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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 26 de setembre de 2013 per la qual
s'autoritzen les noves tarifes del servei de subministrament d’aigua de Sóller

18005

Exp.: DGRH 15/2013
Fets
1. El 2 d’agost de 2013, l’Ajuntament de Sóller va presentar a la Conselleria d’Agricultura Medi Ambient i Territori una sol·licitud
d’autorització per a la modificació de les tarifes del Servei de subministrament d’aigua de Sóller.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/136/839624

2. El 30 d’agost de 2013, la Direcció General de Recursos Hídrics va emetre un informe tècnic en el que es conclou que: “Per tot l’exposat
anteriorment s’informa que amb les tarifes proposades s’aconsegueix l’equilibri econòmic del servei i que l’increment mitjà de les tarifes
està al voltant del l’IPC del període entre ambdós estudis de tarifes. S’informen les tarifes proposades i aprovades pel Ple de l’Ajuntament
de Sóller amb la precisió feta a l’apartat 6 pel que fa a la quota de servei dels apartaments, habitatges o xalets i comunitaris, que s’informa
amb un import de 18,00 €”, i en el punt 6 de l’informe se estableix que: “ No obstant l’anterior, a la comprovació de les tarifes proposades,
es càlcul s’ha fet, pel que fa a la quota de servei dels apartaments, habitatges o xalets i comunitaris, amb un import de 18,00 € enlloc dels
18,50 € indicats a la resta dels documents. Per tant i atès que amb aquest import s’aconsegueix l’equilibri econòmic proposat, s’informa
favorablement una quota de servei per apartaments, habitatges o xalets i comunitaris de 18,00 € enlloc dels 18,50 € aprovats pel Ple de
l’Ajuntament”.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, en la secció del dia 5 de setembre de 2013, va examinar l’expedient i, desprès que el tècnic
competent en matèria hídrica respongués totes les preguntes relatives al seu informe, la Secció considera que efectivament la tarifa de quota
de servei per apartament, habitatge o xalet i comunitari, s’ha d’establir en 18,00 euros/abonat/mes, i va adoptar per unanimitat dels assistents
l’acord següent:
Dictaminar favorablement, per unanimitat dels assistents, d’acord amb l’informe tècnic de la Direcció General de Recursos
Hídrics, la modificació de tarifes de subministrament d’aigua de Sóller següent:
Quota de consum:

(euros / m3)

Bloc 1: de 0 fins a 16 m3/trimestre

0,5700

Bloc 2: excés de 16 fins a 32 m3/trimestre

0,8300

Bloc 3: excés de 32 fins a 64 m3/trimestre

1,2400

Bloc 2: excés de 64 m3/trimestre

1,8600

Quota de servei:

(euros/abonat/mes)

Per apartament, habitatge o xalet i comunitari

18,00

Per comerç, local de negocis, indústria o obra

21,00

Per bar, restaurant o similar

31,00

Per plaça hotelera.

4,20

- Als comptadors per obres se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
- A les urbanitzacions donades d'alta com un únic abonat, durant el temps que es desenvolupen i construeixen la seva
infraestructura, se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
- En els subministraments als camions cisterna mitjançant boques de reg, o els contractes esporàdics (concerts, circs, fires,
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etc.), se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
Bonificació de tarifes:
Família nombrosa: els titulars dels contractes individuals de subministrament d'aigua potable destinada exclusivament a
habitatge, que constitueixi el domicili habitual, i acreditin la condició de família nombrosa en els termes previstos en la
legislació vigent, tindran dret a una bonificació del 75 % sobre la quota de consum aplicable. La bonificació s'aplicarà a
partir de la segona facturació emesa des de la data de presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, i serà vàlida
durant el temps de vigència de la condició de família nombrosa.
Altres bonificacions: d'acord amb les consideracions del Serveis Socials de l'Ajuntament de Sóller, s'estableix una bonificació
del 75 % sobre la quota de consum aplicable. La validesa d'aquesta bonificació serà anual.
Quota de connexió:

Euros

Per habitatge unifamiliar

120,20

Per cada local comercial inferior a 250 m2

240,40

Per cada local comercial superior a 250 m2

480,40

Hotels, pensions i similars, per cada plaça

40,07

Bars, restaurants

721,20

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).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/136/839624

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 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 60, de 2 de maig de 2013)
6. El Decret 30/2013, de 14 de juny, pel qual es crea la Comissió de Preus de l’Aigua i els Transports Urbans i se’n regula la composició i el
funcionament, (BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013)
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 5 de setembre de 2013, la modificació de
tarifes del servei de subministrament d’aigua de Soller següent:

Quota de consum:

(euros / m3)

Bloc 1: de 0 fins a 16 m3/trimestre

0,5700

Bloc 2: excés de 16 fins a 32 m3/trimestre

0,8300

Bloc 3: excés de 32 fins a 64 m3/trimestre

1,2400

Bloc 2: excés de 64 m3/trimestre

1,8600

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

Núm. 136
3 d'octubre de 2013
Fascicle 233 - Sec. III. - Pàg. 46405

Quota de servei:

(euros/abonat/mes)

Per apartament, habitatge o xalet i comunitari

18,00

Per comerç, local de negocis, indústria o obra

21,00

Per bar, restaurant o similar

31,00

Per plaça hotelera.

4,20

- Als comptadors per obres se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
- A les urbanitzacions donades d'alta com un únic abonat, durant el temps que es desenvolupen i construeixen la seva
infraestructura, se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
- En els subministraments als camions cisterna mitjançant boques de reg, o els contractes esporàdics (concerts, circs, fires, etc.),
se'ls aplicarà el preu del tercer bloc (1,24 €/m3) des del primer m3 consumit.
Bonificació de tarifes:
Família nombrosa: els titulars dels contractes individuals de subministrament d'aigua potable destinada exclusivament a
habitatge, que constitueixi el domicili habitual, i acreditin la condició de família nombrosa en els termes previstos en la
legislació vigent, tindran dret a una bonificació del 75 % sobre la quota de consum aplicable. La bonificació s'aplicarà a partir
de la segona facturació emesa des de la data de presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, i serà vàlida durant el
temps de vigència de la condició de família nombrosa.
Altres bonificacions: d'acord amb les consideracions del Serveis Socials de l'Ajuntament de Sóller, s'estableix una bonificació
del 75 % sobre la quota de consum aplicable. La validesa d'aquesta bonificació serà anual.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/136/839624

Quota de connexió:

Euros

Per habitatge unifamiliar

120,20

Per cada local comercial inferior a 250 m2

240,40

Per cada local comercial superior a 250 m2

480,40

Hotels, pensions i similars, per cada plaça

40,07

Bars, restaurants

721,20

2. Notificar aquesta resolució a l’entitat interessada.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
4. Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat 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 conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 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, 26 de setembre de 2013
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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