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3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, atès l’informe tècnic de la Direcció General
d’Indústria I Energia.
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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, 14 de febrer de 2012

Fonaments de dret
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)

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).

—o—

3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre).

Num. 3885
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 14 de febrer de 2011 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua de Cala d’Or,
del terme municipal de Santanyí (Exp.: DGC 01/2012 CP)

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 122/2007, de 21 de setembre
(BOIB núm. 144, de 27 de setembre).
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

Fets
1. El 9 de gener de 2012, l’Ajuntament de Santanyí 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 de Cala d’Or, del terme municipal de Santanyí.
2. El 3 de febrer de 2012, la Direcció General d’Indústria i Energia va
emetre un informe tècnic sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Santanyí.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, atès l’informe tècnic de la Direcció General
d’Indústria i Energia.
Fonaments de dret

Resolució
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 7 de febrer de 2012, la modificació de tarifes següent:

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).

Quota de consum per a ús general
Urbà
Bloc 1: de 0 fins a 23 m3/trimestral
Bloc 2: excés de 24 fins a 45 m3/trimestral
Bloc 3: excés de 45 m3/trimestral
Rústic
Bloc únic

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).

Quota de servei
Quota de servei trimestral

(euros/m3)
0,73
0,92
1,44
1,47
(euros/abonat/trimestre)
7,59

Bonificacions:
— Durant el primer any de vigència de les tarifes aprovades, es bonifica
un 16,66 % el bloc 3 de l’apartat urbà, amb la qual cosa la quota d’aquest tram
resulta d’1,20 euros.
— Durant el primer any de vigència de les tarifes aprovades, es bonifica
un 18,37 % l’apartat rústic, amb la qual cosa la quota d’aquest tram resulta
d’1,20 euros.
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 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

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 122/2007, de 21 de setembre
(BOIB núm. 144, de 27 de setembre).
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
Resolució
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 7 de febrer de 2012, la modificació de tarifes següent:
Quota de consum
Habitatges, xalets, serveis comunitaris i comerços:
De 0 fins a 12 m3/mes
De 13 fins a 24 m3/mes
De 25 a 50 m3/mes

(euros/m3)
0,4027
0,4832
0,5235

BOIB
De 51 fins a 100 m3/habitatge i mes
Excés de 100 m3/habitatge i mes

0,5637
0,6237

Hotels:
De més de 100 m3/mes i menys de 200 l/dia/plaça
De més de 100 m3/mes i entre 200 i 400 litres/dia per plaça
De més de 100 m3/mes i més de 400 litres/dia/plaça

0,5637
0,6237
0,7512

Quota de servei
Habitatge unifamiliar o comunitari
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(euros/mes)
1,9700

Locals comercials:
- amb comptador fins a 13 mm
- amb comptador fins a 15 mm
- amb comptador fins a 20 mm

6,8950
15,7600
23,6400

Xalets:
- amb comptador fins a 13 mm
- amb comptador fins a 15 mm
- amb comptador fins a 20 mm

3,9400
8,8650
24,6250

Serveis comunitaris
Solars, jardins i obres
Hotels, per unitat de plaça
Habitatges socials

17,5000
17,5000
0,4000
0,7500

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 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.

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 122/2007, de 21 de setembre
(BOIB núm. 144, de 27 de setembre).
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
Resolució
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 7 de febrer de 2012, la modificació de tarifes següent:
Quota de consum per a ús general
Bloc 1: de 0 fins a 15 m3 bimestrals
Bloc 2: excés de 16 fins a 30 m3 bimestrals
Bloc 3: més de 30 m3/bimestrals
Bloc 4: sòl rústic
Quota de servei
Quota de servei bimestral

(euros/m3)
0,78
0,99
1,55
1,69
(euros/abonat/mes)
5,43

Palma, 14 de febrer de 2012
2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada.
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)

—o—
Num. 3886
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 14 de febrer de 2012 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua del Consorci
d’Aigües del Pla de Mallorca (Exp.: DGC 19/2011 CP)
Fets
1. L’1 de desembre de 2011, el Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca 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 del Consorci d’Aigües del Pla de Mallorca.
2. El 30 de gener de 2012, la Direcció General d’Indústria i Energia va
emetre un informe tècnic sobre la sol·licitud del Consorci d’Aigües del Pla de
Mallorca.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, atès l’informe tècnic de la Direcció General
d’Indústria I Energia.

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 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, 14 de febrer de 2012
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)

—o—

