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terrenys que s’han d’adquirir ascendeix a la quantitat de quatre-cents un mil
tres-cents cinquanta-sis euros amb trenta cèntims (401.356,30 €).
9. El 21 d’octubre de 2009 el cap del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari, amb el vistiplau del director general de
Desenvolupament Rural, va emetre un informe sobre l’adequació al mercat del
preu del contracte d’adquisició dels terrenys.
10. El 22 d’octubre de 2009 el cap del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari va emetre un informe favorable sobre les característiques tècniques i urbanístiques dels terrenys necessaris per a la construcció de la
bassa.
11. El 22 d’octubre de 2009 el cap del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari va emetre un informe sobre les servituds de les finques
registrals 6.295 i 6.339 per raó de la seva procedència.
12. El 23 d’octubre de 2009 el cap del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari, amb el vistiplau del director general de
Desenvolupament Rural, va signar l’informe i la proposta d’adquisició dels
terrenys mitjançant el procediment d’adquisició directa.
13. El 26 d’octubre de 2009 el secretari general de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca va signar una memòria justificativa de la necessitat d’adquisició dels terrenys mitjançant el procediment d’adquisició directa.
14. El 26 d’octubre de 2009 la cap del Departament Jurídic Econòmic de
la Conselleria d’Agricultura i Pesca va emetre un informe en relació amb la
situació registral dels terrenys que s’han d’adquirir per a la construcció de la
bassa d’emmagatzematge d’aigua del projecte ‘Aprofitament de les aigües regenerades des Castell (Menorca)’.
15. El 26 d’octubre de 2009 la consellera d’Agricultura i Pesca va proposar al conseller d’Economia i Hisenda que ordenàs l’inici de l’expedient d’adquisició directa d’uns terrenys de 62.728,85 m2, al municipi des Castell
(Menorca), per construir-hi la bassa d’emmagatzematge d’aigua del projecte
‘Aprofitament de les aigües regenerades des Castell (Menorca)’, declarat d’interès general per la Llei 53/2002, per un import total de quatre-cents mil euros
(400.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 20401 G531 A01 60000
20 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
a 2009.
16. El 5 de novembre de 2009 el secretari de l’Ajuntament des Castell va
expedir una certificació de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació i agrupació de finca rústica. Projecte d’aprofitament de les aigües regenerades de l’EDAR Maó-es Castell.
17. El 16 de novembre de 2009 el conseller d’Economia i Hisenda, a proposta de la directora general de Patrimoni, va dictar la Resolució d’inici de l’expedient.
18. El 18 de novembre de 2009 el cap de la Secció V del Servei de
Patrimoni va emetre un informe favorable sobre l’aprovació i la formalització
del contracte de compravenda, concertat de manera directa, d’aquests terrenys.
19. A més, cal considerar la resta de documentació que consta en l’expedient núm. 311/2009, tramitat per aquesta Direcció General.
Fonaments de dret
1. Els articles 51, 52 i 87 c de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 49, de 24 d’abril de 2001), i la resta de disposicions aplicables
concordants.
2. Els articles 80, 90 i els concordants del Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 192, de 24 de desembre de 2005).
3. El Codi civil (aprovat pel Reial decret de 24 de juliol de 1889).
4. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 44, de 3 d’abril de 2003).
5. El Decret 13/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 135 ext., de 15 de setembre de 2009).
6. El Decret 14/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i nomenament de membres del Govern de les
Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 135 ext., de 15 de setembre de 2009).
7. El Decret 16/2009, de 14 de setembre, del president de les Illes Balears,
pel qual es modifica el Decret 11/2007, d’11 de juliol, 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 (Butlletí Oficial
de les Illes Balears núm. 135 ext., de 15 de setembre de 2009).
8. El Decret 101/2007, de 27 de juliol, pel qual es nomena la directora
general de Patrimoni de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
(Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, de 28 de juliol de 2007).

31-12-2009
Proposta de resolució

Propòs al conseller d’Economia i Hisenda que dicti una resolució en els
termes següents:
1. Aprovar i autoritzar l’adquisició directa d’un trast de 62.728,85 m2, al
municipi des Castell (Menorca), per a la construcció de la bassa d’emmagatzematge d’aigua del projecte ‘Aprofitament de les aigües regenerades des Castell
(Menorca)’, declarat d’interès general per la Llei 53/2002, dels terrenys
següents:
- 49.953,85 m2, de la finca registral núm. 2.013 de Villacarlos, inscrita en
el tom 1.910, del llibre 154, foli 77. D’aquests, 20.027,00 m2 formen part del
grup primer i la resta corresponen a la totalitat dels grups cinquè, setè i onzè.
Està formada per les parcel·les cadastrals següents: parcel·la 9 del polígon 1 des
Castell, amb referència cadastral 07064A001000090000UR, i part de la parcel·la 132 del polígon 1 des Castell, amb referència cadastral
07064A001001320000UL.
- 2.592,00 m2, del grup primer de la finca registral núm. 6.339 de
Villacarlos, inscrita en el tom 1.785, del llibre 140, foli 202. Comprèn part de la
parcel·la 11 del polígon 1 des Castell, amb referència cadastral amb referència
cadastral 07064A001000110000UK.
- La totalitat de la finca registral núm. 1.146 de Villacarlos, inscrita en el
tom 1.785, del llibre 140, foli 196, amb una superfície de 7.495,00 m2. Parcel·la
10 del polígon 1 des Castell, amb referència cadastral
07064A001000100000UO.
- La totalitat de la finca registral núm. 6.295 de Villacarlos, inscrita en el
tom 1.775, del llibre 139, foli 118, amb una superfície de 2.688,00 m2. Comprèn
part de la parcel·la 11 del polígon 1 des Castell, amb referència cadastral
07064A001000110000UK.
2. Establir, per a l’adquisició, les característiques següents:
- El preu total d’adquisició és el que han convingut les parts, de quatrecents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 20401
G531 A01 60000 20 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a 2009. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en el moment d’atorgar l’escriptura pública de compravenda mitjançant el lliurament dos talons bancaris i en un sol pagament que es distribuirà de la manera següent:
- Tres-cents vuitanta mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb quaranta-quatre cèntims (380.444,44 €) a favor de Juan Antonio Mercadal Arguimbau,
titular del DNI 41498044H.
- Dinou mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-sis cèntims
(19.555,56 €) a favor de Margarita Arguimbau Anglada, titular del DNI
41720087L.
- Aquests terrenys s’adquireixen amb caràcter de béns patrimonials. S’han
d’afectar al domini públic i s’han d’adscriure a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca.
- Totes les despeses meritades, com també els tributs que gravin l’adquisició, han de ser satisfets per les parts segons la llei.
3. Notificar aquesta Resolució a la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
4. Anotar aquesta adquisició en l’Inventari General de Béns i Drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 25 de novembre de 2009
La directora general de Patrimoni
Maria Costa Genovard
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
Palma, 17 de desembre de 2009
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

—o—
Num. 28593
Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 30 de desembre
de 2009, per la qual es publica l’actualització de les bases, els
tipus de gravamen i/o les quotes tributàries dels tributs propis de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
Fets
1. Es considera convenient publicar les quanties actualitzades de les bases,
els tipus de gravamen i/o les quotes tributàries dels tributs propis de la
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears en vigor per a l’any 2010. Amb això, s’aconsegueix una major seguretat jurídica i se’n facilita el coneixement i compliment tant per part dels obligats al pagament com per part dels centres gestors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears encarregats de la seva exacció.
2. La nova distribució competencial, resultant dels decrets que se citen més avall, fa necessari, o com a mínim, convenient, reubicar les taxes indicant la conselleria que les aplica.
Fonaments de dret
1. L’article 21 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, disposa que,
per a aquest exercici, els tipus de gravamen específics o graduals i les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions de caràcter públic de la Hisenda de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han d’incrementar en la quantitat que resulti d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2009 el coeficient derivat de
l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici de 2008. Aquest increment, d’acord amb les dades oficials publicades per
l’Institut Nacional d’Estadística, és finalment del 1,4 %.
2. La Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, modifica determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d’entitats jurídiques, educació, ports, salut i indústria.
3. El Decret 11/2007, d’11 de juliol, 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, modificat pels decrets 14/2007, de 20 de juliol, 20/2007, de 31 de juliol, 37/2007, de 24
d’octubre, 14/2008, de 28 de març, 16/2008, d’11 d’abril, 22/2008, de 7 d’octubre, 23/2008, de 10 d’octubre, 25/2008, de 27 de novembre, 26/2008, de 28 de
novembre, 16/2009, de 14 de setembre i 17/2009, de 9 d’octubre, del president de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’actualització de les quanties de les bases, els tipus de gravamen i/o les quotes tributàries
dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en vigor, que regeixen des de l’1 de gener de 2010, en els termes establerts en l’annex que s’adjunta a aquesta Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia, i
Hisenda en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 30 de desembre de 2009
El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

ANNEX
Conselleria d’Economia i Hisenda
Cànon de sanejament d’aigües
(Creat per la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües.)
La quota del cànon de sanejament serà constituïda per la suma de la quota variable i la quota fixa.
Conceptes
Quota variable, per metre cúbic
Quota fixa: tarifes mensuals
A. Tarifa domèstica
Per cada habitatge
B. Tarifa industrial
B.1. Tarifa hotelera
B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 5 estrelles o categoria equiparable
B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 4 estrelles o categoria equiparable
B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 3 estrelles o categoria equiparable
B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, de 2 estrelles o categoria equiparable
B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar, d’1 estrella o categoria equiparable
B.2. Restaurants, cafeteries i bars
B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant
B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria
B.2.3. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè o de bar, amb servei de menjars o sense
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
B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm
B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm
B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm
B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm
B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm
B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm
B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm
B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm

Euros
0,267694

3,403525

3,403525
2,546905
1,705588
1,277279
0,848967
25,560856
17,025273
10,631235
6,386390
12,765131
17,025273
51,075819
85,126367
127,704847
255,386750
638,485993
744,905426
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C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplicarà per a totes la tarifa més elevada

Conselleria de presidència
Tarifes del Butlletí Oficial de les Illes Balears
(Disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1998.)
Concepte
Subscripció anual
Subscripció semestral
Subscripció trimestral
Preu per línia
Exemplar del dia
Exemplar endarrerit
Fotocòpies d’edictes

Euros
163,47
81,72
64,87
2,386291
1,51
2,57
0,278401

Subscripció via Internet amb servei de recerca
(Tarifes suspeses per a l’any 2009, d’acord amb la disposició addicional segona 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.)
De gener a desembre
252,75
De febrer a desembre
244,27
De març a desembre
235,89
D’abril a desembre
227,45
De maig a desembre
219,06
De juny a desembre
210,63
De juliol a desembre
202,20
D’agost a desembre
193,80
De setembre a desembre
185,33
D’octubre a desembre
176,93
De novembre a desembre
168,48
Desembre
160,04

Taxes per actuacions del Registre d’Entitats Jurídiques
(Articles 5 a 8 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 4
de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública i pels apartats 1a 3 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010.)
La quantia de la taxa serà la quota fixa que s’estableix a continuació:
a) Registre d’Associacions
Conceptes
Per sol·licitud d’inscripció de constitució
Per cada sol·licitud d’inscripció de modificacions estatutàries
Per cada sol·licitud d’inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans directius o de govern per canvi, baixa o nova incorporació
La inscripció d’obertura o canvi de delegacions
La inscripció de federacions, confederacions i unió d’associacions d’àmbit autonòmic
La inscripció d’incorporació d’associacions a federacions o confederacions d’àmbit autonòmic
La tramitació de la declaració d’utilitat pública de les associacions
La inscripció d’adaptació dels estatuts a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, amb modificació d’estatuts
Qualsevol altra sol·licitud d’inscripció d’actes, de fets o de documents, de caràcter facultatiu

Euros
50,64
15,27
15,27
15,27
69,15
25,32
18,98
15,27
11,90

b) Registre de Fundacions
Conceptes
Per la inscripció de constitució d’una fundació
Per cada sol·licitud d’inscripció de modificacions estatutàries
Per cada sol·licitud d’inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans de govern de les fundacions per canvi, baixa o incorporació
Per cada sol·licitud d’inscripció d’obertura o de canvi de delegacions de fundacions estrangeres
Per les sol·licituds d’inscripció d’extinció i de liquidació de les fundacions
Per l’expedició de certificacions negatives de denominació
Qualsevol altra sol·licitud d’inscripció d’actes, de fets o de documents de caràcter facultatiu

Euros
50,64
15,27
15,27
15,27
50,64
19,16
11,90

c) Registre de Col·legis Professionals
Conceptes
Per la sol·licitud d’inscripció de constitució d’un col·legi professional
Per cada sol·licitud d’inscripció de modificacions estatutàries
Per cada sol·licitud d’inscripció de canvi de domicili de la seu del col·legi professional
Per cada sol·licitud d’inscripció de la identitat dels òrgans directius o de representació per canvi, baixa o nova incorporació
Per cada sol·licitud d’inscripció de delegació o de demarcació de col·legis professionals d’àmbit supraautonòmic o les delegacions o
demarcacions insulars
Per cada sol·licitud de nota informativa

Euros
50,64
15,27
15,27
15,27
17,70
9,57

BOIB

Num. 191

31-12-2009

Per cada sol·licitud d’absorció, de fusió, de segregació o de dissolució d’un col·legi professional
Per la sol·licitud d’extinció i de liquidació d’un col·legi professional
Qualsevol altra sol·licitud d’inscripció d’actes, de fets o de documents de caràcter facultatiu

23
50,64
50,64
11,90

d) De caràcter general aplicable a totes les entitats jurídiques esmentades i al protectorat de fundacions de caràcter assistencial
Conceptes
Per cada expedició de certificats
Per confrontació de documents
Per confrontació d’expedients:
— Fins a 100 fulls
— De 100 fulls endavant
Per fotocòpies (en blanc i negre) en paper de mida A4
Per cada còpia en suport informàtic
Per sol·licitud de llistats:
— Primer full
— Fulls següents
Per diligència de llibres

Euros
6
20,79
58,06
0,577980/full
0,091260/full
1,46
3,782220
1,89618/full
4,35/llibre

Conselleria d’esports i joventut
Taxes per amarratges, hivernades i estades a l’Escola de Vela de Cala Nova
(Articles 89 a 94 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
2 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
a) Amarratges. Usuaris permanents
Eslora
Fins a 6 m
Fins a 7 m
Fins a 8 m
Fins a 9 m
Fins a 10 m
Fins a 11 m
Fins a 12 m
Fins a 13 m
Fins a 14 m
Fins a 15 m
Fins a 16 m

Euros/any
939,281120
1.199,983484
1.522,729437
1.890,975544
2.217,063832
2.687,920482
3.282,979025
3.887,903967
4.344,718208
4.952,985488
5.470,214212

b) Amarratges. Usuaris transeünts
De setembre a juny:
Eslora
Fins a 6 m
Fins a 7 m
Fins a 8 m
Fins a 9 m
Fins a 10 m
Fins a 11 m
Fins a 12 m
Fins a 13 m
Fins a 14 m
Fins a 15 m

Euros / dia
16,28
18,44
20,61
26,05
29,29
32,55
36,90
41,24
45,57
49,91

Euros/ mes
204,00
217,03
241,98
266,94
292,99
363,52
421,03
478,54
574,03
702,07

Euros / dia
21,70
23,87
27,13
33,64
41,24
48,83
58,60
65,11
73,79
81,39

Euros/ mes
260,43
276,71
309,26
341,82
374,37
461,18
531,71
603,32
721,60
802,99

De juliol a agost:
Eslora
Fins a 6 m
Fins a 7 m
Fins a 8 m
Fins a 9 m
Fins a 10 m
Fins a 11 m
Fins a 12 m
Fins a 13 m
Fins a 14 m
Fins a 15 m

2. Si es tracta d’hivernades d’embarcacions, la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la base les tarifes següents:
Eslora
Fins a 10 m
Fins a 11 m
Fins a 12 m

Euros/mes
331,021487
388,965544
488,271989

24
Fins a 13 m
Fins a 14 m
Fins a 15 m
Fins a 16 m
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562,728880
641,354131
719,994680
813,725464

3. Si es tracta d’estades a terra per a varada d’embarcacions, la quota tributària es determina segons la tarifa següent:
Conceptes
Els cinc primers dies (m² i dia)
Del sisè al quinzè dia (m² i dia)
A partir del quinzè dia (m² i dia)

Euros
0,558331
0,795431
1,116663

Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Taxa per la direcció i inspecció de les obres de carreteres
(Articles 9 a 13 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Gravamen del 4 % sobre l’import líquid de les obres executades, incloent-hi les adquisicions i els subministraments prevists en els projectes, segons les certificacions emeses pel departament.
Taxa per control de qualitat de les obres públiques a les carreteres
(Articles 14 a 17 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents, tenint en compte, però, que la quota no pot superar l’1 % del pressupost d’obra:
Conceptes
Formigons. Ruptura
Enduriment i ruptura per compressió de provetes cilíndriques de formigó. UNE 7242. Una proveta
Escairament d’una proveta cilíndrica de formigó amb morter de sofre. UNE 7242. Una cara
Tallat, escairament i ruptura per compressió de proveta testimoni extreta amb trepant. UNE 7241 i UNE 7242. Una proveta
Dosificació, que inclou: estudi teòric, confecció de sèries de 6 provetes cilíndriques de 15 x 30 cm de tres pastades diferents, enduriment,
escairament i ruptura per compressió a tres edats. Una dosificació
Porositat en el formigó endurit. Una mostra
Densitat del formigó endurit. Una mostra
Fabricació
Presa de mostra de formigó fresc, que inclou: 2 determinacions de la seva consistència, confecció d’una sèrie de provetes cilíndriques
de 15 x 30 cm. PNE 83300
Presa de mostra de formigó endurit amb trepant de 75 mm de diàmetre. Una proveta testimoni
Per cada proveta testimoni més en el mateix desplaçament
Presa de mostra de formigó endurit amb trepant de 100 mm. Una proveta testimoni
Per cada proveta testimoni més en el mateix desplaçament
Presa de mostra de formigó endurit amb trepant de 150 mm. Una proveta testimoni
Per cada proveta testimoni més en el mateix desplaçament
Sòls
Presa de mostra (cada una)
Límits d’Atterberg
Límits d’Atterberg (simplificat)
Resultat «no plàstic»
Anàlisi granulomètrica per tamisatge en sec
Material que passa per tamís 0,08
Anàlisi granulomètrica completa de sòls
Determinació de la humitat natural
Equivalent arena
Matèria orgànica (aigua oxigenada)
Matèria orgànica (dicromat)
Determinació de pH
Proctor normal
Proctor modificat
CBR sense protector (un punt)
CBR sense protector (tres punts)
CBR complet
Placa de càrrega VSS
Densitat in situ
Codi de Boston
Capes granulars
Presa de mostres (cadascuna)
Anàlisis granulomètriques en sec
Anàlisis granulomètriques amb rentatge
Matèria que passa pel sedàs 0,08 UNE
Desgast Los Angeles
Pes específic real de l’àrid fi
Pes específic real de l’àrid gruixat
Equivalent arena
Matèria orgànica (aigua oxigenada)
Matèria orgànica (dicromat)
Densitat aparent d’àrids

