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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 11 de març del 1998, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 1548/98, pel qual es regula el règim específic de taxes de
la CAIB.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 8 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte esmentat, el
text del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia
23 de març d'enguany, a les 13 hores.

Palma, a 11 de març del 1998.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 30 de gener del 1998, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

18.- Prrojecte de llei pel qual es regula el règim específic
de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, el
Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el text del Projecte de Llei pel qual es
regula el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

Segon.- Sol•licitar al Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb l'establert a l'article 95 del Reglament del Parlament,
que l'esmentat Projecte de Llei es tramiti pel procediment
d'urgència, a fi que les esmentades taxes puguin, al més aviat
possible, entrar en vigor i ser aplicades.

Tercer.- D'acord amb el que es disposa al paràgraf
cinquè de l'article 22 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern, es precindeix del tràmit del paràgraf tercer de l'article 22
d'aquesta mateixa llei, atesa la urgència esmentada que el Projecte
de llei pel qual es regula el règim específic de taxes de la CAIB
s'aprovi pel Parlament de les Illes Balears.

Quarta.- Lliurar al Parlament de les Illes Balears el
Projecte de llei pel qual es regula el règim específic de taxes de la
CAIB perquè en faci la tramitació.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 5 de febrer del 1998.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou.

A) 

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES REGULA EL
RÈGIM ESPECÍFIC DE TAXES DE LA CAIB

Exposició de motius

Títol I Conselleria de Presidència

Capítol I Taxa per la prestació de serveis necessaris per a
l'atorgament de concessions, autoritzacions o certificacions
relacionades amb la radiodifusió sonora a través d'ones mètriques
amb modulació de freqüència

Article 1 Fet imposable
Article 2 Subjecte passiu
Article 3 Quantia
Article 4 Meritació

Capítol II taxa per la inscripció de constitució d'associacions en
el Registre d'associacions de la Comunitat Autònoma

Article 5 Fet imposable
Article 6 Subjecte passiu
Article 7 Quantia
Article 8 Meritació

Títol II Conselleria de Foment

Capítol I Taxa per la direcció i inspecció de les obres de
carreteres

Article 9 Fet imposable
Article 10 Subjecte passiu
Article 11 Base del tribut
Article 12 Tipus de gravamen
Article 13 Meritació

Capítol II Taxa per control de qualitat de les obres públiques a les
carreteres

Article 14 Fet imposable
Article 15 Subjecte passiu
Article 16 Quantia
Article 17 Meritació

Capítol III Taxa per serveis administratius generals en matèria de
transports

Article 18 Fet imposable
Article 19 Subjecte passiu
Article 20 Quantia
Article 21 Meritació

Capítol IV Taxa per autoritzacions de transport per carretera i
d'activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 22 Fet imposable
Article 23 Subjecte passiu
Article 24 Quantia
Article 25 Meritació
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Capítol V Taxa per verificació del compliment de la capacitació
professional de transportista i d'activitats auxiliars i
complementàries del transport

Article 26 Fet imposable
Article 27 Subjecte passiu
Article 28 Quantia
Article 29 Meritació

Capítol VI Taxa per autoritzacions d'obres i instal•lacions a
zones de domini públic, servitud o afectació ferroviària

Article 30 Fet imposable
Article 31 Subjecte passiu
Article 32 Quantia
Article 33 Meritació

Capítol VII Taxa aplicable els assaigs i treballs del laboratori de
control de qualitat de l*edificació

Article 34 Fet Imposable
Article 35 Subjecte passiu
Article 36 Quantia
Article 37 Meritació

Capítol VIII Taxa per serveis i actuacions en matèria de
arquitectura i habitatge

Article 38 Fet imposable
Article 39 Subjecte passiu
Article 40 Quantia
Article 41 Meritació

Capítol IX Taxa per reconeixement de la capacitació per a
l*exercici d*activitats nàutiques recreatives

Article 42 Fet imposable
Article 43 Subjecte passiu
Article 44 Quantia
Article 45 Meritació

Capítol X Taxa per la realització d*exàmens pràctics per a
l*obtenció de titulacions nàutiques d*esplai

Article 46 Fet imposable
Article 47 Subjecte passiu
Article 48 Quantia
Article 49 Meritació

Capítol XI Taxa per lloguer d*embarcacions d*esplai.
Article 50 Fet imposable
Article 51 Subjecte passiu
Article 52 Quantia
Article 53 Meritació

Capítol XII Taxa per autorització per a l*exercici de l*activitat
d*escoles nàuticoesportives i centres lucratius d*activitats
subaquàtiques

Article 54 Fet imposable
Article 55 Subjecte passiu
Article 56 Quantia
Article 57 Meritació

Títol III Conselleria de la Funció Pública i Interior

Capítol I Taxes per l'expedició de títols o certificats per l'IBAP

Article 58 Fet imposable
Article 59 Exempcions
Article 60 Subjecte passiu
Article 61 Quantia
Article 62 Meritació

Capítol II Taxa pels serveis de selecció de personal

Article 63 Fet imposable
Article 64 Subjecte passiu
Article 65 Quantia
Article 66 Meritació

Capítol III Taxa per la realització de cursos programats per
l'Escola de policia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 67 Fet imposable
Article 68 Subjecte passiu
Article 69 Quantia
Article 70 Meritació

Capítol IV Taxa d'espectacles

Article 71 Fet imposable
Article 72 Subjecte passiu
Article 73 Quantia
Article 74 Meritació

Títol IV Conselleria d'Economia i Hisenda

Capítol únic Taxa per serveis administratius en matèria de
casinos, jocs i apostes

Article 75 Fet imposable
Article 76 Subjecte passiu, contribuents i substituts
Article 77 Quantia
Article 78 Meritació

Títol V Conselleria d'Educació, Cultura i Esports

Capítol I Taxa per prestació de serveis relacionats amb l'Arxiu
del Regne de Mallorca i l'Arxiu Històric de Maó

Article 79 Fet imposable
Article 80 Subjecte passiu
Article 81 Quantia
Article 82 Meritació

Capítol II Taxa per matrícula per a les proves de la Junta
Avaluadora de Català

Article 83 Fet imposable
Article 84 Exempcions
Article 85 Subjecte passiu
Article 86 Quantia
Article 87 Meritació
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Capítol III Taxes per ensenyament, matrícula i altres serveis en
el Conservatori Oficial de Música, Dansa i Art Dramàtic de les
Illes Balears

