSRUHODSDUWDGRGHODGLVSRVLFLyQILQDOTXLQWDGHOD/H\GHGH
GLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxR\SRUHODSDUWDGRGHODGLVSRVLFLyQ
ILQDOFXDUWDGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHODV,OOHV%DOHDUVSDUDHODxR
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&RQYRFDWRULDVGHDFFHVRDSOD]DVRSXHVWRVGHWUDEDMRSDUDORVTXHVHH[LMDHOWtWXORXQLYHUVLWDULRGH
JUDGR
&RQYRFDWRULDV GH DFFHVR D SOD]DV R SXHVWRV GH WUDEDMR SDUD ORV TXH VH H[LMDQ RWUDV WLWXODFLRQHV GH
QLYHOLQIHULRUDOWtWXORXQLYHUVLWDULRGHJUDGR
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%DOHDUVPRGLILFDGRVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDV7ULEXWDULDV$GPLQLVWUDWLYDV\GH)XQFLyQ3~EOLFD
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