Euros
7,61
4,54
39,29
604,61
68,01
68,01

57,42
113,39
52,90
136,02
68,01
216,90
113,39
2,39
24,10
18,29
12,09
19,25
14,53
37,59
3,76
18,99
16,78
27,21
7,71
43,44
65,88
58,78
129,36
196,51
139,65
9,71
1.058,09
2,39
32,85
34,33
19,25
77,17
30,46
34,33
14,45
9,11
27,21
14,46
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Coeficients de poliment accelerat
Índex de llenties i agulles
Coeficients de forma
Estabilitat als sulfats (5 cicles)
Determinació del pH
Grava ciment
Estudi de dosificació per m3 (sense comptar els granulomètrics)
Fabricació i conservació d’una sèrie de provetes compactades amb maça
Fabricació i conservació d’una sèrie de provetes compactades amb martell vibrant
Ruptura per compressió d’una proveta grava ciment
Àrids per a aglomerats
Desgast Los Angeles
Coeficient de poliment accelerat CPA
Índex de llenties i agulles
Fíl·ler
Superfície específica
Granulometria per tamisatge
Densitat aparent de toluè
Densitat relativa
Coeficient d’emulsionabilitat
Coeficient d’activitat hidrofílica
Preparació de mescles fíl·lerbetum
Capes granulars i àrids per a formigons hidràulics o asfàltics
Desgast Los Angeles
Coeficient de poliment accelerat CPA
Índex de llenties i agulles
Betums asfàltics
Densitat relativa
Contingut d’aigua
Viscositat Saybolt
Penetració a 25º 5s
Punt de reblaniment (anell i bolla)
Punt d’inflamació Cleveland
Pèrdua d’encalentiment
Punt de fragilitat Fraass
Emulsions asfàltiques
Contingut d’aigua
Destil·lació
Sedimentació
Estabilitat (clorur sòdic)
Tamisatge
Miscibilitat amb aigua
Mescla de ciment
Cobriment amb àrids
Gelivitat
Residu per evaporació
Determinació del pH
Resistència al desplaçament per aigua
Assaigs sobre residus, mateixos preus que betums asfàltics més el preu de la destil·lació
Betums fluïdificats
Viscositat Saybolt
Destil·lació
Equivalent heptanoxilè
Contingut aigua
Assaigs sobre residus, mateixos preus que betums asfàltics més el preu de la destil·lació
Mescles bituminoses en calent
Càlcul de dosificació pel mètode Marshall
Fabricació de provetes Marshall (3 provetes)
Densitat relativa de provetes Marshall
Estabilitat i deformació
Càlcul de buits
Entumiments de mescles bituminoses
Extracció de betum
Granulometria d’àrids extrets
Extracció de testimonis Korit
Amidament de carreteres
Deflexions amidades per biga Benkelman. Per assaig
Pèndol PRL. Per assaig
Desplaçament de cotxe, per km
Pintures
Determinació de la retroreflexió de les marques viàries reflexives. Per amidament
Determinació de les coordenades cromàtiques. Per amidament
Determinació del pes de pintura i microesferes de vidre aplicades per m² a les xapes utilitzades en el control d’aplicació de marques
viàries. Per assaig
Mesurament de la consistència de pintures i d’esmalts amb el viscosímetre KrebsStormer. Per assaig
Càlcul del temps d’assecament en pintures per a bandes de carreteres. Per assaig

25
253,95
43,44
117,33
79,18
7,71
53,33
68,56
45,74
12,09
77,17
253,95
43,44
28,94
18,96
24,10
26,33
43,44
33,77
9,71
77,17
253,95
41,04
28,94
22,79
66,05
19,33
24,10
24,10
26,70
72,43
22,79
57,90
26,60
38,66
24,94
24,94
24,94
14,53
22,79
22,79
31,56
24,10
38,21
33,77
72,43
57,90
22,79
47,76
135,14
124,45
19,29
19,29
28,94
48,22
57,86
38,55
57,86
146,09
146,09
0,275340
10,51
13,12
13,12
10,51
10,51
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Càlcul del % de pintura seca. Per assaig
Altres assaigs
Assaig càntabre per a mescles bituminoses poroses, que inclou fabricació de tres provetes
Determinació de la regularitat superficial mitjançant l’ús del perfilòmetre. Per metre lineal
Determinació de la permeabilitat mitjançant l’ús del permeàmetre LCS. Per assaig

10,51
219,30
1,36
19,29

Taxa aplicable als assaigs i treballs del laboratori de control de qualitat de l’edificació
(Articles 30 a 33 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, suprimits per l’article
38.2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Taxa per serveis i actuacions en matèria d’arquitectura i habitatge
(Articles 34 a 37 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
1. Obertura i despatx d’expedient
2. Càlcul de preu màxim de venda i renda d’habitatges de protecció oficial i, si pertoca, d’habitatges a preu taxat o rehabilitats
3. Inspecció d’habitatges taxats
4. Visat de contracte
5. Visat d’habitatge taxat
6. Compulsa de document
7. Certificat
8. Acreditació de laboratori d’assaigs per al control de la qualitat de l’edificació, en una àrea
Per cada àrea suplementària o següent
9. Inspecció prèvia a l’acreditació del laboratori de seguiment d’aquesta, en una àrea
Per cada àrea suplementària o següent
10. Inspecció per al seguiment de segell INCEAENOR
11. Qualificació provisional d’habitatge de protecció oficial o rehabilitat: 0,07 % sobre el pressupost protegible

Euros
13,15
35,06
140,36
3,51
3,51
3,51
3,51
657,90
328,96
385,98
192,97
482,48

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Taxa per serveis administratius generals en matèria de transports
(Articles 18 a 21 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat
1 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma ade les Illes Balears per a l’any 2009.)

Núm.
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Conceptes
Serveis administratius
Expedició de certificat
Compulsa de document
Diligència de llibre o document
Expedició de duplicat o còpia de document
Consulta d’expedient arxivat
Inscripció en el registre
Expedició de models oficials

Euros
6,56
3,07
6,56
6,56
3,07
6,56
3,07

Taxa per autoritzacions de transport per carretera, activitats auxiliars i complementàries, expedició de targetes per la utilització del mecanisme de control en el
sector del transport per carretera, i per la qualificació inicial i formació continuada dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera
(Articles 22 a 25 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per l’article 20 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economico administratives.)
Núm.
A
A1
A2
A3

Conceptes
Euros
Autoritzacions del transport
Atorgament ex novo, rehabilitació o aixecament de suspensió
49,12
Servei públic en vehicle pesant o de més de nou places. Visat o pròrroga
36,82
Servei públic en vehicle lleuger o de menys de deu places, o de servei privat complementari. Atorgament ex novo, rehabilitació o
aixecament de suspensió
36,82
A4
Servei públic en vehicle lleuger o de menys de deu places, o de servei privat complementari. Visat o pròrroga
20,28
A5
Servei públic o servei privat complementari. Substitució de vehicle, modificació de dades, suspensió o renúncia
12,30
A6
Autoritzacions especials o de servei regular d’ús general o d’ús especial. Atorgament o pròrroga
36,82
A7
Autoritzacions especials o de servei regular d’ús general o especial. Modificació de dades o renúncia
12,30
B
Autoritzacions per a l’exercici d’activitats auxiliars i complementàries del transport
B1
Agències de transport, transitaris i majoristes distribuïdors. Atorgament, visat o pròrroga
49,12
B2
Agències de transport, transitaris i majoristes distribuïdors. Modificació de dades o renúncia
12,30
B3
Arrendament de vehicle amb conductor. Atorgament o rehabilitació
36,82
B4
Arrendament de vehicles sense conductor. Atorgament o rehabilitació
24,58
B5
Arrendament de vehicle amb conductor. Substitució de vehicle, modificació de dades o renúncia
12,30
B6
Arrendament de vehicles sense conductor. Atorgament, visat o pròrroga
147,41
B7
Arrendament de vehicles sense conductor. Modificació de dades o renúncia
12,30
C
Sol·licitud i expedició de la tarja per a la utilització del mecanisme de control en el sector del transport per carretera a què es refereix
el Reglament CEE 1360/2002, de 24 de setembre, de modificació del Reglament CEE 3821/1985 (afegit per l’article 4 de la Llei 10/2003,
de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives)
C1
Quota fixa per sol·licitud, renovació o duplicat de la tarja
26,20
D
Qualificació inicial i formació continuada dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, a les quals es refereix el
Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol
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Homologació de centre
Visat de centre
Homologació de curs
Proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial
Expedició del certificat d’aptitud professional
Expedició, renovació i duplicat de la targeta de qualificació del conductor

27
316,98
211,32
105,66
22,19
6,86
26,41

Taxa per verificació del compliment de la capacitació professional de transportista i d’activitats auxiliars i complementàries del transport
(Articles 26 a 29 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
5 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Núm.
A
A1
A2
A3

Conceptes
Proves de capacitació professional
Transport públic interior i internacional de viatgers per carretera
Transport públic interior i internacional de mercaderies per carretera
Transport de mercaderies perilloses per carretera, ferrocarril o via navegable

Euros
21,96
21,96
21,07

Taxa per reconeixement de la capacitació per a l’exercici d’activitats nàutiques recreatives
(Articles 38 a 41 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Núm. Conceptes
A
Expedició de títol i targeta d’identitat nàutica recreativa
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
B

Títol i targeta de capità de iot
Títol i targeta de capità de iot d’altura
Títol i targeta de patró de iot
Títol i targeta de patró de iot de litoral
Títol i targeta de patró d’embarcacions recreatives
Títol i targeta de patró d’embarcacions recreatives restringides de motor
Títol i targeta de patró d’embarcacions esportives de motor de 1a
Títol i targeta de patró d’embarcacions esportives de motor de 2a
Títol i targeta de patró d’embarcacions esportives de vela
Títol i targeta de patró d’embarcacions recreatives. Per la renovació d’una de les targetes de patró d’embarcacions esportives de motor
de 1a o de patró d’embarcacions esportives de vela estant en possessió d’ambdues (convalidació automàtica)
Convalidació de titulació estrangera
Convalidació de titulació nacional
Renovació de targeta identitat nàutica recreativa
Patró per a navegació bàsica
Autorització per al maneig de motos aquàtiques
Exàmens per a l’obtenció de titulacions de nàutica recreativa

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Capità de iot
Patró de iot
Patró de iot d’altura
Patró d’embarcacions recreatives
Patró per a navegació bàsica
Autorització per al maneig de motos aquàtiques

Euros

106,12
106,12
26,34
26,34
26,34
26,34
10,72
10,72
10,72
26,34
26,34
10,72
6,11
26,34
26,34

87,69
70,20
70,20
52,63
52,63
52,63

Taxa per la realització d’exàmens pràctics per a l’obtenció de titulacions nàutiques d’esplai
(Articles 42 a 45 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Núm.
E1
E2
E3
E4

Conceptes
Capità de iot
Patró de iot
Patró d’embarcacions recreatives
Patró per a navegació bàsica

Euros
131,60
87,72
70,20
43,91

Taxa per lloguer d’embarcacions d’esplai
(Articles 46 a 49 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Núm.
C1
C2
C3

Conceptes
Autorització de l’any natural referit a embarcacions d’esbarjo per llogar, fins a 10 metres d’eslora
Autorització de l’any natural referit a embarcacions d’esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d’eslora
Autorització de l’any natural referit a embarcacions d’esbarjo per llogar, de més de 15 metres d’eslora

Euros
41,36
82,77
124,12

Taxa per autorització per a l’exercici de l’activitat d’escoles nauticoesportives i centres lucratius d’activitats subaquàtiques
(Articles 50 a 53 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
6 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Núm. Conceptes
D1
Autorització per a l’activitat de les escoles nauticoesportives i els centres lucratius d’activitats nàutiques i subaquàtiques

Euros
40,57
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Taxa per la realització d’informes i de certificacions relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme
(Articles 104 a 108 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
Per informe i certificació s’aplicarà aquesta tarifa única

Euros
79,89

Taxa per la realització de compulses de documents de la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
(Article 113 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 27 de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
Euros
Per compulsa de documents o per l’emissió de documents autenticats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, s’aplicarà aquesta tarifa única2,62

Taxa per la realització de fotocòpies de la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
(Article 113 ter de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 27 de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
La quota tributària es fixa segons aquestes tarifes:
Conceptes
Fotocòpia DIN A4, per full
Fotocòpia DIN A3, per full
Fotocòpia DIN A2, per full
Fotocòpia DIN A1, per full
Fotocòpia DIN A0, per full

Euros
0,108508
0,173617
0,694478
1,399797
2,788743

Quan es tracti de fotocòpies de color, la quantia de la taxa serà el resultat de multiplicar per 4 les quanties anteriors.

Conselleria d’Innovació, interior i justícia
Taxa per la prestació de serveis necessaris per a l’atorgament de concessions, d’autoritzacions o de certificacions relacionades amb la radiodifusió sonora a
través d’ones mètriques amb modulació de freqüència
(Articles 1 a 4 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Si es tracta d’autoritzacions
Si es tracta de concessions o certificacions registrals
Si l’autorització o la concessió requereix anàlisi de projecte tècnic
Si es tracta de certificacions

Euros
25,56
54,77
127,77
46,06

Taxes per l’expedició de títols o certificats per l’EBAP (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)
Conceptes
1. Expedició de títol
La primera expedició serà gratuïta
Les successives expedicions (cada una)
2. Expedició de certificació curricular
La primera expedició de certificació curricular anual serà gratuïta
Les successives certificacions (cada una)

Euros

1,91

1,91

Taxa pels serveis de selecció de personal
(Articles 59 a 62 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat
4 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.)
Conceptes
En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixi el títol universitari de grau
En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als quals s’exigeixin altres titulacions de nivell inferior al títol universitari de grau

Euros
25,81
12,89

Taxa per la realització de cursos programats per l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública)
(Articles 63 a 66 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
7 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i per l’article 10 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
a) Per inscripció en els processos selectius per a l’accés als cursos de l’Institut Balear de la Seguretat Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears

Euros
12,63
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b) Per inscripció en els cursos i seminaris de formació
D’una durada superior a 401 hores (per hora)
D’una durada entre 201 i 400 hores (per hora)
D’una durada entre 51 i 200 hores (per hora)
D’una durada entre 21 i 50 hores (per hora)
De menys de 21 hores (per hora)

29

2,10
2,69
4,78
7,47
8,41

Taxa d’espectacles
(Articles 67 a 70 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
1. Actes recreatius, festes, balls i revetlles
Poblacions de fins a 3.000 habitants
De 3.001 a 20.000
De 20.001 a 200.000
De 200.001 en endavant
2. Actes esportius
Poblacions de fins a 3.000 habitants
De 3.001 a 20.000
De 20.001 a 200.000
De 200.001 en endavant
3. Espectacles taurins
Curses de vedells i novells
Corregudes de vedells sense picadors i nocturnes
Corregudes de vedells amb picadors
Corregudes de toros
Altres espectacles taurins

Euros
6,32
12,62
19,06
31,77
3,11
6,32
9,57
15,94
12,62
31,77
47,76
63,56
15,94

Taxa per la prestació dels serveis d’acarament de documents i expedició de títols per part de l’EBAP (Escola Balear d’Administració Pública)
(Articles 70 bis a 70 quinquies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats
per l’apartat 5 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.)