Article 88 Fet imposable
Article 89 Subjecte passiu
Article 90 Quantia
Article 91 Exempcions i bonificacions
Article 92 Meritació

Capítol IV Taxes per amarratges, hivernades i estades a l'escola
de vela de Calanova

Article 93 Fet imposable
Article 94 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 95 Base tributària
Article 96 Quantia
Article 97 Exempcions i bonificacions
Article 98 Meritació

Títol VI Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral

Capítol I Taxa per la realització d'informes tècnics relatius a
ordenació del territori i urbanisme

Article 99 Fet imposable
Article 100 Exempcions
Article 101 Subjecte passiu
Article 102 Quantia
Article 103 Meritació

Capítol II Taxa per la realització de compulses i autentificació
de documents

Article 104 Fet imposable
Article 105 Exempcions
Article 106 Subjecte passiu
Article 107 Quantia
Article 108 Meritació

Capítol III Taxa d'anàlisi dels abocaments d'aigües residuals

Article 109 Fet imposable
Article 110 Subjecte passiu
Article 111 Quantia
Article 112 Meritació

Capítol IV Taxa pel servei de laboratori de medi ambient
industrial i en general

Article 113 Fet imposable
Article 114 Subjecte passiu
Article 115 Quantia
Article 116 Meritació

Capítol V Taxa per la realització d'informes d'avaluació de
l'impacte ambiental, seguint el Decret 4/1986 del 23 de gener
d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte
ambiental de la CAIB

Article 117 Fet imposable
Article 118 Subjecte Passiu
Article 119 Quantia
Article 120 Meritació

Capítol VI Taxa per la prestació de serveis facultatius en
matèria de medi ambient

Article 121 Fet imposable
Article 122 Subjecte passiu
Article 123 Quantia
Article 124 Meritació

Capítol VII Taxa per llicències i matrícules per caçar a vedats
socials i precintes d'arts per a la caça

Article 125 Fet imposable
Article 126 Subjecte passiu
Article 127 Quantia
Article 128 Meritació

Capítol VIII Taxa per llicència de pesca fluvial i segells de
recàrrec

Article 129 Fet imposable
Article 130 Subjecte passiu
Article 131 Quantia
Article 132 Meritació

Capítol IX Taxa en matèria de les zones de servitud de protecció
i trànsit portuari

Article 133 Fet imposable
Article 134 Exempcions
Article 135 Subjecte passiu
Article 136 Base tributària i quantia
Article 137 Meritació

Capítol X Taxa per l'autorització de sondeig a càrrec de la junta
d'aigües

Article 138 Fet imposable
Article 139 Subjecte passiu
Article 140 Quantia
Article 141 Meritació

Capítol XI Taxa per autorització, posada en servei i
reconeixement de les instal•lacions d'elevació d'aigües

Article 142 Fet imposable
Article 143 Subjecte passiu
Article 144 Quantia
Article 145 Meritació

Capítol XII Taxa per la sol•licitud d'enllumenat i explotació
d'aigües subterrànies amb cabal inferior a 7.000 m3 anuals

Article 146 Fet imposable
Article 147 Subjecte passiu
Article 148 Quantia
Article 149 Meritació

Capítol XIII Taxa per la sol•licitud de concessió d'aigües
subterrànies

Article 150 Fet imposable
Article 151 Subjecte passiu
Article 152 Quantia
Article 153 Meritació

Capítol XIV Taxa per la sol•licitud d'aigües superficials

Article 154 Fet imposable
Article 155 Subjecte passiu
Article 156 Quantia
Article 157  Meritació
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Capítol XV Taxa per la sol•licitud de concessió d'aigües
depurades

Article 158 Fet imposable
Article 159 Subjecte passiu
Article 160 Quantia
Article 161  Meritació

Capítol XVI Taxa per l'autorització en zona de domini públic
hidràulic i de policia de canals

Article 162 Fet imposable
Article 163 Exempcions
Article 164 Subjecte passiu
Article 165 Quantia
Article 166 Meritació

Capítol XVII Taxa per la realització d'expedients de delimitació
i amollonament dels canals de domini públic hidràulic 

Article 167 Fet imposable
Article 168 Subjecte passiu
Article 169 Quantia
Article 170 Meritació

Capítol XVIII Taxa per l'autorització d'abocament d'aigües

Article 171 Fet imposable
Article 172 Subjecte passiu
Article 173 Quantia
Article 174 Meritació

Capítol XIX Taxa per l'autorització de dessaladores d'aigua
marina o salabrosa

Article 175 Fet imposable
Article 176 Subjecte passiu
Article 177 Quantia 
Article 178 Meritació

Capítol XX Taxa per la realització d'informes i altres actuacions

Article 179 Fet imposable
Article 180 Subjecte passiu
Article 181 Quantia
Article 182 Meritació

Capítol XXI Taxa per la realització de treballs de camp per a
delimitacions, inspecció d'obres, aixecaments topogràfics i altres
actuacions facultatives

Article 183 Fet imposable
Article 184 Subjecte passiu
Article 185 Quantia
Article 186 Meritació

Capítol XXII Taxa per la inspecció de les condicions
concessionals

Article 187 Fet imposable
Article 188 Subjecte passiu
Article 189 Quantia
Article 190 Meritació

Capítol XXIII Taxa per direcció o inspecció d'obres

Article 191 Fet imposable
Article 192 Subjecte passiu
Article 193 Base i quantia per a projectes de direcció i inspecció
d'obres
Article 194 Base i quantia per a replantejament i liquidació d'obres
Article 195 Meritació

Capítol XXIV Taxa per redacció de projectes, confrontació i
taxació d'obres i projectes

Article 196 Fet imposable
Article 197 Subjecte passiu
Article 198 Base de tributació
Article 199 Quantia
Article 200 Meritació

Capítol XXV

Taxa general per serveis administratius portuaris

Article 201 Fet imposable
Article 202 Subjecte passiu
Article 203 Quantia
Article 204 Meritació

Capítol XXVI Taxa per ocupació o aprofitament de domini públic
portuari

Article 205 Fet imposable
Article 206 Subjecte passiu
Article 207 Base imposable
Article 208 Quantia
Article 209 Meritació

Capítol XXVII Taxa per direcció i inspecció d'obres

Article 210 Fet imposable
Article 211 Subjecte passiu
Article 212 Base imposable i quantia
Article 213 Meritació