Conceptes
Acarar documents
Fotocòpies
Fotocòpia DIN A4, a partir de cinc fulls, per full
Fotocòpia DIN A3, a partir de cinc fulls, per full
Quan es tracti de fotocòpies en color, la quantia de la taxa serà el resultat de multiplicar per 4 les quanties anteriors
Dossiers de temaris lliurats en fotocòpies
Cada dossier de 5 fins a 25 pàg.
Cada dossier de 26 fins a 50 pàg.
Cada dossier de 51 fins a 100 pàg.
Cada dossier de 101 fins a 200 pàg.
Dossiers de temaris lliurats en CD

Euros
0,37
0,108511
0,173618

2,71
5,14
9,79
18,59
9,79

Taxa per serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes
(Articles 71 a 74 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
10 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 5 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública, i per l’article 1 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Conceptes
A) Autorització de locals i d’establiments
1. Casinos de joc
2. Sales de bingo
3. Sales de tipus ‘B’
4. Sales de tipus ‘A’
5. Altres sales
6. Altres locals de jocs
7. Renovació de les autoritzacions de les sales de joc de tipus A, B i mixts (100 % de l’autorització) i dels casinos i les sales de bingo
(50 % de l’autorització)
8. Modificació de les autoritzacions anteriors (25 % import autorització)
9. Canvi d’ubicació de casino de joc
10. Consulta de viabilitat de salons
11. Autoritzacions especials per a casinos de jocs
12. Sales de joc de tipus mixt
13. Informació sobre sales de joc
14. Autoritzacions de publicitat de les sales de joc (30 % de l’import de l’autorització)
15. Esmena de deficiències documentals
B) Autorització i inscripció d’empreses de jocs
1. Autorització i inscripció d’empreses de jocs
2. Renovació de les autoritzacions i inscripció d’empreses de jocs (50 % import autorització i inscripció)
3. Modificació de les condicions d’autorització i inscripció de les empreses de jocs (25 % import autorització i inscripció)
4. Esmena de deficiències documentals
C) Tramitació d’autoritzacions d’explotació de màquines i altres documents
1. Autorització d’explotació de màquina ‘A’

Euros
4386,09
877,20
438,60
219,31
306,99
87,69

4386,09
87,69
210,78
634,44
25,39
21,70
438,60

21,70
43,87
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2. Autorització d’explotació i instal·lació de màquina ‘B’
68,32
3. Autorització d’explotació i instal·lació de màquina ‘C’
131,61
3 bis. Autorització d’explotació i instal·lació de màquina ‘D’
43,87
3 ter. Autorització d’explotació i instal·lació d’altres màquines de joc no incloses en les categories anteriors
130,04
4. Canvi de situació de la màquina
25,31
5. Canvi de titularitat de la màquina
43,87
6. Expedició de guies de circulació. Sense contingut (Disposició derogatòria única de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública)
7. Renovacions d’autorització d’explotació de màquina
43,87
8. Trasllats de màquina a altres comunitats autònomes
43,87
9. Baixa definitiva de guia de circulació
43,87
10. Informació sobre màquines locals
26,34
11. Certificats referents a casinos, jocs i apostes
26,34
12. Actes de destrucció de màquina
43,87
13. Interconnexió de màquines de jocs
87,69
— tipus B
65,11
— tipus B i tipus B especials
84,64
— tipus B especials
97,66
— tipus C
108,51
14. Diligenciació de llibre
17,54
15. Examen d’expedient de rifes, tómboles, combinacions aleatòries o apostes
87,69
16. Baixa en el registre de prohibits
210,78
17. Homologació i inscripció model de màquina ‘A’
210,78
17 bis. Homologació i inscripció de màquina ‘D’
201,33
17 ter. Homologació i inscripció de models de màquines de joc amb premi no incloses en les categories anteriors
573,62
18. Homologació i inscripció model de màquina ‘B’ o ‘C’
421,58
19. Modificació de la inscripció de models (50 % tarifes per homologació i inscripció)
20. Homologació de material de joc no inclòs en el punt 17 ter d’aquest apartat
203,27
21. Expedició per cada unitat de guia de circulació
1,62
D) Expedició de duplicats (50 % tarifes indicades)

Taxa per a la inscripció als registres dependents de l’autoritat competent en matèria d’emergències
(Disposició addicional sisena de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències.)
Euros
32,57

Per cada inscripció

Conselleria d’Educació i Cultura
Taxa per prestació de serveis relacionats amb l’Arxiu del Regne de Mallorca i l’Arxiu Històric de Maó
(Articles 75 a 78 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
1. Expedició de certificació de documents
a) Transcripcions literals
Per pàgina mecanografiada actual
Per any d’antiguitat: per foli original del document
b) Extractes de documents:
Per documents de menys de cent anys
Per documents de més de cent anys
c) Diligències de fotocòpies: per pàgina diligenciada
2. Recerca de documents: euros/hora encara que el resultat sigui negatiu
3. Fotografies en color (9x13 i 13x18): la unitat
Altres mides: la unitat
4. Fotografies en blanc i negre: (9x13 i 13x18): la unitat
Altres mides: la unitat
5. Diapositives

Euros
2,065061
0,237101
2,46
16,54
1,866204
27,281739
3,34
9,08
2,46
9,08
3,34

Taxa per matrícula per a les proves de la Direcció General de Política Lingüística
(Articles 79 a 83 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
15 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 8 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i pels
apartats 6 i 7 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)

Conceptes
Tarifa de matrícula per a les convocatòries ordinàries i extraordinàries de la Direcció General de Política Lingüística
Tarifa de matrícula per a les proves del Tribunal Permanent del Certificat A

Euros
15,50
15,50

Taxa per la prestació de serveis docents dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears
(Articles 84 a 88 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
11 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 12 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 6 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, per l’arti-
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cle 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per l’apartat 8 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.)
Conceptes
a) Ensenyaments artístics professionals de dansa
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Matrícula en primer o en segon curs complet
Matrícula en tercer o en quart curs complet
Matrícula en cinquè o en sisè curs complet
Matrícula per assignatures, per cadascuna
Ampliació de matrícula
Proves d’accés
b) Ensenyaments artístics professionals de música
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Matrícula en primer o en segon curs complet
Matrícula en tercer o en quart curs complet
Matrícula en cinquè o en sisè curs complet
Matrícula per assignatures, per cadascuna
Ampliació de matrícula
Proves d’accés

Euros
21,29
8,11
8,11
10,14
294,06
304,20
436,02
91,26
111,54
40,56
21,29
8,11
8,11
10,14
294,06
304,20
436,02
91,26
111,54
40,56

Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
(Articles 95 a 99 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
14 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 7 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives i per l’apartat 9 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.)
L’import de la taxa per l’expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials és:
Conceptes
Euros
1. Batxillerat: expedició del títol de batxillerat
57,89
2. Formació professional (sistema educatiu)
Expedició del títol de tècnic
23,57
Expedició del títol de tècnic superior
57,89
3. Ensenyaments de règim especial
3.1. Ensenyaments d’idiomes
Certificat oficial que acredita la superació d’un nivell
8,11
Certificació oficial del coneixement de les llengües per a l’alumnat que ha cursat ensenyaments d’educació secundària o de formació professional 8,11
Certificat d’aptitud d’un idioma (ensenyaments anteriors a la LOE)
27,85
3.2. Ensenyaments artístics
3.2.1. Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i de disseny
Expedició del títol de tècnic
23,57
Expedició del títol de tècnic superior
57,89
3.2.2. Estudis superiors d’arts plàstiques i de disseny
Expedició del títol superior de disseny, en l’especialitat que correspongui
60,68
Expedició del títol superior de conservació i restauració de béns culturals
60,68
3.2.3. Esnsenyaments de música i de dansa
Expedició del diploma corresponent al grau elemental de música o de dansa
7,96
Expedició del diploma corresponent als ensenyaments elementals de música o de dansa
7,96
Expedició del títol corresponent al grau mitjà de música o de dansa
92,93
Expedició del títol corresponent als ensenyaments professionals de música o de dansa
92,93
Expedició del títol corresponent al grau superior de música o de dansa
154,10
Expedició del títol corresponent als ensenyaments artístics superiors de música o de dansa
154,10
3.3. Ensenyaments esportius
Expedició del títol de tècnic esportiu en la modalitat o l’especialitat corresponent
23,57
Expedició del títol de tècnic esportiu superior en la modalitat o l’especialitat corresponent
57,89
4. Reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial
14,87
5. Expedició de títols acadèmics, de diplomes o de certificats oficials que no figuren en els apartats anteriors, que corresponguin a estudis
duts a terme d’acord amb qualsevol regulació acadèmica anterior a la vigent i que no estiguin gravats per taxes d’una altra administració pública
Expedició d’un certificat oficial
8,11
Expedició d’un diploma
23,57
Expedició d’un títol acadèmic
57,89
Taxa per la inscripció de proves selectives per a l’accés a cossos docents
(Articles 100 a 103 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)

Conceptes
Inscripció a proves selectives per a l’accés a cossos docents (per prova)

Euros
26,34
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Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes
(Articles 103 bis a 103 sexies afegits per l’apartat 10 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.)
Conceptes
1. Alumnes oficials (curs presencial)
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Matrícula en un curs presencial
La tarifa de la matrícula presencial en el segon curs d’un nivell permet presentar-se a les convocatòries de juny i de setembre de la prova de
certificació del nivell corresponent.

Matrícula en un curs especialitzat per al perfeccionament de competències en idiomes
Expedició de certificat que acredita el domini de determinades habilitats corresponents a un nivell
2. Alumnes d’ensenyament lliure
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell
Els drets d’examen permeten presentar-se a les convocatòries de juny i de setembre de l’any en què es paguen aquests drets.
Expedició de certificat que acredita el domini de determinades habilitats corresponents a un nivell
Drets d’examen de la prova de certificació oficial del coneixement de les llengües per a l’alumnat que ha cursat ensenyaments d’educació
secundària o de formació professional

Euros
21,29
8,11
8,11
10,14

133,85

65,91
8,11
21,29
8,11
8,11
10,14
40,56
8,11
20,28

Taxa per la prestació de serveis docents de l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears
(Articles 103 septies a 103 undecies 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 11 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.)
Conceptes
Matrícula de curs complet
Matrícula per crèdit en primera matrícula
Matrícula per crèdit en segona matrícula
Assignatura en primera matrícula (conservació)
Assignatura en segona matrícula (conservació)
Matrícula per projecte final de carrera
Prova d’accés
Obertura d’expedient
Certificats acadèmics
Trasllat d’expedient
Serveis generals

Euros
760,50
9,13
11,15
95,32
117,62
111,54
40,56
21,29
8,11
8,11
10,14

Taxa per la prestació de serveis docents relatius als ensenyaments esportius del sistema educatiu
(Articles 103 duodecies a 103 sexdecies 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 12 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.)
Conceptes
1. Primer nivell dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu
Matrícula en el bloc comú complet
Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per cada mòdul)
20,28
Matrícula en el bloc complementari
Matrícula en el bloc de formació pràctica
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter general
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic
2. Segon nivell dels ensenyaments que codueixen al títol de tècnic esportiu
Matrícula en el bloc comú complet
Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per cada mòdul)
30,42
Matrícula en el bloc complementari
Matrícula en el bloc de formació pràctica
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic
3. Cicle inicial dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu (ensenyaments LOE)
Matrícula en el bloc comú complet
Matrícula en el mòdul de formació pràctica
Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)

Euros
81,12
15,21

20,28
40,56
15,21
25,35
121,68
25,35

30,42
50,70
25,35
81,12
40,56
15,21
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Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per cada mòdul)
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter general
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic
4. Cicle final dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu (ensenyaments LOE)
Matrícula en el bloc comú complet
Matrícula en el mòdul de formació pràctica
Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per cada mòdul)
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic
5. Ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu superior
Matrícula en el bloc comú complet
Matrícula per mòduls, en primera convocatòria (per cada mòdul)
Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per cada mòdul)
Matrícula en el bloc complementari (ensenyaments anteriors a la LOE)
Matrícula en el bloc de formació pràctica (ensenyaments anteriors a la LOE) o en el mòdul de formació pràctica (ensenyaments LOE)
Matrícula en el mòdul de projecte final
Inscripció per fer la prova d’accés de cràcter general
Inscripció per fer la prova d’accés de carácter específic
6. Per a qualsevol dels ensenyaments esmentats:
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals

33
20,28
15,21
25,35
121,68
50,70
25,35
30,42
25,35
182,52
30,42
35,49
35,49
76,05
35,49
15,21
25,35
21,29
8,11
8,11
10,14

Taxa per la realització de les proves d’accés als cicles formatius
(Articles 103 septdecies a 103 unvicies 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 13 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma ade les Illes
Balears per a l’any 2009.)
Conceptes
Euros
Inscripció per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova
20,28
Inscripció per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova) 30,42

Taxa per la realització de les proves per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional
(Articles 103 duovicies a 103 sexvicies 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 14 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.)
Conceptes
Inscripció per fer la prova lliure (per cada mòdul que pertany a cicles de grau mitjà, inclosa l’expedició del
certificat que acredita les qualificacions obtingudes)
Inscripció per fer la prova lliure (per cada mòdul que pertany a cicles de grau superior, inclosa l’expedició del
certificat que acredita les qualificacions obtingudes)

Euros
8,11
11,15

Taxa per a la implementació dels processos de reconeixement de competències professionales assolides per experiència laboral a les Illes Balears
(Articles 103 septvicies a 103 untricies 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 4 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2010.)
Conceptes
Euros
1. Inscripció al procés de reconeixement de competències professionals assolides per expediència laboral.
5,00
2. Inscripció a la fase d’orientació i assessorament:
2.1 Per a qualificacions de nivell 1
25,00
2.2 Per a qualificacions de nivell 2
35,00
2.3 Per a qualificacions de nivell 3
40,00
3. Inscripció a la fase d’avaluació i acreditació (inclou les despeses del tribunal i l’expedició del certificat d’acreditació d’unitats de competència)
3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui quin sigui el nombre d’unitats de competència de les quals se sol·licita avaluació. 10,00
Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2
-Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència
10,00
-Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència
15,00
-Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència
20,00
Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3
-Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència
15,00
-Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència
20,00
-Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència
35,00

Conselleria de Medi Ambient
Cànon d’agreujament en funció de la càrrega contaminant per abocaments des de terra a la mar
(Regulat per l’article 24 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
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La quantia del cànon serà el resultat de multiplicar el volum d’abocament autoritzat pel preu unitari de control d’abocament. Aquest preu unitari es calcularà, al
seu torn, multiplicant el preu bàsic per metre cúbic per un coeficient K de majorització o minorització, en funció de la naturalesa, les característiques i el grau de
contaminació de l’abocament. A aquests efectes, el preu bàsic per metre cúbic es fixa en 0,012727 euros/metre cúbic per a l’aigua residual urbana i en 0,038177
euros/metre cúbic per a l’aigua residual industrial. Per la seva banda, els valors del coeficient K s’agafaran de l’annex del títol IV del Reglament de la Llei
d’aigües, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i de l’Ordre de 19 de desembre de 1989, per la qual es dicten normes per a la fixació en certs supòsits
de valors intermedis i reduïts del coeficient K que apareixen a les taules, sense multiplicar per 10-5, a causa de la variació que ha experimentat el preu bàsic per
metre cúbic fixat, respecte al valor de la unitat de contaminació anterior.
Els abocaments de les aigües pluvials que es facin a la mar mitjançant qualsevol tipus de conducció meritaran un cànon anual d’inspecció de 382,41 euros.
Taxa per autorització per a l’exercici de l’activitat d’escoles nauticoesportives i centres lucratius d’activitats subaquàtiques
(Articles 50 a 53 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article
6 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Núm.
D1

Conceptes
Autorització per a l’activitat de les escoles nauticoesportives i centres lucratius d’activitats nàutiques i subaquàtiques

Euros
40,57

Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, de còpies i d’expedició de certificats
(Article 108 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 6 de la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública)
Conceptes
Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en blanc i negre (per full)
Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en color (per full)
Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en blanc i negre (per full)
Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en color (per full)
Còpies i fotocòpies de plànols en blanc i negre (per full)
Còpies i fotocòpies de plànols en color (per full)
Còpies en CD (per un)
Expedició de certificat mediambiental:
a) Certificació i visita de camp
b) Certificació sense visita de camp

Euros
0,097660
0,130214
0,130214
0,195321
1,898953
3,830459
11,49
126,20
42,07

Taxa per la realització de compulses i autentificació de documents
(Articles 109 a 113 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 6 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
a) Compulsa per foli o plànol
b) Autentificació de documents, per foli
c) Autentificació de documents, per plànol

Euros
2,85
5,77
8,59

Taxa d’anàlisi dels abocaments d’aigües residuals
(Articles 114 a 117 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
1. Presa de mostres a instal·lacions de tractament
2. Presa de mostres a punts d’abocament (treballs de camp)
3. Presa de mostres de 24 hores a instal·lacions de tractament
4. Presa de mostres de 24 hores a punts d’abocament (treballs de camp)
5. Preparació de mostres
5.1. Dificultat alta
5.2. Dificultat mitjana
5.3. Dificultat baixa
6. Determinació de la demanda bioquímica
7. Determinació de la demanda química
8. Determinació del total de sòlids en suspensió (TSS)
9. Determinació del fòsfor total (P)
10. Determinació del nitrogen total (N)
11. Determinació d’ous de nematodes intestinals
12. Determinació de coliformes fecals
13. Determinació de metalls d’absorció atòmica
13.2. Generalització d’hidrurs
13.3. Cambra de grafits
14. Altres determinacions en laboratoris

Euros
92,10
92,10
166,69
166,69
219,31
105,27
43,87
21,96
21,96
22,84
8,76
13,12
219,31
17,54
26,34
43,87
61,40
8,76

Taxes d’anàlisis del Laboratori de l’Atmosfera, de certificats d’emissions i subministrament de dades de l’atmosfera
(Articles 118 a 121 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 21.1 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
1.
1.1
1.2
1.3

Emissions
Mostratge isocinètic de partícules (1 focus isolat): per focus només
Mostratge isocinètic de partícules (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus
Determinació de l’opacitat (1 focus isolat): per focus només

Euros
1.584,88
633,95
169,05
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Determinació de l’opacitat (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del segon focus, per focus
Determinació de l’opacitat (en el mateix focus en què es dugui a terme un mostreig isocinètic i/o una determinació de
pol·luents per mitjà de cèl·lula electroquímica): per focus
Determinació de pol·luents gasosos per mitjà de cèl·lula electroquímica (1 focus isolat): per un focus només
Determinació de contaminants gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del
segon focus, per focus
Determinació de pol·luents gasosos mitjançant cèl·lula electroquímica (en el mateix focus en què es dugui a terme un
mostratge isocinètic): per focus
Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (1 focus isolat): per un focus només
Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (en el mateix focus en què es dugui a terme un
mostratge isocinètic i/o una determinació de pol·luents mitjançant cèl·lula electroquímica): per focus
Determinació de composts orgànics volàtils per fotoionització (2 o més focus en el mateix recinte): a partir del
segon focus, per focus
Inspecció de les mesures correctores de prevenció de la contaminació atmosfèrica a la instal·lació
Immissions
Determinació de concentració de PM10 amb captador de baix volum: primera mostra
Determinació de concentració de PM10 amb captador de baix volum: a partir de segona mostra, per mostra
Determinacions al laboratori
Determinació de metalls per absorció atòmica (per mostra i element). A banda de les taxes del mostratge previ necessari
Atomització per flama
Cambra de grafit
Certificats d’emissions
Revisió d’un certificat d’emissions fet per un organisme de control autoritzat
Subministrament de dades de pol·luents atmosfèrics de les bases de dades informatitzades
Subministrament de dades informàtiques sobre emissions i immissions o qualitat de l’aire
Tarifa unitària per entrada a la Conselleria de Medi Ambient de sol·licitud de dades
Tarifa per dada

35
63,40
25,36
633,95
211,32
316,98
316,98
158,49
158,49
169,05
253,58
42,26

25,36
59,17
4,23

4,23
0,010140

Taxa per la realització d’informes d’avaluació de l’impacte ambiental
(Articles 122 a 125 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 15 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, per l’article 38.3 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per la disposició addicional tercera de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.)
Conceptes
1. Avaluació d’impacte ambiental
1.1. Avaluació d’impacte ambiental de projectes de l’annex I de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears
1.2. Avaluació d’impacte ambiental de projectes de l’annex II de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, i de projectes no inclosos en l’annex I que pugin afectar els espais de la Xarxa Ecològica
Europea Natura 2000
1.3. Avaluació d’impacte ambiental de projectes exigida per la normativa sectorial o pels instruments d’ordenació territorial o mediambiental
1.4. Decisió de l’òrgan ambiental de l’article 44 de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a
les Illes Balears
1.5. Informes ambientals
1.6. Exoneració
2. Avaluació ambiental estratègica
2.1. Avaluació ambiental estratègica de plans i programes
2.2. Decisió de l’òrgan ambiental sobre la subjecció a avaluació ambiental estratègica de plans i programes d’àmbit territorial reduït,
modificacions menors i programes no subjectes que estableixin un marc de projectes futurs

Euros

656,50

292,99
292,99
217,03
146,49
146,49
656,50
217,03

Taxa per la prestació de serveis facultatius en matèria de medi ambient
(Articles 126 a 129 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Per aixecament de plànols

Euros

Per aixecament d’itineraris (per km)
Per confecció de plànol (per ha)
Per replantejament de plànols

2,623391
0,397714

D’1 a 1000 metres (per km)
De més d’1 km o fracció (per km)
Per delimitació
Per fitació i aixecament topogràfic (per km)

5,644496
5,644496

Per fitació
Per replantejament (per km)

8,673252

5,644496

Per reconeixement i recepció d’obres: 10 % del pressupost d’execució
Per cubicació i inventari d’existències
Per inventari d’arbres (per m3)
Per càlcul de fruits i altres productes (per m3)
Per existències fitades: el 5 per mil del valor de l’inventari
Per cubicació i inventari en rasos (per ha)

0,007648
0,007648
0,122373
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Per cubicació i inventari en garrigues (per ha)
Per valoracions
Per valoracions fins a 300,51 euros
Per valoracions superiors a 300,51 euros
Per ocupacions i autoritzacions de cultius agrícoles en terrenys forestals

0,397714

21,61
43,87

Per la demarcació o assenyalament del terreny, fins a 20 ha (per ha)
Per la resta (per ha)
Per la inspecció anual del gaudi: 5 % del cànon o la renda anual del gaudi
Per catalogació de muntanyes i formació del mapa forestal, les primeres 1000 ha (per ha)
La resta: (per ha)
Per informes, el 10 % de l’import de la tarifa que correspongui a l’execució del servei o treball (mínim)

0,474200
0,757188

Per memòries informatives de muntanyes, fins a 250 ha de superfície (per ha)
De 250.01 ha a 1000 ha de superfície: (per ha)
De 1000.01 ha a 5000 ha de superfície: (per ha)
De més de 5000.01 ha de superfície: (per ha)
Per assenyalament d’inspecció de qualsevol classe d’aprofitament i gaudis forestals, piscícoles i cinegètics (per ha)
En muntanyes catalogades i privades i aigües de domini públic
Fustes

0,160617
5,644496
0,022945
0,007648
2,149192

Per assenyalament fins a 100 m³ (per ha)
De 100.01 fins a 200 m³ (per ha)
A partir de 200.01 m³ (per ha)
Per tallats en blanc: el 75 % de l’assenyalament
Per reconeixements finals: el 50 % dels assenyalaments
Llenyes

0,237101
0,198858
0,091780

Per assenyalaments, els primers 500 esteris (per unitat)
La resta (per unitat)
Per reconeixements finals: el 75 % de l’assenyalament
Pastures i esporgades

0,053537
0,030593

Per les operacions anuals, fins a 500 ha (per unitat)
De 500.01 a 1000 ha (per unitat)
De 1000.01 a 2000 ha (per unitat)
A partir de 2000.01 ha (per unitat)
Fruits i llavors

0,084131
0,038241
0,022945
0,015298

Per reconeixements anuals, els primers 1000 Qm: (per unitat)
La resta (per unitat)
Garballó i altres plantes industrials

0,038241
0,015298

Per reconeixements anuals (per unitat)

0,122373

0,038241
0,015298
6,59

Lliurament de qualsevol classe d’aprofitaments:
L’1 % de la taxació fins a 38,23 euros, la resta incrementada un 0,25 %.
Despeses diverses.
Les despeses de locomoció i dietes s’avaluaran en el 50 % de l’import total de la taxa.
Per redacció de plànols, d’estudis i de projectes d’ordenacions i les revisions consegüents:
Conceptes
Memòries preliminars d’ordenació, fins a 500 ha de superfície
De 500.01 a 1000 ha
De 1000.01 a 5000 ha
De 5000.01 a 10000 ha
De més de 10000 ha
Per la confecció de projectes d’ordenació de muntanyes
Fins a 1000 ha
Més de 1000 ha
Revisions de projectes

Euros
14,28
17,75
35,70
53,36
71,21

Memòries preliminars fins a 500 ha
De 500.01 a 1000 ha
De 1000.01 a 5000 ha
De 5000.01 a 10000 ha
Més de 10000.01 ha
Per les revisions de plànols d’ordenacions: el 50 % del valor del projecte
D’obres, de treballs i d’instal·lacions de qualsevol tipus: el 3 % pressupostat
De comarques d’interès forestal i perímetres de repoblació obligatòria
Per la redacció de la memòria del reconeixement general
Per la direcció en l’execució de qualsevol classe de treballs, obres i aprofitament i instal·lacions
Fins a 1.202,02 euros: el 6 %

7,13
8,83
17,90
26,65
35,64

1,39
2,16

71,21
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Per l’excés de 1.202,02 euros: el 4,5 %
Per refosa de dominis i rendició de servituds: s’hi aplicarà la tarifa que resulti més d’acord amb el treball que s’ha d’executar
Per certificacions
Per inspeccions
Per inscripcions
Per segellament de llibres

28,80
14,28
6,56
2,16

Taxa per llicència de pesca fluvial i segells de recàrrec
(Articles 134 a 137 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per l’apartat 16 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.)
Conceptes
Per llicència de pesca fluvial
Per segell recàrrec pesca de truita

Euros
13,12
9,23

Taxa per autoritzacions en la zona de servitud de protecció regulada en la legislació de costes
(Articles 138 a 142 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
a) Examen de projecte
La base de la taxa és el cost directament imputable a la prestació del servei dut a terme. La determinació de la quantia de la taxa (t, en euros) s’obtindrà mitjançant la multiplicació de l’arrel cúbica del quadrat del pressupost comprovat (p, en euros) d’execució material del projecte per un coeficient K, tot això dividit
per 5,5, d’acord amb la fórmula següent: t = (K* P 2/3)/5,5
El coeficient K és una quantitat fixa en funció del pressupost (p) del projecte:
Pressupost (p) euros
Fins a 6.010,12
de 6.010,13 a 30.050,61
de 30.050,62 a 150.253,03
de 150.253,04 a 300.506,05
de 300.506,06 a 601.012,10

Coeficient K
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

Per sobre de 601.012,10 euros de pressupost, s’aplicarà per a t la mateixa quantitat que resulti per al pressupost de 601.012,10 euros.
La taxa mínima serà de 131,61 euros.
b) Pels treballs facultatius de replantejament, d’inspecció i de comprovació d’obres que es facin o s’hagin fet a la zona de servitud de protecció:
Conceptes
1. Per replantejament i comprovació posterior i per reconeixement final, la taxa serà del 50 % de la que resulti de l’examen del projecte
2. Per inspecció, serà del 20 % de la que resulti de l’examen del projecte
3. Tarifa mínima

Euros

131,61

c) Expedició de certificats, d’informes tecnicojurídics, de còpies documentals i de plànols:
Conceptes
1. Per expedició de certificats
2. Per emissió d’informes tecnicojurídics
3. Per còpies documentals
4. Per còpies de plànols

Euros
87,69
87,69
2,63
8,76

Taxa per l’autorització de sondeig a càrrec de la Direcció General de Recursos Hídrics
(Articles 143 a 146 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Per cada autorització de sondeig

Euros
87,69

Taxa per autorització, posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d’elevació d’aigües
(Articles 147 a 150 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Per cada expedient d’autorització, de posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d’elevació d’aigües

Euros
131,61

Taxa per la sol·licitud d’enllumenat i explotació d’aigües subterrànies amb cabal inferior a 7.000 m3 anuals
(Articles 151 a 154 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Per la tramitació de l’expedient de sol·licitud d’enllumenat i explotació d’aigües subterrànies amb cabal inferior a 7.000 m3

Taxa per la sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies
(Articles 155 a 158 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)

Euros
219,31
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La quota es determinarà segons el pressupost del projecte de concessió, d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
a) Pressupost projectat superior a 300.506,05 euros
b) Pressupost projectat entre 60.101,21 i 300.506,05 euros
c) Pressupost projectat inferior a 60.101,21 euros

Euros
4.386,09
877,20
438,62

Taxa per la sol·licitud d’aigües superficials
(Articles 159 a 162 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
a) Pressupost projectat superior a 300.506,05 euros
b) Pressupost projectat entre 60.101,21 i 300.506,05 euros
c) Pressupost projectat inferior a 60.101,21 euros

Euros
4.386,09
877,20
438,62

Taxa per la sol·licitud de concessió d’aigües depurades
(Articles 163 a 166 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
a) Pressupost projectat superior a 300.506,05 euros
b) Pressupost projectat entre 60.101,21 i 300.506,05 euros
c) Pressupost projectat inferior a 60.101,21 euros

Euros
4.386,09
877,20
438,62

Taxa per l’autorització en zona de domini públic hidràulic i de policia de canals
(Articles 167 a 171 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Núm.
A
B

Conceptes
Autoritzacions en zones de servitud i domini públic
Autoritzacions en zona de policia de canals

Euros
219,31
131,61

Taxa per la realització d’expedients de delimitació i fitació dels canals de domini públic hidràulic
(Articles 172 a 175 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
a) Tarifa mínima
b) Si se superen 10 dies de camp, la tarifa mínima s’incrementarà en diàries fins al quinzè dia
c) A partir del quinzè dia, la tarifa calculada d’acord amb les regles anteriors s’incrementarà per cada un dels dies següents

Euros
888,65
87,696220
65,783637

Taxa per l’autorització d’abocament d’aigües
(Articles 176 a 179 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 17 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
a) Projecte pressupostat igual o superior a 300.506,05 euros
b) Projecte pressupostat entre 60.101,21 i 300.506,04 euros
c) Projecte pressupostat entre 30.050,61 i 60.101,20 euros
d) Projecte pressupostat entre 12.020,24 i 30.050,60 euros
e) Projecte pressupostat entre 0,00 i 12,020,23 euros

Euros
4.053,62
810,72
420,67
315,48
236,63

Taxa per l’autorització de dessaladores d’aigua marina o salabrosa
(Articles 180 a 183 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
a) Pressupost projectat superior a 300.506,05 euros
b) Pressupost projectat entre 60.101,21 i 300.506,05 euros

Euros
4.386,09
877,20

Taxa per la realització d’informes i altres actuacions
(Articles 184 a 187 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
a) Certificacions simples
b) Certificacions amb visita de camp
c) Compulsa de document per foli
d) Canvis de titularitat
e) Pròrrogues
f) Modificació de les condicions
g) Informes, la redacció dels quals no impliqui visita de camp

Euros
8,76
43,87
2,623391
131,61
131,61
131,61
43,91
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h) Informes, la redacció dels quals impliqui visita de camp
El primer dia
Cadascun dels dies següents

39

131,61
87,699387

Taxa per la realització de treballs de camp per a delimitacions, inspecció d’obres, aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives
(Articles 188 a 191 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota es calcularà, tenint en compte el nombre de dies en què s’han fet els treballs de camp, d’acord amb la tarifa següent:
Conceptes
a) El primer dia
b) Cadascun dels dies següents fins al quinzè
c) Cadascun dels següents

Euros
131,61
87,696220
64,783637

Taxa per la inspecció de les condicions concessionals
(Articles 192 a 195 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota tributària es determinarà en funció d’una quantitat variable en atenció al nombre de dies en què es duguin a terme els treballs de camp, d’acord amb la
tarifa següent:
Conceptes
a) El primer dia
b) Cadascun dels dies següents fins al quinzè
c) Cadascun dels dies següents

Euros
131,61
87,696220
65,783637

Taxa per direcció o inspecció d’obres
(Articles 196 a 200 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota tributària per liquidació d’obres es determinarà considerant un tipus variable en funció del pressupost d’execució material i de l’addicional de liquidació de les obres, segons la taula següent:
Pressupost (en euros)
1. Fins a 2.404,04
2. De 2.404,05 a 4.808,10
3. De 4.808,11 a 24.040,48
4. De 24.040,49 a 48.080,97
5. De 48.080,98 a 240.404,84
6. De 240.404,85 a 480.809,68
7. De 480.809,69 a 961.619,37
8. De 961.619,38 a 1.442.429,05
9. De 1.442.429,06 a 1.923.238,73
10. De 1.923.238,74 a 2.404.048,42
11. A partir de 2.404.048,43

Euros
13,12
2,50 ‰
2,00 ‰
1,25 ‰
0,50 ‰
0,35 ‰
0,25 ‰
0,20 ‰
0,17 ‰
0,15 ‰
0,13 ‰

Taxa per redacció de projectes, confrontació i taxació d’obres i de projectes
(Articles 201 a 205 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La base de la taxa és l’import del pressupost total d’execució material del projecte d’obres, de serveis o d’instal·lacions i, en cas de taxació, el valor que en resulti.
L’import de la taxa s’obtindrà multiplicant l’arrel cúbica del quadrat de la base pel coeficient que s’assenyala a continuació, és a dir, per aplicació de la fórmula:
T = C * P 2/3
Conceptes
a) En cas de redacció de projectes d’obres, de serveis i d’instal·lacions, s’aplicarà el coeficient: C = 2,7. Taxa mínima
b) En cas de confrontació i d’informes, s’aplicarà el coeficient: C = 0,8. Taxa mínima
c) En cas de taxacions d’obres, de serveis o d’instal·lacions i de taxacions de terrenys o d’edificis, s’aplicarà el coeficient: C = 0,3.
Taxa mínima

Euros
263,16
131,61
87,69

Taxa per la prestació de serveis relacionats amb el Laboratori de l’Aigua de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient
(Article 343 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 7 de la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i modificat per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.)
Conceptes
Per inscripció a INLABAG (per mostra)

Euros
83,01

Taxa per reportatges publicitaris dins espais naturals protegits i finques d’utilitat pública
(Article 343 ter de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 8 de la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
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Conceptes
1. Fotografia sense intervenció de models ni alteració de l’espai
2. Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes
3.Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai
4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o inclusió de productes
5. Recàrrec per treball nocturn

31-12-2009
Euros/dia
186,65
373,32
373,32
746,62
50 %

Taxes per llicències i matrícules per caçar dins vedats socials i precintes d’arts per a la caça
(Articles 130 a 133 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 16 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i per l’apartat 15 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma ade les Illes Balears per a l’any
2009)
Llicències de caça
Conceptes Euros
A1. Llicència anual per caçar amb armes de foc i qualsevol altre procediment autoritzat per a ciutadans d’estats membres de la Unió Europea, com també per a
residents d’estats no membres de la Unió Europea
15,38
A2. Llicència per caçar en els mateixos termes definits per a la classe A1 quan els sol·licitants del permís siguin menors de 18 anys
8,34
A3. Llicència temporal per caçar durant dos mesos amb armes de foc o qualsevol altre procediment autoritzat per a caçadors d’estats no
membres de la Unió Europea i no residents
114,90
A4. Pròrroga de la llicència A3 per a dos mesos
57,43
B1. Llicència anual per caçar mitjançant qualsevol procediment autoritzat, excepte armes de foc, per a ciutadans d’estats membres de la
Unió Europea, com també per a residents d’estats no membres de la Unió Europea
8,34
B2. Llicència per caçar, en els termes definits per a la classe B1, quan els caçadors siguin menors de 18 anys
4,21
B3. Llicències per caçar durant dos mesos mitjançant qualsevol procediment autoritzat, excepte armes de foc, per a caçadors d’estats no
membres de la Unió Europea i no residents
57,43
B4. Pròrroga de la llicència B3 per a dos mesos
28,69
C1. Llicència anual especial per caçar mitjançant falconeria
27,17
C2. Llicència anual especial per caçar amb reclam de perdiu mascle
13,99
C3. Llicència especial per furar
28,69
C4. Llicència anual especial per posseir una gossada amb finalitat de caçar
267,24
Recàrrecs per caça major
Recàrrec de la llicència A1
Recàrrec de la llicència A2
Recàrrec de la llicència A3
Recàrrec de la llicència A4
Recàrrec de la llicència B1
Recàrrec de la llicència B2
Recàrrec de la llicència B3
Recàrrec de la llicència B4

8,34
4,21
57,28
28,63
3,97
1,97
26,73
13,35

Bonificacions
S’ha d’aplicar una bonificació del 50 % de la taxa corresponent a la llicència de caça als sol·licitants que acreditin la condició de membres de la Federació
Balear de Caça.

Taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i per a camps d’ensinistrament de gossos, com també altres activitats relacionades amb els vedats privats de
caça
(Article 133 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 16 de
la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i modificat per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Superfície (ha)
Primeres 20
De 20,1 a 125
De 125,1 a 250
De 250,1 a 500
A partir de 500,1

Grup I Vedat privat
7,64 euros/ha
0,77 euros/ha
0,57 euros/ha
0,39 euros/ha
0,31 euros/ha

Grup II Vedat intensiu
15,26 euros/ha
2,29 euros/ha
1,91 euros/ha
1,52 euros/ha
1,15 euros/ha

S’estableix un recàrrec per a camps d’ensinistrament de gossos en vedats no intensius de 297,68 euros.
Reduccions
S’ha d’aplicar una reducció del 75 % de la matrícula anual i de la taxa per a camps d’ensinistrament de cans a tots els vedats de caça de les Illes Balears dels
quals siguin titulars o acreditin la gestió directa societats federades de caçadors.
Quotes per actuacions administratives
Conceptes
Creació, ampliació o segregació de vedats de caça (per unitat)
Per despesa de replanteig (per km)
Per la realització de l’informe i la inscripció (per unitat)
Per canvi de titular o baixa del vedat (per unitat)

Euros
31,83
10,17
8,90
8,90
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Taxa per tramitació de la sol·licitud de concessió de l’etiqueta ecològica comunitària
(Article 343 quater de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 27
de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
Conceptes
Per sol·licitud de concessió de l’etiqueta ecològica comunitària

Euros
348,39

Aquesta quantia no inclou cap element relatiu al cost de les proves a les quals s’han de sotmetre els productes objecte de la sol·licitud. Aquestes despeses han de
ser satisfetes pels sol·licitants a les entitats degudament qualificades per dur a terme aquestes proves.
Bonificacions
a) Reducció del 25 % si el subjecte passiu és una petita o mitjana empresa.
b) Reducció del 25 % si el subjecte passiu és fabricant de producte o prestador de servei d’un país en desenvolupament.
Aquestes reduccions són acumulables.