Capítol XXVIII Taxa general per treballs facultatius de redacció,
confrontació i taxació de projectes

Article 214 Fet imposable
Article 215 Subjecte passiu
Article 216 Bases, tipus de gravamen i quanties mínimes
Article 217 Meritació

Capítol XXIX Taxa general per informes i actuacions facultatives

Article 218 Fet imposable
Article 219 Subjecte passiu
Article 220 Quota tributària o tarifa
Article 221 Meritació

Capítol XXX Taxes del servei de ports
Prestació de serveis portuaris
Taxa d'entrada i estada de vaixells (Tarifa G-1/15.4.01)

Article 222 Fet imposable
Article 223 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 224 Quantia
Article 225 Reduccions de quota
Article 226 Línies regulars de navegació
Article 227 Vaixells inactius i similars
Article 228 Vaixells en construcció i similars
Article 229 Meritació



4176 BOPIB núm.148 / fascicle 1 - 13 de març del 1998

Capítol XXXI taxa per atracada (Tarifa G-2/15.4.02)

Article 230 Fet imposable
Article 231 Subjecte passiu
Article 232 Quantia
Article 233 Reduccions de la quota tributària
Article 234 Línies regulars de navegació. Reduccions
Article 235 Còmput del temps d'atracada
Article 236 Altres modalitats d'atracada
Article 237 Prolongació del temps d'atracada
Article 238 Atracada sense autorització
Article 239 Vaixells destinats al tràfic interior del port
Article 240 Meritació

Capítol XXXII Taxa per mercaderies i passatgers (Tarifa
G-3/15.4.03)

Article 241 Fet imposable
Article 242 Exigibilitat de la taxa
Article 243 Exempcions
Article 244 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 245 Quantia
Article 246 Concertació del pagament de la taxa
Article 247 Quantificació de la taxa per a mercaderies
Article 248 Identificació de les mercaderies per grups
Article 249 Definició de conceptes
Article 250 Regles especials de quantificació
Article 251 Actuacions de comprovació
Article 252 Situacions especials
Article 253 Avituallament del vaixell i subministrament durant
l'ancoratge
Article 254 Liquidació de la taxa
Article 255 Concessions administratives
Article 256 Meritació

Capítol XXXIII Taxa relativa a la pesca fresca (Tarifa
G-4/15.4.04)

Article 257 Fet imposable
Article 258 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 259 Diferències aplicatives amb altres taxes
Article 260 Quantia
Article 261 Increment de la quantia de la taxa
Article 262 Liquidació de la taxa
Article 263 Ocultació i falsejament
Article 264 Supòsit especial de liquidació
Article 265 Coordinació amb altres taxes
Article 266 Exclusió de la taxa per mercaderies i passatgers
Article 267 Comprovació

Capítol XXXIV Taxa per a embarcacions esportives i
recreatives (Tarifa G-5/15.4.05)

Article 268 Fet imposable
Article 269 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 270 Base imposable
Article 271 Incompatibilitat amb altres taxes
Article 272 Meritació
Article 273 Quantia
Article 274 Pagament de la taxa
Article 275 Sol•licitud dels serveis
Article 276 Serveis i instal•lacions de concessionaris
Article 277 Embarcacions lleugeres

Capítol XXXV Taxa per utilització de puntals i grues pòrtic
(Tarifa E-1/15.4.06)

Article 278 Fet imposable
Article 279 Subjecte passiu i responsable subsidiari
Article 280 Quantia
Article 281  Meritació
Article 282 Requisits per a la petició dels serveis
Article 283 Responsabilitats dels usuaris dels serveis
Article 284 Dies de prestació dels serveis
Article 285 Temps d'utilització dels puntals

Capítol XXXVI Taxa per emmagatzematge a locals i edificis
(Tarifa E-2/15.4.07)

Article 286 Fet imposable
Article 287 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Article 288 Meritació
Article 289 Quantia
Article 290 Còmput de l'emmagatzematge
Article 291 Amidament dels espais ocupats
Article 292 Exempció de responsabilitat
Article 293 Competències de la Direcció General de Costes i Ports

Capítol XXXVII Taxa per subministraments d'aigua i electricitat
(Tarifa E-3/15.4.08)

Article 294 Fet imposable
Article 295 Subjecte passiu
Article 296 Meritació
Article 297 Requeriment dels serveis
Article 298 Responsabilitats dels usuaris
Article 299 Exempció de responsabilitat
Article 300 Pagament de la taxa sense prestació de servei
Article 301 Pagament d'altres taxes
Article 302 Quantia
Article 303 Facturació obligada
Article 304 Sol•licitud de serveis fora de jornada de treball

Capítol XXXVIII Taxa per varadors (Tarifa E-4/15.4.09)

Article 305 Fet imposable
Article 306 Subjecte passiu
Article 307 Base tributària
Article 308 Meritació
Article 309 Requeriment dels serveis
Article 310 Exempció de responsabilitat
Article 311 Mesures de prevenció
Article 312 Termini de permanència de l'embarcació
Article 313 Col•laboració
Article 314 Vigilància embarcacions
Article 315 Responsabilitat de les embarcacions
Article 316 Preferències
Article 317 Dipòsit
Article 318 Quantia

Capítol XXXIX Taxa per aparcaments (Tarifa E-5/15.4.10)

Article 319 Fet imposable
Article 320 Meritació
Article 321 Exempció de responsabilitat
Article 322 Quantia
Article 323 Subjectes passius i responsables subsidiaris
Article 324 Gestió
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Capítol XL Disposicions comunes a les taxes portuàries, regles
generals d'aplicació i definicions

Article 325 Aigües del port
Article 326 Classes de navegació
Article 327 Creuers turístics
Article 328 Excursió turística
Article 329 Arqueig brut
Article 330 Eslora i mànega màxima o total
Article 331 Exempcions i bonificacions
Article 332 Prestació de servei fora de l'hora normal
Article 333 Garanties per al cobrament de les taxes portuàries
Article 334 Denegació de serveis
Article 335 Prestació de serveis portuaris i responsabilitats
Article 336  Embarcacions amb base
Article 337 Règim de les autoritzacions
Article 338 Retirada d'embarcacions, mercaderies i similars

Títol VII Conselleria de Turisme

Capítol únic Taxa per l'obertura d'establiments turístics

Article 339 Fet imposable
Article 340 Subjecte passiu
Article 341 Quantia
Article 342 Meritació