Taxa per la utilització de l’etiqueta ecològica comunitària
(Article 343 quinquies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article
27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
La quota que s’ha d’ingressar és la resultant d’aplicar el percentatge del 0,15 % sobre el volum de vendes del producte o servei a la Unió Europea, durant el
període de dotze mesos des de la data de la concessió de l’etiqueta, amb els límits quantitatius següents, per categoria de producte i per sol·licitant:
Conceptes
Per la utilització de l’etiqueta ecològica comunitària

Euros
Mínim de 580,64 i màxim de 29.031,83

Bonificacions
S’han d’aplicar les reduccions següents sobre la quota, que són acumulables però que no en poden, en cap cas, sobrepassar el 50 %:
a) Reducció del 25 %, si el subjecte passiu és una petita o mitjana empresa.
b) Reducció del 25 %, si el subjecte passiu és fabricant de producte o prestador de servei d’un país en desenvolupament.
c) Reducció del 15 %, si el subjecte passiu disposa de la certificació EMAS o ISO 14.001, sempre que es comprometi expressament en la seva política ambiental
a garantir que els seus productes amb etiqueta ecològica comunitària compleixen els criteris de l’etiqueta ecològica durant el període de validesa del contracte i
que aquest compromís s’incorpori adequadament als objectius mediambientals del seu sistema de gestió ambiental.
d) Reducció del 25 %, als tres primers sol·licitants que obtinguin l’etiqueta ecològica comunitària per cada categoria de productes.

Taxa per l’expedició, la renovació o la convalidació del títol de bus esportiu o recreatiu
(Article 392 sexies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afegit per l’article
21.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Conceptes
Expedició, renovació o convalidació del títol de bus esportiu o recreatiu

Euros
40,15

Ports de les Illes Balears
Taxa general per serveis administratius portuaris
(Articles 206 a 209 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats pels
apartats 1 i 2 de l’article 22 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà per mitjà de l’aplicació de les tarifes següents, en euros:
Núm.
1.

Conceptes
Per formació d’expedient, obertura i tramitació (per unitat)

2.

Per recerca de dades o antecedents arxivats (per unitat)

3.

Per certificació simple

3.1.
3.2.
4.

Expedició (per unitat)
Tramesa de correu (per unitat)
Per compulsa de documents

4.1.

Per compulsa de full (A4) (per unitat)

4.2.

Per validació de poders (per unitat)

5.

Per certificació de documents

5.1.
5.2.
6.

Per certificació de full (A4) (per unitat)
Per plànol (A1) (per unitat)
Per informe facultatiu

6.1.
6.2.

Sense eixida (per unitat)
Amb dades de camp (per unitat)

Euros
78,60
3,965313

16,23
1,51

3,203080
19,63

6,500370
13,000742

34,37
122,79
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6.3.

Per cada dia (per unitat)

7.

Per registre de concessions o autoritzacions: 2,3 % del cànon establert. Mínim

8.
8.1

Per còpies i fotocòpies
Còpies mecanografiades de texts originals (per unitat)

8.2

Fotocòpies

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3.
8.3.1
8.3.2

Fotocòpia en paper A4, fins a 50 unitats (per unitat)
Fotocòpia en paper A4, a partir de 50 unitats (per unitat)
Fotocòpia en paper A3, fins a 50 unitats (per unitat)
Fotocòpia en paper A3,a partir de 50 unitats (per unitat)
Còpies de plànols
D’original vegetal A1 (per unitat)
D’original vegetal informal (per unitat)

31-12-2009
93,300443
19,63

2,449415

0,137029
0,085644
0,179853
0,137029
1,515897
1,961246

Taxa per ocupació o aprofitament de domini públic portuari
(Articles 210 a 214 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 3.1 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
En el cas que l’ocupació sigui per a usos portuaris del sector pesquer, i, en tot cas, de llotges pesqueres, la quantia ha de ser la que resulti d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen del 2,5 %.
Taxa per direcció i inspecció d’obres
(Articles 215 a 218 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La base imposable serà constituïda pel resultat d’aplicar, a l’import d’execució material de les obres, el coeficient d’adjudicació del contracte, segons les regles
següents:
Conceptes Euros
1. Pel replantejament de les obres: la quantia de la taxa serà constituïda per la suma de la quantitat fixa, i l’u per mil de la base assenyalada
abans, segons consti el seu import total en el contracte. Quantia fixa
2. Per la direcció i inspecció de les obres: la quantia serà el 4 % de la base assenyalada abans, segons consti en cada certificació que
s’expedeixi. Quantia fixa
3. Per revisió de preus: quan en un contracte hi hagi clàusula de revisió i calgui tramitar un expedient perquè s’apliqui, s’exigirà la
quantia fixa, i l’u per mil sobre l’import addicional per revisió que resulti. Quantia fixa
4. Per liquidació d’obra: la redacció del projecte de liquidació donarà lloc a la taxa amb la quantia fixa, i l’u per mil sobre l’import
addicional del projecte resultant. Quantia fixa

306,99

131,61
306,99

Taxa general per treballs facultatius de redacció, confrontació i taxació de projectes
(Articles 219 a 222 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 38.18 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
La base imposable d’aquesta taxa estarà constituïda per l’import del pressupost total d’execució material de les obres, amb inclusió de partides alçades, partides
per justificar i, si escau, imprevists, del projecte d’obres, de serveis o d’instal·lacions objecte de la prestació del servei. Quan el servei que es presti sigui la
taxació, la base imposable estarà constituïda pel valor resultant d’aquesta.
La quantia de la taxa s’obtindrà aplicant la fórmula T = (C * P2/3)/5,5 en euros, en què C és el coeficient que, en cada cas, s’assenyala, i P, la base imposable
esmentada.
Les quanties mínimes exigibles seran:
Conceptes Euros
En redacció de projectes
En confrontació i informe
En taxacions d’obres, i similars
En taxacions de projectes

731,11
216,65
135,42
81,24

Taxa general per informes i actuacions facultatives
(Articles 223 a 226 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quantia d’aquesta taxa serà la quota, en euros, que, per a cada prestació, s’estableix a continuació:
Conceptes
1. Per treballs de camp per a delimitacions, replantejaments, inspeccions, reconeixements, recepcions i aixecaments topogràfics amb
aixecament d’acta i de plànol
1.1. El primer dia o quantia mínima
1.2. Per cada dia següent
2. Per informes tècnics redactats per personal facultatiu en virtut del càrrec i amb certificat final, sense sortida
3. Per la inspecció de caràcter permanent en contractes d’explotació i de gestió de serveis, obres com concessions de cantines,
estacions marítimes, varadors o d’aigües públiques, parcs i jardins. S’aplicarà sobre el valor total de les instal·lacions l’1,5 %.
Quantia mínima

Euros

131,61
87,696219
65,78

124,12
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Taxes portuàries. Prestació de serveis portuaris
Taxa G-1: vaixells
(Articles 227 a 234 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 9 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, per l’article 38.19 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per l’article 22.3 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
La base d’aquesta taxa és la unitat d’arqueig total (GT) o fracció, i el període de tres hores o fracció amb un màxim de quatre períodes per cada vint-i-quatre
hores per a estades curtes; i la unitat d’arqueig total (GT) o fracció i dia o fracció, per a les estades prolongades.
La quantia bàsica d’aquesta taxa és la que s’assenyala a continuació, sense perjudici de les reduccions que hi puguin resultar aplicables:
A) Estades curtes: quantia bàsica de 0,016678 euros (GT/3h)
B) Estades prolongades: als vaixells i artefactes flotants que estiguin inactius o es dediquin al tràfic interior, remolc de qualsevol tipus, a l’aqüicultura, a constituir vivers flotants o vivers de musclos, se’ls aplicarà una taxa que serà, com a mínim, de 0,013342 euros/GT i, com a màxim, de 0,080056 euros/GT i dia d’estada o fracció en el port. Els vaixells en escars o en dics secs o flotants estan exempts del pagament d’aquesta taxa mentre no ocupin làmina d’aigua, sense perjudici del pagament de la taxa corresponent durant el temps en què durin les operacions de posada en sec o a l’aigua del vaixell.
En el cas que no es disposi de l’arqueig d’acord amb el Conveni internacional d’arqueig de vaixells (1969) s’ha d’aplicar el valor estimat d’arqueig següent:
Valor estimat d’arqueig = 0,4 x E x M x P, en què
E = eslora màxima en metres
M = mànega màxima en metres
P = puntal de traçat en metres

Taxa per atracada (Tarifa G2/15.4.02)
(Articles 235 a 245 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense contingut per
l’article 9 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Totes les referències a la ‘Taxa G-2: taxa per atracada’ contingudes en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s’han d’entendre referides a la nova ‘Taxa G-1: vaixells’.
Taxa G-3: mercaderies i passatgers
(Articles 246 a 261 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per
l’article 10 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, pels apartats 4, 5, 6 i 7 de l’article 22 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, per l’apartat 17 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 per l’apartat 5 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2010.)
1. La quantia bàsica de la taxa de passatgers, com també la de vehicles en règim de passatge que cada un dels passatgers té dret a embarcar o desembarcar, es
determina segons el bloc —I o II— en què viatgi i el tipus de vehicle de què es tracti, segons el quadre següent:
Per passatger o vehicle:
Concepte

Classes de navegació
Interior de les Illes Balears (euros)

A) Passatgers
1. Bloc I
2. Bloc II
2.1. De port a port o a una altra illa, o
viceversa, interinsular. Temporada alta (*)
2.2. De port a port o a una altra illa, o viceversa, interinsular. Temporada baixa.
2.3. De port a a costa de la mateixa illa o viceversa, insular
B) Vehicles
1. Motocicletes i vehicles o remolcs
2. Cotxes turisme i altres vehicles automòbils
3. Autocars i altres vehicles projectats per al transport col·lectiu
(*) Temporada alta: de l’1 de maig al 31 d’octubre. Temporada baixa: la resta de l’any.

Interior de la UE i creuers (euros)

3,719296
1,100779
0,829752
0,416957
0,069214
1,463535
2,885374
19,960779

1,951379
5,770746
26,618819

La quantia bàsica aplicable a les mercaderies serà, per a cada un dels supòsits o modalitats següents, que es consideren excloents entre si, la que es detalla a continuació.
A) Règim general per partides
1. Als envasos, els embalatges, els contenidors, les cisternes o altres recipients o elements que, tenguin o no el caràcter d’efímers, s’utilitzin per contenir les mercaderies en transportar-les, com també als autobusos, cotxes, camions i altres vehicles automòbils en règim de càrrega, fins i tot els remolcs i semiremolcs, que,
com a mitjans de transport terrestre, s’embarquin o es desembarquin, buits o no de mercaderies, se’ls aplicarà una quantia bàsica de 2,126503 euros/tona, sense
que els sigui aplicable cap altra bonificació o recàrrec.
2. A la resta de les càrregues se’ls aplicarà la quantia bàsica de 2,126503 euros/tona amb les reduccions i els increments aplicables, si escau, successivament i
multiplicativament, que es detallen a continuació. No obstant això, a les mercaderies que tenguin origen o destinació en ports de la Unió Europea i a les mercaderies corresponents al tràfic interinsular se’ls podrà aplicar el règim simplificat a què es refereixen, respectivament, les modalitats B) i C) d’aquest article.
Finalment, a la quantia bàsica s’hi aplicarà una bonificació depenent del grup a què pertanyi la mercaderia segons el repertori de classificació que s’estableixi per
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resolució del conseller o consellera competent en matèria de ports, en la qual, juntament amb la designació de les mercaderies, aquestes s’hauran d’identificar
mitjançant el codi de quatre dígits utilitzat pel sistema harmonitzat de designació i de codificació de les mercaderies (SA) convingut internacionalment, d’acord
amb les taules següents:
Grup de bonificació
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè

Bonificació sobre quantia bàsica. Percentatge
85
75
60
30
-

Grup de mercaderies

Primer
Segon
Tercer
Quart
Tara de l’element portador
Cinquè

Classes de navegació
Cabotatge UE
Embarcament euros/t
Desembarcament euros/t
0,246008
0,391943
0,408623
0,654631
0,654631
1,046573
1,146644
1,830462
2,126503
2,126503
1,638659
2,614349

Interior de les Illes Balears
Embarcament euros/t
Desembarcament euros/t
0,191802
0,308550
0,321062
0,517032
0,517032
0,825585
0,904807
1,442687
1,596963
1,596963
1,288411
2,059790

B) Règim simplificat general
En embarcar o desembarcar mercaderia en contenidors, plataformes o camions amb caixa normalitzada d’acord amb les normes ISO, se’ls podrà aplicar, en lloc
del règim general per partides i sempre que s’apliqui aquest règim a la totalitat de la càrrega d’aquestes característiques transportada per vaixells d’un mateix
navilier i que així ho autoritzi la comunitat autònoma, el següent règim simplificat aplicat a la unitat de càrrega.
Tipus d’unitat de càrrega

Contenidor menor o igual a 20’
Contenidor menor o igual a 40’
Plataforma amb contenidor menor o igual a 20’
Plataforma amb contenidor menor o igual a 40’
Semiremolc
Plataforma o camió de fins a 6 m
Plataforma o camió de fins a 12 m

Embarcament
18,504750
30,454862
19,780650
33,006667
33,006667
20,631254
34,707870

Euro/unitat de càrrega
Amb càrrega
Desembarcament
28,286665
46,107595
29,562567
48,659400
48,659400
30,413165
50,360602

Buits
4,256008
8,506013
6,804809
13,609623
13,609623
8,506013
17,012027

L’opció per aquest règim simplificat es materialitzarà mitjançant concert amb el navilier corresponent, el període de vigència del qual es determinarà en el document que se subscrigui a aquests efectes.
C) Règim simplificat pel tràfic interinsular
En embarcar i desembarcar càrregues amb origen i destinació dins les Illes Balears es podrà aplicar el següent règim simplificat per unitat de càrrega, sense que
hi siguin aplicables les bonificacions i els increments del règim general per partides:
Tipus d’unitat de càrrega
Contenidor menor o igual a 20’
Contenidor menor o igual a 40’
Plataforma amb contenidor menor o igual a 20’
Plataforma amb contenidor menor o igual a 40’
Semiremolc
Plataforma o camió amb caixa fins a 6 m
Plataforma o camió amb caixa fins a 12 m
Furgó
Automòbil nou o usat

Euro/unitat de càrrega
Amb càrrega
18,504750
30,454862
19,780650
29,470835
29,470835
20,631254
31,388858
9,565094
2,760285

Buida
1,993076
2,985443
2,109826
2,952087
2,952087
2,184878
3,135551
0,959012
2,760285

Bonificacions al trànsit marítim interinsular
1. Les exempcions i bonificacions que l’Estat apliqui a les taxes que gravin el passatge i les mercaderies quan es tracti de trànsit marítim interinsular per raó de
circumstàncies d’allunyament i d’insularitat en els ports d’interès general, s’aplicaran també a la taxa G-3 prevista en aquest capítol per als ports de competència
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Es faculta el Govern perquè fixi percentualment les exempcions i bonificacions fiscals de la taxa G-3 fins a un màxim d’un 100 %, de manera que s’adaptin a
la regulació estatal que aprovi el règim econòmic específic i de prestació de serveis en els ports insulars d’interès general pel que fa al trànsit marítim interinsular.

Taxa per pesca fresca (Tarifa G-4/15.4.04)
(Articles 262 a 272 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 22.8 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives i per l’apartat 18 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.)
La quantia de la taxa serà del 2 % del valor de la pesca.

Taxa per a embarcacions esportives i recreatives (Tarifa G5/15.4.05)
(Articles 273 a 282 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears modificats per l’article
22.9 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, pels apartats 19, 20 i 21 de la disposició final tercera de la Llei
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9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i per l’apartat 6 de la disposició final quarta
de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010.)
Les tarifes aplicables a aquesta taxa per metre quadrat i per dia natural o fracció per a cada un dels serveis independents que es presti serà la següent:
Conceptes
A. En instal·lacions de l’Administració portuària de la Comunitat Autònoma
a) En base i atracades:
a.1) De punta
a.2) De costat
b) En trànsit i en temporada alta (de l’1/06 al 30/09, atracades:
b.1) De punta
b.2) De costat
c) En trànsit i en temporada baixa (de l’1/10 al 31/05), atracades:
c.1) De punta
c.2) De costat
d) Ancorades
e) Mort d’amarratge
f) Presa d’aigua
g) Recollida de fems
h) Vigilància nocturna
B. En instal·lacions de concessionaris
a) Atracada

Euros/m2 i dia

0,102772
0,530993
0,445348
2,269561
0,102772
0,530993
0,102772
0,017131
0,017131
0,017131
0,034258
0,042820

Bonificació.
S’estableix una bonificació del 80% de la tarifa G-5, aplicable durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre en els ports i llocs d’amarratge
que, per necessitats de l’explotació i amb caràcter excepcional, Ports de les Illes Balears determini mitjançant una resolució, per als usuaris amb amarratge en
base de llista 7a que retirin l’ambarcació de la zona portuària durant el període esmentat.

Taxa per utilització de puntals i grues pòrtic (Tarifa E1/15.4.06)
(Articles 283 a 290 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
Les quanties bàsiques per hora o fracció dels puntals

Euros
20,283479

Taxa E-2: per emmagatzematge
(Articles 291 a 298 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificada per l’article 11 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives modificats per l’article 22.10 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives.)
La quantia de la taxa per ocupació amb mercaderies serà fixada per ordre del conseller o consellera competent en matèria de ports, respectant els mínims
següents:
A) Zona de trànsit:
La quantia mínima serà de 0,033994 euros per metre quadrat i dia. Els coeficients de progressivitat que s’han d’aplicar són els següents: del primer al desè dia,
1; de l’onzè al trentè dia, 4; del trenta-unè al seixantè dia, 8, i a partir del seixanta-unè, 16.
B) Zona d’emmagatzematge:
La quantia serà fixada tenint en compte el preu de mercat i serà sempre superior a 0,025393 euros per metre quadrat i dia.
En ambdues zones, la quantia establerta en els paràgrafs anteriors apujarà, com a mínim, segons els casos, 0,042458 euros per metre quadrat i dia, quan la superfície estigui coberta i oberta, i 0,059525 euros per metre quadrat i dia, quan la superfície sigui coberta i tancada.
En l’ocupació de superfícies, casetes o locals amb efectes i ormeigs de pesca, embarcacions i mitjans auxiliars s’aplicaran les quanties següents:
Superfície
Superfície descoberta
Superfície coberta i porxes sense tancar
Magatzems, casetes i locals tancats

Euros/m² i dia
0,050035
0,083392
0,133426

Taxa per subministraments d’aigua i electricitat (Tarifa E3/15.4.08)
(Articles 299 a 309 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats pels
apartats 11 i 12 de l’article 22 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, i per els apartats 7 i 8 de la Llei 9/2009,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010.)
La quantia d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
a) Taxa per servei de subministrament d’aigua. Tarifa E3/15.4.08A
1. A les embarcacions d’esbarjo, de pesca i les dedicades al trànsit interior o insular que tenguin base als ports gestionats per l’Administració Portuària de la
Comunitat Autònoma:
Conceptes
Embarcacions fins a 7 m d’eslora

Euros/m2 i dia
0,002850
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Ídem > 7 < 10 m d’eslora
Ídem >10 m d’eslora

0,005523
0,011043
(m2 és el producte de l’eslora màxima per la mànega màxima de l’embarcació.)