Títol VIII Conselleria de Sanitat i Consum

Capítol I Taxes pels serveis de tramitació d'autoritzacions
administratives i de comprovació tecnicosanitària en matèria de
policia sanitària mortuòria

Article 343 Fet imposable
Article 344 Subjecte passiu
Article 345 Quantia
Article 346 Meritació

Capítol II Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en el Registre
Sanitari

Article 347 Fet imposable
Article 348 Subjecte passiu
Article 349 Quantia
Article 350 Meritació

Capítol III Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions
administratives als centres, establiments i serveis sanitaris

Article 351 Fet imposable
Article 352 Subjecte passiu
Article 353 Quantia
Article 354 Meritació

Capítol IV Taxa pels serveis de control sanitari a entitats
d'assegurança lliure d'assistència medicofarmacèutica

Article 355 Fet imposable
Article 356 Subjecte passiu
Article 357 Quantia
Article 358 Meritació

Capítol V Taxa pels serveis de control sanitari de les condicions
de les piscines d'ús públic

Article 359 Fet imposable
Article 360 Subjecte passiu
Article 361 Quantia
Article 362 Meritació

Capítol VI Taxa pels serveis d'acreditació dels laboratoris que
facin proves pericials analítiques i de control de qualitat en
matèria de protecció del consumidor

Article 363 Fet imposable
Article 364 Subjecte passiu
Article 365 Quantia
Article 366 Meritació

Capítol VII Taxa pels serveis de control sanitari de les condicions
sanitàries dels menjadors col•lectius

Article 367 Fet imposable
Article 368 Subjecte passiu
Article 369 Quantia
Article 370 Meritació

Capítol VIII Taxa pel servei de gestió dels expedients
d'autoritzacions per a la instal•lació, trasllat o transmissió
d'oficines de farmàcia

Article 371 Fet imposable
Article 372 Subjecte passiu
Article 373 Quantia
Article 374 Meritació

Capítol IX Taxa per altres actuacions sanitàries

Article 375 Fet imposable
Article 376 Subjecte passiu
Article 377 Quantia
Article 378 Meritació

Capítol X Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública de la
conselleria de sanitat i consum

Article 379 Fet imposable
Article 380 Subjecte passiu
Article 381 Quantia
Article 382 Meritació

Títol IX Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria

Capítol I Taxa per llicències de pesca

Article 383 Fet imposable
Article 384 Subjecte passiu
Article 385 Quantia
Article 386 Meritació

Capítol II Taxes en l'ordenació i defensa de les indústries
agrícoles, forestals i pecuàries

Article 387 Fet imposable
Article 388 Subjecte passiu
Article 389 Quantia
Article 390 Meritació

Capítol III Taxes per gestió tecnicofacultativa dels serveis
agronòmics

Article 391 Fet imposable
Article 392 Subjecte passiu
Article 393 Quantia
Article 394 Meritació
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Capítol IV Taxa per la prestació de serveis facultatius
veterinaris

Article 395 Fet imposable
Article 396 Subjecte passiu
Article 397 Quantia
Article 398 Meritació

Capítol V Taxes per serveis industrials i d'energia

Article 399 Fet imposable
Article 400 Subjecte passiu
Article 401 Quota
Article 402 Meritació

Capítol VI Taxa per serveis en matèria d'aigües i mines

Article 403 Fet imposable
Article 404 Subjecte passiu
Article 405 Quota
Article 406 Meritació

Capítol VII Taxa per serveis administratius

Article 407 Fet imposable
Article 408 Subjecte passiu
Article 409 Quantia
Article 410 Meritació

Exposició de motius

I
La present llei, seguint les directrius emanades de la llei

2/1997 de 3 de juny, procedeix a l*ordenació jurídica dels
elements estructurals de totes i cadascuna de les taxes pròpies de
la comunitat autònoma. D*aquesta manera, es dona compliment a
les exigències de la legalitat tributària, ja que al seu text articulat
, no tot sol es recull l*estructura jurídica a la que deuen respondre
totes i cadascuna de les taxes que tradicionalment es duien exigint
al territori de la comunitat autònoma, si no que a més a més la de
aquells altres recursos financers, que fins data recent es duien
exigint seguint el règim jurídic dels preus públics, que per
imperatiu de la sentència del Tribunal Constitucional 185/95,
foren reintegrats a l*àmbit de les taxes i mitjançant d*aquesta Llei
recuperen el recolzament  de la legalitat perduda. D*altra banda,
s*incorporen com a tributs propis de la CAIB aquelles exaccions
creades per la normativa estatal i que retribueixen serveis
actualment transferits a aquesta Comunitat Autònoma.

II
Aquesta Llei està destinada a conviure amb la llei

2/1997, de 3 de juny, de Taxes de la Comunitat Autònoma  que
deu actuar com una llei pragmàtica reguladora dels principis
generals que han d*inspirar les taxes, de sort que l*estructura
jurídica de cadascuna de les recollides al present text legal, tingui
reflex en els criteris bàsics i comuns recollits en aquesta altra llei.
Aquest sistema permet, a més a més, la perdurabilitat temporal de
la Llei 2/1997, sense que, per tant, es vegi afectada pels processos
d*inevitable interinitat a que es veuran sotmesos  els elements
estructurals de cada taxa en particular per adaptar-los a les
circumstàncies de la realitat canviant.

III
La llei, s*estructura en nou títols cadascú dels quals,

correspon a les distintes conselleries que integren el govern de la
Comunitat Autònoma -amb excepció de la conselleria  de treball,
cap d*aquests serveis queda finançat mitjançant les taxes-; cada títol
es descompon en diferents capítols comprensius, de les diferents
taxes gestionades per les respectives conselleries. Aquesta
sistemàtica permet un millor seguiment dels serveis prestats per les
distintes conselleries susceptibles de finançar-se via taxes;
s*aconsegueix  també, una major facilitat per a  la localització dels
distints serveis finançats mitjançant aquest recurs tributari; i  per
darrer punt, s*aprecia així la necessària connexió entre els serveis
prestats i el seu instrument de finançació.

IV
L*estructura jurídica de les taxes aquí regulades, segueix

la tradicional de tota figura tributària configurant-se el seu
pressupost de fet per la presentació de serveis públics, la realització
d*activitats administratives que es refereixin afectin o beneficiïn en
particular als ciutadans, i per l*utilització privativa o el aprofitament
especial del domini públic de la Comunitat Autònoma. Un cop
descrit el fet imposable de que es tracti, el text normatiu regula els
obligats al pagament de la taxa, ja ho siguin a la seva condició de
subjectes passius - contribuents i substituts -, ja a la seva
qualificació de responsables tributaris.
Pel que fa referència  a la quantia de les taxes, la major part de les
aquí regulades  responen als caràcters dels tributs fixos o de quota
fixa, de sort que les seves disposicions reguladores no precisen de
cap operació de quantificació pel càlcul de la prestació tributaria,
per tant, realitzat el fet imposable de la taxa i configurats els
obligats a pagar-les, el text legal passa a determinar la quantia en
que es concreta la prestació tributaria. Altres, precisen les
necessàries  operacions de quantificació al tractar-se de tributs  de
quota variable, pel que en la seva estructura jurídica deu aparèixer
el concepte de base imposable per a la seva quantificació.
Finalment, l*anàlisi de la influència del factor temps a l*aplicació de
les taxes compreses en aquest text legal, s*ha de realitzar distingint
entre la meritació  del tribut i la seva exigibilitat. La meritació , ens
permet concretar el moment es realitza el fet imposable donant per
això, origen a l*obligació tributaria, sense que aquest instant hagi de
coincidir, necessàriament, amb el de l*exigibilitat del tribut que pot
avantposar-se o posposar-se en el temps al de la meritació 
Títol I Conselleria de Presidència

Capítol I Taxa per la prestació de serveis necessaris per a
l'atorgament de concessions, autoritzacions o certificacions
relacionades amb la radiodifusió sonora a través d'ones mètriques
amb modulació de freqüència

Article 1 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:

1. La prestació dels serveis necessaris per atorgar les concessions i
autoritzacions o certificacions corresponents a la radiodifusió
sonora a través d'ones mètriques amb modulació de freqüència.
2. La tramitació dels expedients i l'expedició de certificacions
corresponents a la radiodifusió sonora a través d'ones mètriques
amb modulació de freqüència.
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Article 2 Subjecte passiu

1. Estan obligats al pagament d'aquesta taxa en la condició de
subjectes passius contribuents els concessionaris o aquells que
rebin autorització per a la radiodifusió sonora a través d'ones
mètriques amb modulació de freqüència.
2. Són també subjectes passius per aquesta taxa aquells que
sol•licitin la tramitació d'expedients i l'expedició de certificacions
relacionades amb la radiodifusió sonora a través d'ones mètriques
amb modulació de freqüència.

Article 3 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

Conceptes Ptes.
Si es tracta d'autoritzacions 2.970
Si es tracta de concessions o certificacions registrals 6.360
Si l'autorització o concessió requereix anàlisi de projecte tècnic14.840
Si es tracta de certificacions 50.350

Article 4 Meritació
La taxa es meritarà:

a) En les autoritzacions i concessions administratives, en el
moment en què es sol•licitin aquests serveis.
b) En la tramitació d'expedients i certificacions, en el moment en
què siguin expedits. No es tramitaran els expedients, ni
s'expediran els certificats fins que s'hagi efectuat el pagament de
la taxa.

Capítol II Taxa per la inscripció de constitució d'associacions en
el Registre d'associacions de la Comunitat Autònoma

Article 5 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La sol•licitud d'instrucció de l'expedient d'inscripció,
modificació o extinció d'associacions i fundacions en el Registre
d'Associacions i Fundacions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
2. La sol•licitud de qualsevol informació que consti en el Registre
d'Associacions i Fundacions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Article 6 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
inscripció inicial, modificació o extinció d'associacions i
fundacions, com també aquells que sol•licitin informació que
consti en el Registre d'Associacions i Fundacions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 7 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord en la tarifa següent:

Conceptes Ptes.
Per expedient d'inscripció de constitució
d'associacions i fundacions 6.360
Per inscripció de modificacions estatutàries o 
de fusions d'associacions i fundacions 5.300
Per inscripció d'extinció d'associacions i fundacions 1.590
Per expedició de certificacions 1.060
Per confrontació de documents 2.650

Article 8 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol•licitud dels serveis a
què es refereix el fet imposable i serà exigible en el moment en el
qual siguin sol•licitats aquests serveis.

Títol II Conselleria de Foment

Capítol I Taxa per la direcció i inspecció de les obres de
carreteres

Article 9 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del treball
facultatiu de direcció i inspecció de les obres efectuades a càrrec del
Departament de Carreteres mitjançant contracte.

Article 10 Subjecte passiu
Tenen la condició de subjectes passius els adjudicataris dels
contractes d'execució d'obres.

Article 11 Base del tribut
La base de la taxa serà l'import líquid de les obres executades,
incloent-hi les adquisicions i subministraments prevists en els
projectes, segons les certificacions expedides pel Departament.

Article 12 Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 4%.

Article 13 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de l'expedició de cada certificació
i l'ingrés s'efectuarà mitjançant retenció, que es practicarà en
aquesta certificació.

Capítol II Taxa per control de qualitat de les obres públiques a les
carreteres

Article 14 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part de
l'Administració, d'assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra que
en cada cas resultin pertinents d'acord amb les previsions de la
direcció d'obra segons la normativa vigent, sempre que el cost que
ha de repercutir en el subjecte passiu no superi l’ l% del pressupost
d'obra.

Article 15 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que, havent contractat
amb l'Administració l'execució d'obres públiques de carreteres,
siguin requerits per la direcció facultativa perquè duguin a terme els
assaigs i les anàlisis de materials i unitats d'obra a què es refereix el
fet imposable.