2. A les embarcacions d’esbarjo i de pesca en trànsit:
Conceptes
Embarcacions fins a 7 m d’eslora
Ídem > 7< 10 m d’eslora
Ídem >10 m d’eslora

Euros/dia
2,269561
3,425754
4,539126

Als vaixells o embarcacions no definits en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s’estableix en l’apartat anterior, se’ls aplicarà una
taxa de 3,74 euros per servei més el valor dels metres cúbics subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el m3. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum facturat.
Als locals i edificis, se’ls liquida la taxa de la mateixa manera que en l’apartat anterior, sense que sigui d’aplicació l’import de 3,74 euros per servei. En aquest
darrer cas, si no fos possible la disposició d’equips de mesurament per a cada usuari, l’Administració Portuària de la Comunitat Autònoma podrà prorratejar els
consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.
b) Taxa per subministraments d’electricitat. Tarifa E3/15.4.08B
1. A les embarcacions d’esbarjo, de pesca i les dedicades al trànsit interior o insular, que tenguin base als ports gestionats per l’Administració Portuària de la
Comunitat Autònoma:
Conceptes
Embarcacions fins a 7 m d’eslora
Ídem > 7 < 10 m d’eslora
Ídem >10 m d’eslora
(m2 és el producte de l’eslora màxima per la mànega màxima de l’embarcació)

Euros/m2 i dia
0,002850
0,005523
0,011043

2. A les embarcacions d’esbarjo i de pesca en trànsit:
Conceptes
Embarcacions fins a 7 m d’eslora
Ídem > 7< 10 m d’eslora
Ídem >10 m d’eslora

Euros/dia
2,269561
3,425754
4,539126

Als vaixells o embarcacions no definits en els apartats anteriors, i als que superin el consum màxim diari que s’estableix en l’apartat anterior, se’ls aplicarà una
taxa de 4,62 euros per servei, més el valor dels kW/h subministrats, que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,725 el preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el kW/h. S’entén per preu el resultat de computar tots els factors que componen el rebut al consum facturat.
Als locals i edificis se’ls liquida la taxa de la mateixa manera que en l’apartat anterior, sense que sigui d’aplicació l’import de 4,62 euros. En aquest darrer cas, si
no és possible la disposició d’equips de mesurament per a cada usuari, l’Administració Portuària de la Comunitat Autònoma podrà prorratejar els consums efectuats entre tots els que estiguin en una mateixa presa.
En cas de sol·licitar el subministrament fora de la jornada ordinària de treball establerta per l’Administració Portuària de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o en dies festius, i sempre que es disposi de personal per a això, les taxes anteriors s’han d’incrementar en 11,12 euros per servei.

Taxa per varadors (Tarifa E4/15.4.09)
(Articles 310 a 323 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 3.5 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, modificats per l’article 22.13 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives.)
Els peticionaris hauran de dipositar, si ho exigeix la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una fiança de 8,275536 euros per metre d’eslora.
La quantia d’aquesta taxa per servei serà l’assenyalada en el quadre següent:

Sense carro i sense argue
Sense carro i amb argue:
— eslora<5 m…
— eslora>5 m…
Amb carro:
— eslora<10 m…
— eslora>10 m…
Amb remolc a vehicle:
— eslora5 m…
Amb grua:
— eslora<5 m…
— eslora>5 m…
Amb carretó elevador:
— eslora<5 m…
— eslora>5 m…

(*) Avarada (pujada o baixada).
Euros
1,06

Estada. Els tres primers dies
. Per metre lineal d’eslora i dia. Euros
0,179853

Estada. A partir del quart dia.
Per metre lineal d’eslora i dia. Euros
0,179853

1,72
2,52

0,179853
0,179853

0,179853
0,265497

3,12
4,73

0,710843
1,199012

1,601542
2,406594

12,15
18,22

1,093
1,093

1,336
1,336

15,80
15,80

1,093
1,093

1,336
1,336

5,70

(*) Llevat que es facin les dues operacions el mateix dia, cas en el qual s’ha d’abonar per l’estada corresponent a un dia.
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Taxa per aparcaments (Tarifa E5/15.4.10)
(Articles 324 a 329 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quantia d’aquesta taxa es determinarà segons les tarifes següents:
Vehicles
Motocicletes i similars
Turismes i similars
Remolcs fins a 5 m
Autocars, camions, remolcs > 5 m i similars
Reserva plaça taxi
Reserva plaça autocar de línia
Reserva plaça compartida autocars de línia, per vehicle

Euros per dia o fracció
0,474200
1,070771
1,552620
7,120633
0,833673
4,374869
1,988576

Taxa per filmacions i reportatges publicitaris dins espais portuaris
(Article 343 sexies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 3.7
de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Conceptes Euros/dia
1. Reportatge fotogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai
2. Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes
3. Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai
4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o inclusió de productes
5. Recàrrec per treball nocturn

186,30
372,59
372,59
745,17
50 %

Conselleria d’Agricultura i Pesca
Taxa per llicències de pesca
(Articles 389 a 392 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 8 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques i, per l’article 5.1 de la Llei 25/2006, de 27
de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Les taxes de pesca s’exigiran d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes Euros
Llicència de pesca marítima esportiva
Llicència de pesca submarina
Llicència de pesca esportiva col·lectiva
Llicència de pesca marítima recreativa:
Embarcacions de fins a 6 metres d’eslora
Embarcacions de més de 6 metres d’eslora

13,79
16,20
405,68
32,55
59,87

Taxa per campionat de pesca
(Article 392 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 9 de la
Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques.)
Conceptes
Campionat de pesca submarina
Campionat de pesca d’altura
Campionat de pesca esportiva

Euros
121,70
202,84
81,15

Taxa per reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional
(Article 392 ter de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 10 de la
Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques.)
1.Drets d’examen
1.1. Per a l’obtenció dels títols per a l’exercici de la activitat professional nauticopesquera i de busseig
1.1.1.Títols per a l’obtenció dels quals es requereix un examen únic
1.1.2.Títols per a l’obtenció dels quals es requereix un examen per mòdul
1.1.3.Títols per a l’obtenció dels quals es requereix un examen per assignatura
2. Expedició de títols i targetes
2.1.Expedició de títols i targetes d’identitat professional per a l’exercici de l’activitat nauticopesquera i de busseig professional
2.2.Renovació de targetes
2.3.Expedició de duplicats de certificats d’examen de títols i de targetes
2.4.Convalidacions automàtiques
2.5.Convalidacions d’assignatures, de mòduls i de títols
2.6.Eliminació de la nota restrictiva de comandament

Euros
16,20
16,20
5,69
16,20
16,20
16,20
8,11
16,20
16,20
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Taxa per l’expedició del certificat acreditatiu d’inscripció dels treballadors autònoms i les empreses de busseig professional al registre general de l’activitat subaquàtica professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(Article 392 quater de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 5.2
de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Per cada certificat

16,20

Taxa per l’expedició de la llibreta d’activitats subaquàtiques professionals
(Article 392 quinquies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article
5.3 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Expedició de la llibreta d’activitats subaquàtiques professionals

16,20

Taxes en l’ordenació i la defensa de les indústries agrícoles, forestals i pecuàries
(Articles 393 a 396 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Aquesta taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
Instal·lació de noves indústries o ampliació de les existents:
Capital d’instal·lació o ampliació
Fins a 6.010,12 euros
De 6.010,13 a 30.050,61 euros
De 30.050,62 a 120.202,42 euros
Per cada 6.010,12 euros més o fracció addicional
Per trasllat d’indústries
Valor de la instal·lació
Fins a 6.010,12 euros
De 6.010,13 a 30.050,61 euros
De 30.050,62 a 120.202,42 euros
Per cada 6.010,12 euros més o fracció addicional
Per substitució de maquinària
Valor de la nova maquinària instal·lada
Fins a 6.010,12 euros
De 6.010,13 a 30.050,61 euros
De 30.050,62 a 120.202,42 euros
Per cada 6.010,12 euros més o fracció addicional
d) Per canvi de la titularitat de la indústria
Valor de la instal·lació
Fins a 6.010,12 euros
De 6.010,13 a 30.050,61 euros
De 30.050,62 a 120.202,42 euros
Per cada 6.010,12 euros més o fracció addicional
e) Per posada en funcionament d’indústries de temporada
Valor de la instal·lació
Fins a 6.010,12 euros
f) Taxa per expedició de certificats relacionats amb indústries
Valor de la instal·lació
Fins a 6.010,12 euros
De 6.010,13 a 30.050,61 euros
De 30.050,62 a 120.202,42 euros
Per cada 6.010,12 euros més o fracció addicional

Euros

101,30
142,00
203,54
2,065061

51,67
72,49
104,56
1,116663

101,30
142,00
203,54
2,065061

26,82
37,74
54,60
0,520090

22,84

21,87
27,48
32,78
2,08

Taxes per gestió tecnicofacultativa dels serveis agronòmics
(Articles 397 a 400 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota tributària d’aquestes taxes es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
I. Inscripció en registres oficials
1. Inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides
Inscripció
Renovació
Registre LOM
2. Inscripció en el Registre Oficial de Comerciants i Importadors de Productes Vegetals
Inscripció
Renovació
3. Inscripció en el Registre de Llavors i Plantes de Viver
Inscripció
Renovació
4. Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Maquinària nova
Transferència
II. Laboratori
1. Anàlisi de terra
Anàlisi física (textura)

Euros
35,06
17,47
17,47
35,06
17,47
30,70
17,47
30,70
33,35

4,37
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Anàlisi fertilització (pH, matèria orgànica, nitrogen, fòsfor, potassi, calcària
total i activa, i conductivitat)
Altres determinacions (cada una)
2. Anàlisi de fertilitzants
Anàlisi abonament complex (NPK)
Anàlisi abonament simple
Anàlisi abonament orgànic (humitat, NPK i matèria orgànica)
Altres determinacions (cada una)
3. Anàlisi d’aigua de reg
Anàlisi bàsica (duresa, calci, sodi, clorurs, nitrats, nitrits, matèria orgànica, pH i conductivitat)
Altres determinacions (cada una)
4. Anàlisis de material vegetal
Anàlisi bàsica
Altres determinacions (cada una)
III. Inspecció facultativa
1. Emissió d’informes i de certificats
Sense visita a l’explotació
Amb visita a l’explotació
2. Seguiment d’assaigs oficials
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17,47
4,37
9,65
3,47
13,12
4,37
17,47
4,37
17,47
4,37

21,96
52,66
403,53

Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
(Articles 401 a 404 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
A) Per la prestació de serveis facultatius i l’execució de proves analítiques, per a l’obtenció de qualificacions sanitàries de les
explotacions ramaderes, a petició de part
Euros
Boví
Afecta els diagnòstics de les malalties següents: tuberculosi, brucel·losi, leucosi i peripneumònia
A.1. Fins a 10 caps (per animal)
12,290933
A.2. D’11 en endavant (per animal)
11,457259
Oví
Afecta el diagnòstic de la brucel·losi
A.3. Fins a 25 caps (per animal)
3,502952
A.4. De 26 en endavant (per animal)
3,342337
Cabrum
Afecta el diagnòstic de la brucel·losi i de la tuberculosi
A.5. Fins a 25 caps (per animal)
7,480106
A.6. De 26 en endavant (per animal)
7,480106
Porcí
Afecta el diagnòstic de la malaltia d’Aujeszky i l’estudi dels animals portadors d’anticossos contra la PPA
A.7. Fins a 25 caps (per animal)
14,042408
A.8. De 26 en endavant (per animal)
13,797660
B) Per la prestació de serveis facultatius a petició de part no compresos en altres conceptes d’aquestes taxes:
B.1. Per emissió de certificats
8,76
B.2. Per visita d’inspecció efectuada
21,96
B.3. Per emissió d’informes, de dictàmens, de peritatges i d’exàmens de projectes o d’expedients
24,58
C) Per les inspeccions efectuades d’ofici, no compreses en altres conceptes d’aquestes taxes, quan siguin motivades per una denúncia,
per sospita de comissió d’infraccions o per situacions sanitàries especials
21,96
D) Per la inspecció i comprovació anual de les instal·lacions i dels llibres de registre, dels establiments de medicaments veterinaris
que es relacionen a continuació:
35,06
— Magatzems distribuïdors
— Comercials a la menuda
— Farmacioles d’urgència
— Dipòsits de les entitats o agrupacions ramaderes
— Elaboració de pinsos medicamentosos
— Medicaments homeopàtics veterinaris
E) Per la inspecció i comprovació anual de les instal·lacions i dels llibres de registre de nuclis zoològics
35,06
F) Per la inspecció anual i revisió de les parts de malalties i de vacunacions dels centres d’atenció sanitària als animals de companyia
35,06
G) Per la inspecció anual i comprovació del registre dels distribuïdors comercials de dosis seminals per a animals
35,06
H) Per la inspecció anual de les plantes de transformació d’animals morts i de restes d’origen animal i comprovació dels llibres de registres 87,69
I) Pels serveis facultatius veterinaris corresponents a:
I.1. Els tràmits de l’expedient d’autorització i inclusió en el registre de les plantes de transformació d’animals morts i de restes d’origen
animal
166,69
I.2. La inclusió en el registre, el lliurament i la diligència del llibre de nuclis zoològics
52,63
I.3. Per la inclusió en el registre dels centres d’atenció sanitària als animals de companyia
52,63
I.4. Per l’autorització i la inclusió en el registre dels establiments de medicaments veterinaris i d’elaboració de pinsos medicamentosos
52,63
I.5. Per l’autorització de laboratoris de sanitat animal
157,90
I.6. Per l’autorització i la inclusió en el registre de distribuïdors comercials de dosis seminals
52,63
I.7. Per la inscripció en el registre dels dipòsits privats de dosis seminals
8,76
J) Pels serveis facultatius corresponents a l’extensió de guies d’origen i sanitat i interprovincials, certificats sanitaris i certificats de
protecció durant el transport, que emparen el trasllat d’animals cap al territori d’altres comunitats autònomes o d’altres països de la UE
i que acreditin que els animals procedeixen de zona no infectada i no pateixen malalties infectocontagioses o parasitàries difusibles, o
que les condicions de transport són idònies
7,03
Per cada GOSP i guia interprovincial
Per cada certificat comunitari
7,03

50

BOIB

Num. 191

31-12-2009

Per cada certificat de transport
K) Pels treballs facultatius veterinaris corresponents a la inspecció sanitària periòdica (anual) de les parades i els centres
d’inseminació artificial equina
L) Pels serveis facultatius veterinaris relacionats amb la intervenció i fiscalització de moviments d’entrada de ramat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb l’objectiu de prevenir la propagació d’epizoòties i zoonosis difusibles i garantir la
protecció dels animals durant el transport
M) Per la inspecció, revisió de la documentació i identificació d’animals vius a la destinació

7,03
35,06

21,96
21,96

Conselleria de Turisme
Taxa per l’obertura d’establiments turístics i altres autoritzacions administratives
(Articles 344 a 348 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
Conceptes Euros
A) Allotjaments
A1. Obertura d’establiment:
Hotels i establiments d’aprofitament per torns de béns immobles, per unitat d’allotjament
Hotel rural, agroturisme i turisme d’interior, per plaça
Apartaments, per unitat d’allotjament
Habitatges turístics de vacances, per plaça
Càmpings, per parcel·la
A2. Canvis de titularitat o de categoria, per establiment: el 30 % de la taxa coberta
A.3. Segellament de preus
Recepció
Unitat d’allotjament
A.4. Mesures contra incendis: per inspecció i expedició de certificats:
Fins a 30 unitats d’allotjament, per establiment
Més de 30 unitats d’allotjament, per establiment
A.5. Informes de viabilitat o altres informes tècnics
B) Agències de viatges
B.1. Obertura. Expedició de títol de llicència
B.2. Obertura de noves sucursals, per unitat
B.3. Canvi de titularitat
B4. Adaptació a la nova reglamentació i inspecció
C) Oferta de restauració (restaurants, cafeteries, bars i similars) i d’entreteniment (sales de festes, sales de ball,
discoteques, cafèsconcert) i oferta complementària en el medi rural
C.1. Obertura
Restaurants de tres i quatre forquetes
Restaurants d’una i dues forquetes
Cafeteries de tres i quatre tasses
Cafeteries d’una i dues tasses
Bars i similars de 1a i 2a categoria
Bars i similars de 3a i 4a categoria
Sales de festa, sales de ball, discoteques i cafès-concert amb servei de bar
Sales de festa, sales de ball, discoteques i cafès-concert amb servei de cafeteria
Sales de festa, sales de ball, discoteques i cafès-concert amb servei de restaurant
Oferta complementària en el medi rural amb servei de bar
Oferta complementària en el medi rural amb servei de cafeteria
Oferta complementària en el medi rural amb servei de restaurant
C.2. Canvi de titularitat o de categoria, per establiment: el 30 % de la taxa
C.3. Segellament de preus
C.4. Informes tècnics
D) Serveis administratius en general
D.1. Expedició de certificacions, d’informes, o similars, per expedient consultat
E) Matrícula per participar en les proves de guies turístics de la Comunitat Autònoma

26,325691
26,325691
43,871053
26,325691
17,537714

4,37
0,87
175,41
350,90
87,69
438,62
131,61
219,31
131,61

438,62
219,31
219,31
131,61
175,41
87,69
175,41
219,31
438,62
175,41
219,31
438,62
4,37
43,87