Article 16 Quantia
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:

Formigons
ruptura

Conceptes Ptes.
Enduriment i ruptura per compressió de provetes 
cilíndriques de formigó. UNE 7242. Una proveta 915
Recapçament d'una proveta cilíndrica de formigó amb 
morter de sofre. UNE 7242. Una cara 550
Tallat, recapçament i ruptura per compressió 
de proveta testimoni extreta amb trepà. 
UNE 7241 i UNE 7242. Una proveta 4.750
Dosificació, que inclou: estudi teòric, 
confecció de sèries de 6 provetes cilíndriques
 de 15x30 cm. de tres pastades diferents, 
curat, recapçament i ruptura per compressió 
a tres edats. Una dosificació 73.060
Porositat en el formigó endurit. Una mostra 8.220
Densitat del formigó endurit. Una mostra 8.220
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Fabricació
Presa de mostra de formigó fresc, que inclou: 2 determinacions de
la seva consistència, confecció d'1 sèrie de provetes cilíndriques
de 15x30 cm. PNE 83300 6.940

Presa de mostra de formigó, endurit amb trepà de 75 mm de
diàmetre. Una proveta testimoni 13.700

Per cada proveta testimoni més en el mateix 
desplaçament 6.390
Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 100 mm. 
Una proveta testimoni 16.435

Per cada proveta testimoni més en el mateix 
desplaçament 8.220

Presa de mostra de formigó endurit amb trepà de 150 mm. 
Una proveta testimoni 26.210
Per cada proveta testimoni més en el mateix desplaçament

13.700

Sòls
Presa de mostra (cada una) 290
Límits Atterberg 2.910
Límits Atterberg (simplificat) 2.210
Resultat "no plàstic" 1.460
Anàlisi granulomètrica per matisat en sec 2.330
Material que passa per tamís 0.08 1.755
Anàlisi granulomètrica de sòls completa 4.540
Determinació de la humitat natural 455
Equivalent arena 2.300
Matèria orgànica (aigua oxigenada) 2.030
Matèria orgànica (dicromat) 3.290
Determinació del PH 930
Proctor normal 5.250
Proctor modificat 7.960
CBR sense proctector (un punt) 7.105
CBR sense proctector (tres punts) 15.630
CBR complet 23.745
Placa de càrrega VSS 16.875
Densitat in situ 1.170
Codi de Boston     127.855

Capes granulars
Presa de mostres (cadascuna) 290
Anàlisis granulomètriques en sec 3.970
Anàlisis granulomètriques amb rentatge 4.145
Matèria que passa pel sedàs 0,08 UNE 2.330
Desgast Los Angeles 9.325
Pes específic real de l'àrid fi 3.680
Pes específic real de l'àrid gruixat 4.145
Equivalent arena 1.745
Matèria orgànica (aigua oxigenada) 1.105
Matèria orgànica (dicromat) 3.290
Densitat aparent d'àrids 1.745
Coeficients de poliment accelerat 30.685
Índex de llenties i agulles 5.250
Coeficients de forma 14.175
Estabilitat als sulfats (5 cicles) 9.570
Determinació del PH 930

Grava ciment
Estudi de dosificació per m3 
(sense comptar els granulomètrics) 6.445
Fabricació i conservació d'una sèrie de provetes 
compactades amb maça 8.285
Fabricació i conservació d'una sèrie de provetes 
compactades amb martell vibrant 5.525
Ruptura per compressió d'una proveta grava ciment 1.460

Àrids per a aglomerats
Desgast Los Angeles 9.325
Coeficient de poliment accelerat CPA 30.685
Índex de llenties i agulles 5.250

Fíller
Superfície específica 3.500
Granulometria per tamisatge 2.295
Densitat aparent de toluè 2.910
Densitat relativa 3.180
Coeficient d'emulsionabilitat 5.250
Coeficient d'activitat hidrofílica 4.080
Preparació de mescles fíller-betum 1.170

Capes granulars i àrids per a formigons hidràulics o asfàltics
Desgast Los Angeles 9.325
Coeficient de poliment accelerat CPA 30.685
Índex de llenties i agulles 4.960

Betums asfàltics
Densitat relativa 3.500
Contingut d'aigua 2.755
Viscositat Saybolt 7.980
Penetració a 25° 5s 2.330
Punt de reblaniment (anell i bolla) 2.910
Punt d'inflamació Cleveland 2.910
Pèrdua d'encalentiment 3.225
Punt de fragilitat Fraas 8.750

Emulsions asfàltiques
Contingut d'aigua 2.756
Destil•lació 6.995
Sedimentació 3.215
Estabilitat (clorur sòdic) 4.670
Tamisatge 3.015
Miscibilitat amb aigua 3.015
Mescla de ciment 3.015
Cobriment amb àrids 1.755
Gelivitat 2.755
Residu per evaporació 2.755
Determinació del PH 4.080
Resistència al desplaçament per aigua 2.910
Assaigs sobre residus, mateixos preus betums asfàltics 
més el preu de la destil•lació (4.616)

Betums fluïdificats
Viscositat Saybolt 4.080
Destil•lació 8.750
Equivalent heptanoxilè 6.995
Contingut aigua 2.755
Assaigs sobre residus, mateixos preus betums asfàltics 
més el preu de la destil•lació 5.770

Mescles bituminoses en calent
Càlcul de dosificació pel mètode Marshall 16.330
Fabricació de provetes Marshall (tres provetes) 15.040
Densitat relativa de provetes Marshall 2.330
Estabilitat i deformació 2.330
Càlcul de buits 3.500
Entumiments de mescles bituminoses 5.825
Extracció de betum 6.990
Granulometria d'àrids extrets 4.670
Extracció de testimonis Korit 6.990
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Amidament de carreteres
Deflexions midades per biga Benkelman. Per assaig 17.650
Pèndol PRL. Per assaig 17.650
Desplaçament de cotxe 35 ptes./Km

Pintures
Determinació de la retroreflexió de les marques 
vials reflexives. Per amidament 1.270
Determinació de les coordenades cromàtiques. 
Per amidament 1.590
Determinació del pes de pintura i microesferes de vidre 
aplicades per m2 a les xapes utilitzades en el con
trol d'aplicació de marques vials. Per assaig 1.590
Mesurament de la consistència de pintures i esmalts 
amb el viscosímetre Krebs-Stormer. Per assaig 1.270
Càlcul del temps d'assecat en pintures per a bandes 
de carreteres. Per assaig 1.270
Càlcul del % de pintura seca. Per assaig 1.270

Altres assaigs
Assaig Cántabro per a mescles bituminoses poroses,
que inclou fabricació de tres provetes 26.500
Determinació de la regularitat superficial 
mitjançant l'ús del perfilòmetre. Per metre lineal 160
Determinació de la permeabilitat mitjançant l'ús 
del permeàmetre LCS. Per assaig 2.330

Article 17 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què sigui prestat el servei
administratiu a què es refereix el fet imposable. 

Capítol III Taxa per serveis administratius generals en matèria
de transports

Article 18 Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis
següents:

a) Expedició de certificats 
b) Compulsa de documents
c) Diligències de llibres i altres documents
d) Expedició de duplicats o còpies de documents
e) Consulta d'expedients arxivats
f) Inscripció als registres

2. No s'exigirà aquesta taxa quan el fet imposable es realitzi de
forma simultània amb el d'altres, que gravin serveis i actuacions
administratives de les recollides en aquest Títol II i en matèria de
transports.