8,76
16,54

Conselleria de Salut i Consum
Taxes pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives i de comprovació tecnicosanitària en matèria de policia sanitària mortuòria
(Articles 349 a 352 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat 10 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010 )
La quota tributària de la taxa es fixarà d’acord amb les tarifes següents:
1. Autoritzacions administratives i comprovacions tecnicosanitàries de cadàvers
Conceptes
1.1. Trasllat fora de la Comunitat Autònoma
1.2. Trasllat dins la Comunitat Autònoma
1.3. Exhumació i inhumació
1.4. Embalsamament i conservació
1.5. Incineració

Euros
17,54
17,54
42,98
42,98
17,54
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2. Autoritzacions administratives i comprovacions sanitàries de restes cadavèriques
Conceptes
2.1. Trasllat, exhumació o inhumació

Euros
12,74

3. Autoritzacions administratives i comprovacions tecnicosanitàries de cementiris i empreses funeràries
Conceptes Euros
3.1. Informe previ per a l’establiment d’una empresa funerària
47,35
3.2. Aprovació dels projectes de construcció, d’ampliació i de reforma de cementiris
79,81
3.3. Autorització per a l’obertura de cementiris
164,01
3.4. Informe de reglament intern d’un cementiri
79,81
3.5. Per cada visita d’inspecció posterior a la posada en funcionament d’un cementiri o d’una empresa funerària
83,32
3.6. Sol·licitud d’autorització de tanatori fora del recinte del cementiri
93,00
3.7. Diligència del llibre de registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris 38,00

Taxa pels serveis d’inscripció i anotació en el Registre Sanitari
(Articles 353 a 356 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i per l’article 4.1 de la Llei 25/2006, de 23 de desembre,
de mesures tributàries i administratives).
La quota tributària d’aquesta taxa es fixarà d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
1. Inscripció inicial en el Registre Sanitari d’una indústria
2. Convalidació en el Registre Sanitari d’una indústria
3. Canvi de domicili industrial, ampliació de l’activitat o de la instal·lació
4. Canvi de titular
5. Inscripció inicial d’un producte
6. Notificació de complements alimentaris

Euros
179,84
179,84
99,99
31,59
161,98
161,98

Taxa pels serveis de tramitació d’autoritzacions administratives als centres, establiments i serveis sanitaris
(Articles 357 a 360 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat 11 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010).
Conceptes
1.Autorització prèvia hospitalària
2.Inspecció prèvia a l’atorgament o a la denegació dels permisos de funcionament i per cada inspecció posterior
3.Per la certificació sanitària o renovació de la certificació dels vehicles de transport sanitari
4. Autorització de funcionament i renovació d’autorització d’hospitals, amb inspecció preceptiva
5.Autorització de funcionament i renovació d’autorització de centres sense internament, amb inspecció preceptiva
6.Comunicació de distribució de productes sanitaris i comunicació de venda de productes sanitaris (sense inspecció)
7.Autorització de funcionament i renovació d’autorització de consultes mèdiques, consultes d’altres professionals sanitaris, establiments
sanitaris i llicències de fabricació de productes sanitaris a mida (protètics dentals, ortoprotètics i altres fabricants a mida), amb
inspecció preceptiva
8. Modificacions de l’autorització per a hospitals i centres sense internament:
a)Ampliacions de serveis i reforma amb inspecció preceptiva
b)Canvi de titular (sense inspecció)
9. Per l’acreditació de centres hospitalaris, amb inspecció preceptiva

Euros
78,71
82,17
45,85
269,90
154,84
31,15

148,32
121,17
20,51
412,50

Taxa pels serveis de control sanitari de les condicions de les piscines d’ús públic
(Articles 365 a 368 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat 12 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
1. Diligència del llibre-registre per a l’anotació dels mesuraments diaris d’aigua
2. Per cada visita d’inspecció
3.Per a l’expedició de cada carnet de socorrista de piscines
4.Per a l’expedició de cada carnet de manteniment de piscines
5.Sol·licitud per imaprtir formació al personal socorrista de piscines
6. Sol·licitud per imaprtir formació al personal de manteniment de piscines
7. Per cada visita de supervisió de cursos de formació
8. Per la gestió de cada curs de formació finalitzat
9. Sol·licitud de convalidació de la formació
10.Sol·licitud de duplicat de carnet

Euros
19,76
68,00
4,00
4,00
168,00
168,00
83,00
48,00
39,00
20,00

Taxa pels serveis d’acreditació dels laboratoris que facin proves pericials analítiques i de control de qualitat en matèria de protecció del consumidor
(Articles 369 a 372 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.)
Conceptes
1. Acreditació d’un producte, grup de productes o d’una determinació o assaig definit

Euros
657,90
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2. Renovació de l’acreditació
3. Reconeixement de l’acreditació d’una altra comunitat autònoma

219,31
219,31

Taxa pels serveis de control sanitari de les condicions sanitàries d’establiments que elaboren o serveixen menjars preparats
(Articles 373 a 376 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, per l’article 4.2 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i administratives i per l’article 23 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
1. Autorització sanitària d’establiments de menjars preparats
2. Sol·licitud de duplicitat del llibre de visites (suprimit per l’article 4.2 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives)
3. Comunicació del canvi de titular o de la denominació social de l’entitat
4. Comunicació d’ampliació o de reformes

Euros
175,48

175,48
175,48

Taxa pel servei de gestió dels expedients d’autoritzacions per a la instal·lació, el trasllat, la transmissió o les obres de modificació d’oficines de farmàcia
(Articles 377 a 380 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i per l’apartat 13 de la disposició final quarta de la Llei
9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010.)
La quota tributària d’aquesta taxa s’exigirà d’acord amb la tarifa següent:
Conceptes
1. Sol·licitud d’un farmacèutic per a l’autorització de l’establiment d’una nova oficina de farmàcia
2. Sol·licitud per participar en el concurs públic per a l’adjudicació d’una farmàcia prèviament autoritzada
3. Sol·licitud d’autorització del local designat per a la instal·lació d’una oficina de farmàcia
4. Sol·licitud d’obertura i posada en funcionament d’una oficina de farmàcia
5. Sol·licitud d’autorització de trasllat o d’obres de modificació d’una oficina de farmàcia
6. Sol·licitud d’autorització de transmissió d’una oficina de famàcia:
-Primera transmissió per negoci inter vivos
-Resta de transmissions
7.Sol·licitud d’autorització de funcionametn de serveis o dipòsits de medicaments en mútues, centres de cirugia
ambulatòria i centres d’interrupció voluntària de l’embaràs

Euros
281,46
137,43
408,08
81,63
556,84
1.000,00
556,84
81,63

Taxa per altres actuacions sanitàries
(Articles 381 a 384 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per la Llei
8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i per l’apartat 14 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes Euros
1. Emissió d’informes que suposin l’estudi o examen de projectes o expedients
2. Certificats, visats i compulses de documents
3. Fulls de reclamacions per a l’establiment i els serveis
4. Declaració d’interès sanitari
5.Reconeixement de títols de formacions professionals sanitàries a ciutadans de la Unió Europea o dels països
signants de l’Acord sobre l’espai econòmic únic europeu
6.Emissió d’informes que suposin l’estudi o l’examen de projectes o d’expedientes amb visita d’inspecció

46,46
23,22
9,30
44,36
44,36
94,30

Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública de la Conselleria de Salut i Consum
(Articles 385 a 388 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 27 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.)
La quota tributària d’aquesta taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
1. Anàlisi microbiològica d’aliments
1.1. Recompte
1.1.1 Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC
1.1.2 Recompte de Clostridi perfringens
1.1.3 Recompte d’estafilococs coagulasa positius
1.1.4 Recompte d’enterococs
1.1.5 Recompte d’enterobacteriàcies
1.1.6 Recompte de coliformes a 30ºC
1.1.7 Recompte d’Escherichia coli
1.1.8 Per cada un dels altres no especificats
1.2 Investigació
1.2.1 Investigació de salmonel·les sp
1.2.2 Investigació de listèria monocitògena
1.2.3 Per cada un dels altres no especificats
2. Anàlisi microbiològica d’aigües

Euros
13,59
17,04
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
21,69
31,00
39,46
25,20

BOIB

Num. 191

31-12-2009

2.1 Recompte
2.1.1 Recompte de colònies a 22ºC
2.1.2 Recompte de bacteris coliformes
2.1.3 Recompte d’Escherichia coli
2.1.4 Recompte d’enterococs
2.1.5 Recompte de Clostridi perfringens
2.1.6 Per cada un dels altres no especificats
2.2 Investigació
2.2 Investigació de legionel·la
2.2.2 Investigació de salmonel·les sp
2.2.3 Per cada un dels altres no especificats
3. Anàlisi físicoquímica de l’aigua.
Per tècniques
3.1 Potenciometria
3.1.1 pH
3.1.2 Florurs
3.2 Turbidimetria
3.2.1 Color
3.2.2 Terbolesa
3.3 Conductimetria
3.3.1
Conductivitat
3.4
Espectrofotometria UV-VIS
3.4.1
Nitrats
3.4.2
Nitrits
3.4.3
Amoni
3.4.4
Cianurs
3.4.5
Fosfats
3.4.6
Sulfats
3.5
Volumetria
3.5.1
Duresa
3.5.2
Clorurs
3.5.3
Oxidabilitat
3.6
Espectrofotometria d’absorció atòmica
3.6.1
Antimoni
3.6.2
Arsènic
3.6.3
Cadmi
3.6.4
Coure
3.6.5
Crom
3.6.6
Mercuri
3.6.7 Níquel
3.6.8 Plom
3.6.9 Seleni
3.6.10 Alumini
3.6.11 Ferro
3.6.12
Manganès
3.6.13
Sodi
3.6.14
Calci
3.6.15
Magnesi
3.7
Cromatografia de gasos-masses
3.7.1
Composts volàtils i semivolàtils
3.7.2
Benzè
3.7.3
1-2 Dicloroetà
3.7.4
Total de plaguicides
3.7.5
Trihalometans
3.7.6
Tricloroetè + tetracloroetè
3.8
Cromatografia HPLC + procés d’extracció
3.8.1
Hidrocarburs aromàtics policíclics
3.8.2
Benzo (alfa) pirens
4.
Anàlisi fisicoquímica d’aliments
4.1
Cromatografia HPLC + procés d’extracció
4.1.1 Paràmetres que cal determinar per HPLC
amb detector de fluorescència:
5.
Grups d’anàlisi
5.1
Anàlisi d’aigües
5.1.1
Anàlisi de control d’aigües
5.1.2
Anàlisi completa d’aigües
5.2 Anàlisi microbiològica d’aliments
La taxa es calcula per la suma dels paràmetres que s’han de determinar per cada aliment segons la legislació vigent
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11,62
14,76
14,76
14,76
14,76
21,69
54,12
31,00
25,20

11,62
11,62
3,52
3,52
3,52
13,94
13,94
13,94
13,94
13,94
13,94
5,45
5,45
5,45
324,88/mostra
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
21,66
150,93

115,64/mostra
92,51
23,13

131,55/mostra

84,96
795,86

Taxa per sol·licitud de realització d’assaigs clínics amb medicaments i per a la realització d’estudis postautorització, estudis observacionals o epidemiològics
(Article 388 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 9 de la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, modificat per l’apartat 15 de la disposició final quarta de la Llei
9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010)
Concepte s
a)Sol·licitud d’autorització d’assaigs clínics amb medicaments (CEIC implicat) i per a la realització d’estudis postautorització, estudis

Euros
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observacionals o epidemiològics
b)Sol·licitud d’autorització d’assaigs clínis amb medicaments (el CEIC de les Balears actúa com a referència)

540,00
690,00

Taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes
(Creades per la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes i modificades per l’article 26 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Quota tributària de la taxa per inspeccions i controls sanitaris de carns fresques i carn de conill i caça:
a) Per a bestiar:
Classe de bestiar
Boví
Major amb més de 218 kg de pes per canal
Menor amb menys de 218 kg de pes per canal
Solípedes/èquids
Porcí i senglars
Comercial de 25 o més kg de pes per canal
Porcell de menys de 25 kg de pes per canal
Oví, cabrum i altres ruminants
Amb més de 18 kg de pes per canal
Entre 12 i 18 kg de pes per canal
De menys de 12 kg de pes per canal

Per animal sacrificat (euros)
2,661634
1,514376
2,623391
0,757188
0,282988
0,282988
0,198858
0,091780

b) Per a les aus de corral, els conills i la caça menor:
Classe de bestiar
Per animal sacrificat (Euros)
Per a les aus adultes pesades, conills i caça menor de ploma i pèl, amb més de 5 kg de pes per canal
0,024018
Per a les aus de corral joves d’engreixament, els conills i la caça menor de ploma i pèl, amb més de 2,5 kg de pes per canal
0,011613
Per a pollastres i gallines de carn i altres aus de corral joves d’engreixament, els conills i la caça menor de ploma i pèl,
amb menys de 2,5 kg de pes per canal
0,005728
Per a gallines de reposició
0,005728
La quota relativa a les inspeccions i els controls sanitaris en les sales d’especejament, inclosos l’etiquetatge i el marcatge de peces obtingudes en les canals, es
fixa en 1,789718 euros per tona.
La quota corresponent al control i a la inspecció de les operacions d’emmagatzematge s’exigirà des del moment que s’estableixin perquè s’hagi produït el desenvolupament previst en l’annex de la Directiva 96/43/CEE, la qual es xifra igualment en 1,789718 euros per tona.
Quota tributària de la taxa per controls sanitaris respecte de determinades substàncies i els seus residus en animals vius i els seus productes
Per als controls sanitaris de determinades substàncies i la investigació de residus en els animals vius destinats al sacrifici i les seves carns, als quals es fa referència en l’article 7, practicats segons els mètodes d’anàlisi prevists en les reglamentacions tecnicosanitàries sobre la matèria dictades per l’Estat, o catalogades
d’obligat compliment en virtut de normes emanades de la Unió Europea, es percebrà una quota de 1,789718 euros per
tona resultant de l’operació de sacrifici, d’acord amb les regles per les quals es regula la liquidació de quotes.
L’ingrés d’aquesta taxa que s’ha de percebre i que ascendeix a 1,789718 euros per tona es podrà xifrar, igualment, amb referència als pesos mitjans en l’àmbit
nacional de les canals obtingudes del sacrifici dels animals, d’acord amb l’escala que s’inclou al final d’aquest article.
Pel control de determinades substàncies i residus en producte de l’aqüicultura es percebrà una quota de 0,130021 euros per tona.
La investigació de substàncies i residus en la llet i els productes lactis meritarà una quota de 0,026488 euros per cada mil litres de llet crua utilitzada com a
matèria primera.
Pel control de determinades substàncies i residus en ovoproductes i mel es percebrà una quota de 0,026488 euros per tona.
Unitats
De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal
De vedells amb menys de 218 kg de pes per canal
De porcí comercial i senglars de més de 25 kg de pes per canal
De porcells i senglars de menys de 25 kg de pes per canal
De xots i d’altres ruminants de menys de 12 kg de pes per canal
De xots i d’altres ruminants d’entre 12 i 18 kg de pes per canal
D’oví major i d’altres ruminants amb més de 18 kg de pes per canal
De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal
De cabrum d’entre 12 i 18 kg de pes per canal
De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal
De bestiar cavallí
D’altres aus de corral, conills i caça menor

Quotes per unitat (euros)
0,455145
0,314514
0,132438
0,034762
0,011613
0,026488
0,033089
0,011612
0,026488
0,033089
0,264799
0,002942

Quota tributària de la taxa aplicable a la inspecció sanitària d’escorxadors
(Article 9 bis de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i dels seus productes, afegit per l’article 26.4 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Unitats
De bovins pesats

Quotes per unitat (euros)
5,28
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De bovins joves
Solípedes i èquids
Porcins de menys de 25 kg
Porcins de pes igual o superior a 25 kg
Oví i caprí, pes en canal de menys de 12 kg
Oví i caprí, pes en canal igual o superior a 12 kg
Aviram del gènere Gallus i pintades
Ànecs i oques
Indiots
Carn de conill de granja

55
2,11
3,17
0,53
1,05
0,16
0,26
0,005070
0,010140
0,026364
0,005070

Quota tributària de la taxa aplicable als controls de les sales d’especejament
(Article 9 ter de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i dels seus productes, afegit per l’article 26.4 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Per tona de carn
De boví, porcí, solípedes/èquids, oví i caprí
D’aviram i de conills de granja
De caça, silvestre i de cria: de caça menor de ploma i de pèl
De caça, silvestre i de cria: d’ocells corredors
—ratites— (estruç, emú, nyandú)
De caça, silvestre i de cria: de verros i remugants

Quotes (en euros)
2,11
1,58
1,58
3,17
2,11

Quota tributària de la taxa aplicable a les instal·lacions de transformació de la caça
(Article 9 quater de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i dels seus productes, afegit per l’article 26.4 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Caça menor de ploma
Caça menor de pèl
Ocells corredors (ratites)
Mamífers terrestres verros
Mamífers terrestres remugants

0,005070 euros per animal
0,010140 euros per animal
0,527280 euros per animal
1,581840 euros per animal
0,527280 euros per animal

Quota tributària de la taxa aplicable a la producció làctia
(Article 9 quinquies de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i dels seus productes, afegit per l’article 26.4
de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
1,05 euros per 30 tones i, posteriorment, 0,53 euros per tona.
Quota tributària de la taxa aplicable a la producció i comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura
(Article 9 sexies de la Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i dels seus productes, afegit per l’article 26.4 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Primera comercialització de productes de la pesca i de l’aqüicultura1,05 euros per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,53 euros per tona addicional
Primera venda en la llotja
0,53 euros per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,26 euros per tona addicional
Primera venda en cas de manca o de gradació insuficient de frescor o mida de conformitat amb els reglaments (CEE) núm. 103/76 i (CEE) núm. 104/76
1,05
euros per tona, per les primeres 50 tones de cada mes, i 0,53 euros per tona addicional
Les taxes percebudes per les espècies a què es refereix l’annex II del Reglament (CEE) núm. 3703/85 no han d’excedir de 50 euros per remesa.
S’han de percebre 0,53 euros/tona de productes de la pesca i de l’aqüicultura transformats.
Liquidacions i ingressos
Els titulars dels establiments dedicats al sacrifici del bestiar poden deduir el cost suplert del personal auxiliar i ajudants, el qual no pot superar la xifra de
4,015394 euros per tona, per als animals d’abast; i 1,28 euros per tona per a les aus de corral, els conills i la caça menor. A aquest efecte, es podrà computar la
reducció esmentada i s’aplicaran les quanties següents per unitat sacrificada.
Unitats
De boví major, amb més de 218 kg de pes per canal
De vedells amb menys de 218 kg de pes per canal
De porcí comercial i senglars de més de 25 kg de pes per canal
De porcells i senglars de menys de 25 kg de pes per canal
De xots i d’altres ruminants de menys de 12 kg de pes per canal
De xots i d’altres ruminants d’entre 12 i 18 kg de pes per canal
D’oví major i d’altres ruminants amb més de 18 kg de pes per canal
De cabrit lletó de menys de 12 kg de pes per canal
De cabrum d’entre 12 i 18 kg de pes per canal
De cabrum major, de més de 18 kg de pes per canal
De bestiar cavallí
D’altres aus de corral, conills i caça menor