Article 19 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
qualsevol dels serveis o de les actuacions que constitueixen el fet
imposable o que se'n beneficiïn directament.

Article 20 Quantia
Els serveis i les actuacions administratives, la prestació dels quals
constitueix el fet imposable de la taxa, quedaran gravats de la
següent manera:

Núm. Conceptes Ptes.
A serveis administratius
A1 expedició de certificat 795
A2 compulsa de document 370
A3 diligència de llibre o document 795
A4 expedició de duplicat o còpia de document 795
A5 consulta d'expedient arxivat 370
A6 inscripció en el registre 795

Article 21 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de presentació de la sol•licitud
que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el fet
imposable.
En cas de no fer-se sol•licitud, la taxa es pagarà en el moment
d'iniciar-se la prestació administrativa.

Capítol IV Taxa per autoritzacions de transport per carretera i
d'activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 22 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i
actuacions inherents a l'atorgament, rehabilitació, alçament de
suspensió, visat, pròrroga, modificació, suspensió i renúncia de les
autoritzacions habilitants per a la realització de transport per
carretera de viatgers i de mercaderies, de servei públic i privat
complementari, així com per l'exercici de les activitats auxiliars i
complementàries del transport definides a la Llei 16/1987 de 30 de
juliol, d'ordenació dels transports terrestres i a la normativa de
desenvolupament.

Article 23 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin qualsevol
dels serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.

Article 24 Quantia
Els serveis i actuacions administratives, la prestació dels quals
constitueix el fet imposable de la taxa, seran gravats de la següent
manera:

Núm. Conceptes Ptes.
A autoritzacions del transport

A1 servei públic amb vehicle pesat o de més 
de nou places. Atorgament ex novo, 
rehabilitació o aixecament de suspensió 5.935

A2 servei públic amb vehicle pesat o de més 
de nou places. Visat o pròrroga 4.450

A3 servei públic amb vehicle lleuger o de 
menys de deu places o de servei privat
complementari. Atorgament ex novo, 
rehabilitació o aixecament de suspensió 4.450

A4 servei públic amb vehicle lleuger o de 
menys de deu places o de servei privat
 complementari. Visat o pròrroga 2.450

A5 servei públic o servei privat complementari. 
Substitució de vehicle, modificació de 
dades, suspensió o renúncia 1.485

A6 autoritzacions especials o de servei regular 
d'ús general o especial. Atorgament o pròrroga 4.450

A7 autoritzacions especials o de servei regular d'ús 
general o especial. 
Modificació de dades o renúncia 1.485

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 5.935

B2 agències de transport, transitaris i majoristes 
distribuïdors. Modificació de dades o renúncia 1.485

B3 arrendament de vehicles amb conductor. 
Atorgament o rehabilitació 4.450

B4 arrendament de vehicles sense conductor. 
Atorgament o rehabilitació 2.970

B5 arrendament de vehicles amb conductor.
Substitució de vehicle, 
modificació de dades o renúncia 1.485

B6 arrendament de vehicles sense conductor.
Atorgament, visat o pròrroga 17.810

B7 arrendament de vehicles sense conductor.
Modificació de dades o renúncia 1.485
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Article 25 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de presentació de la sol•licitud
que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el
fet imposable.

Capítol V Taxa per verificació del compliment de la capacitació
professional de transportista i d'activitats auxiliars i
complementàries del transport

Article 26 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i
actuacions inherents a la verificació del compliment de l'exigència
d'uns coneixements mínims per a l'accés a la professió de
transportista i d'activitats auxiliars i complementàries del
transport, definides a la Llei 16/1987 del 30 de juliol d'ordenació
dels transports terrestres i normativa de desenvolupament.

Article 27 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
l*admissió per a la realització de les proves prèviament
convocades, inherents a la verificació dels coneixements exigibles
en què consisteix el fet imposable.

Article 28 Quantia
Els serveis i actuacions administratives, la prestació dels quals
constitueix el fet imposable, quedaran gravats de la següent
manera:

Núm. Conceptes Ptes.
A proves de capacitació professional

A1 transport públic interior i internacional 
de viatgers per carretera 2.650

A2 transport públic interior i internacional 
de mercaderies per carretera 2.650

A3 agència de transport, transitari i 
majorista-distribuïdor 2.650

Article 29 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de presentació de la sol•licitud
que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el
fet imposable.

Capítol VI Taxa per autoritzacions d'obres i instal•lacions a
zones de domini públic, servitud o afectació ferroviària

Article 30 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i
actuacions inherents a l'atorgament i pròrroga d'autoritzacions per
a l'execució d'obres i instal•lacions que afectin les zones de domini
públic ferroviari o les de servitud i afectació definides a la Llei
16/1987 del 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres i a
la normativa de desenvolupament.

Article 31 Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin qualsevol
dels serveis o actuacions que constitueixen el fet imposable.

Article 32 Quantia
Els serveis i actuacions administratives, la prestació dels quals
constitueix el fet imposable de la taxa, quedaran gravats de la
següent manera:

Núm. Conceptes Ptes.
A autoritzacions o pròrroga d'obres i instal•lacions a zones

de domini públic, servitud o afectació ferroviària

A1 sense sortida de camp 6.040
A2 amb sortida de camp 10.600

Article 33 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de presentació de la sol•licitud si
no cal sortida de camp, o en el moment en què s'hagi efectuat, si cal
sortida de camp.

Capítol VII Taxa aplicable als assaigs i treballs del laboratori de
control de qualitat de l*edificació

Article 34. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d*aquesta taxa la realització d'assaigs,
proves i anàlisi de materials i unitats d*obra destinats al control o
estudi de la qualitat de l*edificació.

Article 35. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d*aquesta taxa qui sol•liciti qualsevol dels
serveis o actuacions que en ambstitueixin el fet imposable.