Despeses suplertes per auxiliars i ajudants (per unitat sacrificada). Euros
1,034442
0,711672
0,297888
0,082723
0,026488
0,060453
0,074453
0,026488
0,060453
0,074454
0,579313
0,002148

Taxa per a l’expedició del certificat d’habilitació professional dels protètics dentals i els higienistes dentals
(Creada per l’article 1 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.)
La quantia de la taxa serà la següent per a cada una de les actuacions:
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Conceptes
1. Expedició del títol d’habilitació professional de protètic dental per habilitació directa sense prova
2. Expedició del títol d’habilitació professional de protètic dental per habilitació mitjançant prova
3. Expedició del títol d’habilitació professional d’higienista dental per habilitació mitjançant prova

Euros
20,68
177,94
86,90

Taxes per inspeccions i controls sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà
(Creades per la Llei 4/2002, de 4 de juny, de taxes per inspeccions i controls sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà.)
Les quotes tributàries corresponents a les taxes creades en aquesta Llei queden establertes de la manera següent:
a) La taxa corresponent al control de producció, desembarcament i primera posada en el mercat queda fixada en 1,28 euros per tona de productes pesquers, quan
es tracti de partides de menys de 50 tones, i en 0,64 euros per cada tona que excedeixi d’aquest límit.
b) La taxa relativa al control de preparació i/o transformació queda fixada en 1,28 euros per cada tona de productes pesquers que entrin en un establiment per ser
preparats i/o transformats.
c) La taxa pel control de les operacions de congelació, d’embalatge i d’emmagatzematge queda fixada en 0,64 euros per tona de productes pesquers que entrin
en un establiment per ser congelats, embalats i emmagatzemats, i en 0,32 euros per tona quan es duguin a terme únicament operacions d’emmagatzematge.
En el supòsit que s’hagi meritat la taxa pel control de congelació en un determinat centre i les operacions d’embalatge es duguin a terme en un centre diferent,
pertanyi o no al mateix titular, no s’ha d’exigir cap taxa per les inspeccions que es facin en relació amb aquest darrer concepte.
L’import de la taxa prevista en l’apartat a) queda reduït al 45 % quan les operacions de control previstes per a aquesta taxa siguin facilitades per:
— La classificació de frescor i/o calibratge efectuats d’acord amb els reglaments de la CE o amb els reconeguts de conformitat amb les normes aplicables.
— L’agrupament de les operacions de primera venda, principalment en una llotja de peix o en un mercat a l’engròs.
L’import de la taxa prevista en els apartats b) i c) queda reduït al 45 % quan:
— Les operacions gravades es duguin a terme en un establiment en què s’efectuï també la primera venda o la transformació.
— Es tracti dels establiments que tenguin introduït el sistema d’autocontrol que es preveu en l’article 6 de la Directiva 91/493.
La percepció de la taxa prevista en la lletra a) no impedeix que es percebi així mateix la prevista en la lletra b) en cas d’una transformació posterior dels productes pesquers.
No obstant això, per als productes pesquers destinats a la preparació i/o a la transformació posteriors en el territori de la comunitat autònoma, es pot percebre,
d’un sol cop i en un únic lloc, una taxa total que inclogui ambdós imports.
Quan les taxes percebudes d’acord amb els apartats a) i b) cobreixin la totalitat de les despeses d’inspecció derivades dels controls prevists, no s’ha de percebre
la taxa corresponent a congelació, d’embalatge o d’emmagatzematge.
S’entén que les taxes percebudes per les operacions de producció, desembarcament i primera posada en el mercat, com també per les de preparació i transformació, cobreixen igualment les despeses de control de les operacions de congelació, d’embalatge o d’emmagatzematge quan la situació dels locals on es duguin a
terme permetin als tècnics facultatius controlar-les totes sense un increment apreciable del temps que normalment és necessari dedicar a les operacions esmentades en primer lloc.
Taxa pels serveis d’autorització d’entitats formadores
(Article 388 ter de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 27 de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i modificat per l’article 4.3 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.)
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
1. Autorització d’entitats formadores
2. Canvi de domicili
3. Baixa d’inscripció (suprimit per l’article 4.3 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives)
4. Convalidació

Euros
198,23
104,60
198,23

Taxa pels serveis d’inscripció i anotació en el Registre d’Entitats Formadores de Manipuladors d’Aliments
(Article 388 quater de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 27
de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i modificat per l’article 4.3 de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i administratives.)
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes
1.Inscripció inicial en el Registre d’Entitats Formadores de Manipuladors d’Aliments de les Illes Balears (REFIB)
2. Convalidació en el Registre d’Entitats Formadores de Manipuladors d’Aliments de les Illes Balears (REFIB)
3. Canvi de domicili
4. Baixa d’inscripció (suprimit per l’article 4.3 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives)

Euros
246,44
246,44
104,60

Taxa pels serveis d’autorització, d’inscripció, de convalidació, de canvi de titular, d’activitat o de domicili, i de cessament en l’activitat de carnisseria, carnisseria salsitxeria i carnisseria xarcuteria
(Article 388 septies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article
38.4 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, i modificat per l’article 4.4 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.)
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Concepte s
Autorització de l’activitat i inscripció en el Registre
Canvi de titular
Convalidació de l’activitat
Canvi de l’activitat
Canvi de domicili industrial
Cessament d’activitat (suprimit per l’article 4.4 de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives)
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Euros
170,03
35,15
170,03
170,03
170,03

Taxa per inscriure’s en les proves selectives per accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica
(Articles 388 nonies a 388 quaterdecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
creats per l’apartat 22 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.)
La taxa per inscriure’s en les proves selectives per accedir a la categoria de personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica ha de respectar la
mateixa estructura i les quanties que fixa l’article 61 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, per a la inscripció a les proves selectives de personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Taxa per inscripció d’empreses de serveis de biocides/plaguicides d’ús ambiental i a la indústria alimentària
(Articles 388 quindecies a 388 octodecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
creats per l’apartat 16 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2010)
1.Inscripció en el registre oficial d’establiments i serveis biocides/plaguicides d’ús ambiental i a la indústria alimentària
2.Per cada inspecció a establiments de fabricació, comercialització i/o serveis d’aplicació
3.Per l’expedició del carnet d’aplicador
4. Per la supervisió de cada curs de formació

218,00
53,00
4,00
83,00

Taxa per informar sobre les instal·lacions d’aigua de consum humà.
(Articles 388 novodecies a 388 duovicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
creats per l’apartat 17 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2010)
1.Sol·licitud d’informe sobre reforma o nova construcció d’instal·lacions d’aigua de consum humà
2.Sol·licitud de supervisió de la posada en funcionament de les instal·lacions
3.Sol·licitud d’informe sobre cisternes i/o dipòsits mòbils

138,00
138,00
98,00

Taxa pels serveis d’acreditació i inscripció i anotació en el registre d’entitats formadores en l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)
(Articles 388 tervicies a 388 sexvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
creats per l’apartat 18 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2010)
1.Acreditació i registre d’entitats formadores
2.Inspecció (per cada visita d’inspecció)

77,70
79,18

Taxa pels serveis d’inscripció i anotació en el registre de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)
(Articles 388 septricies a 388 tricies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’apartat 19 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2010)
Inscripció en el registre per cadascun dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA), com també les seves modificacions

13,09

Taxa pels serveis d’homologació de cursos per a l’ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)
(Articles 388 untricies a 388 quatertricies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
creats per l’apartat 20 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2010)
Homologació de curs per a l’ús dels desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA)

31,57

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Taxes per serveis industrials i d’energia
(Articles 405 a 408 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 38.6 i 38.7 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives i per l’article 24 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.)
La quota de la taxa es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Euros
1

Verificacions i mesuraments
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1.1
En laboratori
1.1.1
Comptador d’aigua i de gas
1,69
1.1.2
Comptador elèctric d’inducció
2,25
1.1.3
Comptador elèctric estàtic
5,63
1.1.4
Transformador d’intensitat o de tensió
0,56
1.1.5
Interruptor de control de potència (ICP)
1,69
1.2
Comprovació individualitzada
1.2.1
Comptador d’aigües i de gas
11,26
1.2.2
Aparells assortidors. Per mànega
27,00
1.2.3
Altres equips de mesurament
42,76
1.3
Altres serveis
1.3.1
Tramitació de l’aprovació de model o autorització d’ús d’equips
106,91
1.3.2
Certificat de verificació amb l’estudi previ del certificat d’assaig emès pel laboratori autoritzat
15,76
2
Inspeccions i comprovacions
2.1
En instal·lacions d’ús domèstic i particular
78,77
2.2
Altres instal·lacions (ús comercial, industrial, públic)
202,55
2.3
Presentació de certificat o proves reglamentàries fetes per OCA o empreses
4,50
2.4
Certificat telemàtic d’inspeccions o de revisions d’organismes de control o altres empreses
3,09
3
Autoritzacions i posades en servei i registres
3.1
Autoritzacions i posades en servei d’instal·lacions
3.1.1
INSTAL·LACIONS LIBERALITZADES:
Baixa tensió, aparells elevadors, aparells de pressió, tèrmics (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), frigorífics, productes
petrolífers, emmagatzematge de gasos combustibles, productes químics, receptors de gas, instal·lacions contra incendis i altres
3.1.1.1
Instal·lacions l’única documentació tècnica de les quals sigui el certificat d’instal·lador
3.1.1.1.1 Tramitació UDIT
20,18
3.1.1.1.2 Tramitació telemàtica
13,64
3.1.1.2
Instal·lacions per a usos domèstics
3.1.1.2.1 Tramitació UDIT
58,22
3.1.1.2.2 Tramitació telemàtica
30,12
3.1.1.3
Instal·lacions per a altres usos
3.1.1.3.1 Tramitació UDIT
70,54
3.1.1.3.2 Tramitació telemàtica
36,48
3.1.2
INSTAL·LACIONS NO LIBERALITZADES:
Línies de mitjana i alta tensió, centrals, subestacions i estacions transformadores, emmagatzematge, transport i distribució per canalització
de combustibles, i altres
3.1.2.1
Fins a 12.000,00 euros de pressupost d’execució
70,89
3.1.2.2
De 12.000,01 euros fins a 150.000,00 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000,00 euros o fracció
12,73
3.1.2.3
Resta per cada 6.000,00 euros o fracció
8,50
3.1.3
INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN RÈGIM ESPECIAL
3.1.3.1
Amb projecte
3.1.3.1.1 Fins a 30.000,00 euros de pressupost d’execució
70,89
3.1.3.1.2 De 30.000,01 euros fins a 150.000,00 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000,00 euros o fracció
5,07
3.1.3.1.3 Resta per cada 6.000,00 euros o fracció
3,37
3.1.3.2
Sense projecte
70,89
3.1.4
CANVI DE TITULARITAT D’INSTAL·LACIONS
12,38
3.2
Autoritzacions de suspensions temporals
3.2.1
De serveis de subministrament d’energia
4,50
3.3
Agents autoritzats, organismes de control, organismes verificadors, laboratoris de metalls preciosos, d’assaig o calibratge i altres
3.3.1
Primera autorització
207,05
3.3.2
Renovacions o modificacions
83,27
3.4
Registre industrial, registres i certificats d’empreses instal·ladores i/o mantenidores, tallers de tacògrafs, tallers de limitadors
de velocitat i altres
3.4.1
Primera autorització i/o inscripció
50,64
3.4.2
Renovacions o modificacions
25,88
3.4.3
Canvi de titularitat
12,38
3.5
Documents de qualificació empresarial
3.5.1
Primera obtenció
45,01
3.5.2
Renovacions o modificacions
21,60
4
Inscripció en el registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic
33,76
5
Autorització o modificació de la posada en funcionament d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria
67,51
6
Clausura d’instal·lacions radioactives
33,76
7
Rectificació d’errades (50 % de la quantia corresponent al concepte que es rectifiqui

Taxa per serveis en matèria d’aigües i mines i voladures
(Articles 409 a 412 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 38.9 i 38.10 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, i per l’apartat 21 de la disposició final quarta de la Llei 9/2009,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010).)
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents, en euros:
Euros
1
1.1
1.2
2
2.1

Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives i projectes de restauració
Fins a 6.000,00 euros
En els excessos, per 6.000,00 o fracció
Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció
Fins a 6.000,00 euros

64,15
16,88
85,52
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2.2
2.3
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
9.3
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Des de 6.000,01 euros fins a 150.000,00 euros, per 6.000,00 o fracció
Resta per 6.000,00 o fracció
Canvi de titularitat de drets miners
Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions, permisos d’explotació i d’investigació
Permisos d’explotació, d’investigació, de concessions directes i derivades:
Per primera quadrícula
Per primera i segona quadrícula
Per primera, segona i tercera quadrícula
Per primera, segona, tercera i quarta quadrícula
Per cada quadrícula d’excés
Concessió i renovació del carnet d’operador de maquinària mòbil (palista)
Primera tramitació
Renovació
Expedients de caducitat de recursos miners
Instal·lacions que requereixen exclusivament butlletí d’instal·lador
Informe de projectes de voladures per a activitats no mineres
Fins a 6.000,00 euros
De 6.000,01 euros fins a 150.000,00 euros, per cada 6.000,00 euros o fracció
Resta per cada 6.000,00 euros o fracció
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16,88
9,00
42,76
85,52
2.549,86
3.400,54
4.675,48
6.583,93
1.700,29
16,88
13,51
127,15
12,38
84,40
16,88
9,00

Taxa per serveis administratius
(Articles 413 a 416 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 38.11 i 38.12 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
Euros
1
Expedició de certificats
1.1
Per la recerca de dades o antecedents de sol·licitud del subjecte passiu
13,51
1.2
Fotocòpies o còpies compulsades de documents administratius, per pàgina
3,94
2
Concessió i renovació de carnets d’instal·lador, de mantenidor i de conservador autoritzats
2.1
Primera tramitació
16,88
2.2
Renovacions
13,51
3
Certificats de posada en pràctica de patents i models d’utilitat
42,76
64
Informes tècnics sobre concessió i modificació de les tarifes de subministraments públics
15,76
5
Drets d’examen
9,00
6
Altres certificats, còpies i informes
6.1
Informes
15,76
6.2
Legalització i segellament de llibres
4,50
6.3
Comunicació de dades no confidencials
22,50
6.4
Altres serveis a petició de part
42,76
7
Emissió de certificats d’eficiència energètica d’edificis en el seu conjunt o de parts d’aquests que s’hagin dissenyat o modificat per tal de ser utilitzades per separat
112,52

Taxa per expedients d’expropiació forçosa de béns i imposició de servituds de pas
(Articles 417 a 420 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article
38.13 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Conceptes
1.Entre 1 i 10 parcel·les (per parcel·la)
2. Entre 11 i 20 parcel·les (per parcel·la)
3. Entre 21 i 30 parcel·les (per parcel·la)
4. Més de 30 parcel·les (per parcel·la)

Euros
112,52
146,28
163,17
180,05

Taxa per llicència autonòmica de gran establiment comercial
(Articles 421 a 424 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per la disposició addicional segona de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, i modificats per l’article 38.14 de la Llei
13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives)
La quota de la taxa és de:
Conceptes Euros
1. Per cada metre quadrat de superfície d’exposició i de venda per implantar o ampliar
2. Per cada metre quadrat de superfície de venda existent, quan la sol·licitud sigui motivada per un canvi d’activitat

39,71
19,84

Taxa per al subministrament d’informació del registre general d’establiments comercials
(Articles 425 a 429 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article de
la Llei 38.15 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)
Euros
1

Subministrament de dades en paper
— Quota fixa
— Quota variable

4,50
0,56/pàgina, amb excepció de la primera
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2
Subministrament de dades en suport magnètic
3
En el cas que les dades subministrades requereixen un processament previ de l’Administració
addicionals a les tarifes anteriors

16,88
33,76

Taxa per activitats o professions habilitades o regulades per la Direcció General de Comerç
(Articles 430 a 433 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article de
la Llei 38.16 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)

1.
2.
3.
4.

Euros
Sol·licitud de drets d’examen i sol·licitud de carta d’artesà o de mestre artesà
Expedició de carnet, certificat o un altre document d’aptitud per al desenvolupament d’una activitat determinada
Renovació de carnet, certificat o un altre document d’aptitud d’una activitat determinada
Inspecció de qualificació i document de qualificació artesanal

8,78
8,78
4,50
45,01

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Taxa per la inscripció de les persones mediadores en el Registre de Mediadors adscrit al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears
(Article 434 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 25 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Concepte
Per cada inscripció

Euros
21,13

Taxa per la inscripció dels centres de mediació en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades adscrit al
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears
(Article 435 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 25 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Concepte
Per cada inscripció

Euros
52,83

—o—
Num. 28596
Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 30 de desembre de 2009 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
Fets
Únic. Als efectes d’aconseguir una major seguretat jurídica i facilitar-ne el seu coneixement, es considera convenient publicar les quanties actualitzades de
les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3 de la disposició final primera del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, faculta el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts per actualitzar les quanties de les indemnitzacions que preveu el Decret esmentat, d’acord amb el que disposin les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. L’article 14.1 en relació amb l’article 11.1 a de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2010, fixa en el 0,3 % el percentatge d’increment de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’actualització de les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicables durant l’any 2010, en els termes establerts a l’annex que s’adjunta a aquesta
Resolució.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui efectes, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de 2010.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia i Hisenda
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 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.
El conseller d’Economia i Hisenda,
Carles Manera Erbina
Palma, 30 de desembre de 2009