Article 36. Quantia.
Els serveis i les actuacions que la seva prestació ambstitueixi el fet
imposable de la taxa quedaran gravats de la següent manera:

Núm. i conceptes PTA

0 Tramitació d* expedients
obertura i despatx d*expedients i altres taxes administratives

1.590,-

1 Acers per a estructures
Rodons d*armar
1.1 Tracció incloent: càrrega de ruptura; límit elàstic; i allargament
de ruptura UNE 36088 o UNE 36097. Una proveta 5.300,-
1.2 Doblat simple. UNE 36088 o UNE 36097. 
Una proveta 1.485,-
1.3 Doblat-desdoblat. UNE 36088 o UNE 36907. 
Una proveta 1.695,-
1.4 Secció mitja equivalent. UNE 36088 o UNE 36097. 
Una proveta 1.060,-
1.5 Característiques geomètriques (altura de córruga; separació de
córrugues; pas d'hèlix; i angle d'inclinació de córrugues
transversals). UNE 36088. Una proveta 4.770,-
1.6 Característiques ponderals (massa per metre lineal). UNE 36088
i UNE 36097. Una proveta 480,-
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Malles electrosoldades
1.7 Característiques geomètriques, incloent: separació entre
elements; longitud i amplada. UNE 36092. 
Una malla 4.770,-
1.8 Control del qualitat en obra de l'acer corrugat en estructures de
formigó armat. Nivell reduït. Segons Instrucció EH. Per cada
diàmetre a emprar, 
per cada partida. 2.015,-
1.9 Control de qualitat en obra d'acer corrugat en estructures de
formigó armat. Nivell normal. Segons Instrucció EH.
a) per cada diàmetre.
- de la primera partida de 20t o fracció, incloent presa de mostres
i assaigs 1.1,1.2,1.3 i 1.5 
damunt dues provetes 26.500,-
- de cada partida de 20t o fracció següents, incloent presa de
mostres i assaigs 1.2,1.3,1.4 i 1.5 
damunt dues provetes 18.020,-
b) per aptitud al soldeig en obra en provetes preparades pel
sol.licitant 38.480,-
En prescriure en el projecte l'ús d'acer amb Segell de conformitat
CIETSID, i sempre que es verifiqui en obra tal condició el control
per fabricant consistirà en els següents assaigs:
- Per a la primera presa:
. Tracció incloent: càrrega de ruptura, límit elàstic i allargament
de ruptura damunt 1 proveta.
. Secció mitja equivalent damunt 2 provetes
. Doblat simple damunt 2 provetes
. Doblat-desdoblat damunt 2 provetes
. Característiques geomètriques damunt 2 provetes
. Total assaigs primer lot: 23.320,-
- Per a les següents preses:
. Secció mitja equivalent damunt 2 provetes
. Doblat simple damunt 2 provetes
. Doblat-desdoblat damunt 2 provetes
. Característiques geomètriques damunt 2 provetes
. Total assaigs segon lot: 18.020,-

2. Aigües per a formigons i morters.
2.1 Anàlisi química segons Instrucció EH, incloent: acidesa. UNE
7234; substàncies dissoltes (quantitatiu) UNE 7130; sulfats
(quantitatiu). UNE 7131; clorurs (quantitatiu). UNE 7178; hidrats
de carboni (qualitatiu). UNE 7132; i olis i greixos (quantitatiu).
UNE 7235. Una mostra 18.020,-
2.2 Acidesa (ph). UNE 7234. Una mostra 1.325,-
2.3 Substàncies dissoltes (quantitatiu). UNE 7130 2.015,-
2.4 Sulfats, en SO42- (quantitatiu). UNE 7131. 
Una mostra 3.180,-
2.5 Ió Clor, en CL- (quantitatiu). UNE 7178. 
Una mostra 2.650,-
2.6 Hidrats de carboni (qualitatiu). UNE 7132. 
Una mostra 1.325,-
2.7 Olis i greixos (qualitatiu). UNE 7235. 
Una mostra 1.325,-
2.8 Olis i greixos (quantitatiu). UNE 7235. 
Una mostra 7.950,-
2.9 Calci. Mètode complexomètric. Una mostra 1.695,-
2.10 Magnesi. Mètode complexomètric. 
Una mostra 2.385,-
2.11 Duresa total. Mètode complexomètric. 
Una mostra 1.695,-

3 Aïllants tèrmics.
Argila expandida
3.1Terrossos d'argila., UNE 7133. Una mostra 4.380,-
3.2 Fins que passen pel sedàs 0,08 UNE 7050. UNE 7135. 
una mostra 4.380,-
3.3 Composts de sofre expressats en SO i referides a l'àrid sec.
UNE 7245. Una mostra 10.865,-
3.4 Absorbiment d'aigua. ASTM C-127. 
Una mostra 4.665,-
3.5 Densitat aparent. ASTM C-29. Una mostra 2.915,-

Poliestiré expandit
3.6 Dimensions. Planxes, bandes i coquilles. UNE 53310. 
Sèrie de 3 provetes 3.075-.

Fibra de vidre i llana de roca.
3.7 Dimensions. fieltres. Mètode de les Disposicions Reguladores.
Sèrie de 3 provetes 7.950,-
3.8 Dimensions. Pannells i coquilles. Mètode de les Disposicions
Reguladores. Sèrie de 3 provetes 3.050,-

Escuma de poliuretà conformació en fàbrica
3.9 Dimensions. Planxes, pannells i coquilles. Sèrie de 3 provetes

3.075,-

Formigó cel•lular curat en autoclau.
3.10 Regularitat de formes i amidaments. Blocs i plaques .
Mètode de les Disposicions Reguladores. 
Sèrie de 3 provetes. 4.665,-

Envidrament aïllant tèrmic.
3.11 Determinació del punt de rosada. UNE 43752. 
Una mostra 1.325,-

4 Àrids per a formigons i morters.
4.1 Terrossos d'argila. UNE 7133. Una mostra 4.380,-
4.2 Fins que passen pel sedàs 0,08 UNE 7050. UNE 7135. 
Una mostra 4.380,-
4.3 Matèria orgànica. UNE 7082. Una mostra 3.975,-
4.4 Partícules blanes. UNE 7134. Una mostra 8.620,-
4.5 Coeficient de forma. UNE 7238. Una mostra 8.620,-
4.6 Anàlisi granulomètrica. UNE 7139. Una mostra 4.770,-
4.7 Densitat 2.015,-
4.8 Pes específic i absorció d'aigua. UNE 83.134 i 83.133. 
Una mostra 4.240,-
4.9 Humitat continguda. Una mostra 1.695,-
4.10 Partícules de baix pes específic. UNE 7244. 
Una mostra 3.975,-
4.11 Estabilitat front a dissolucions de sulfat sòdic o magnèsic.
UNE 7136. Una mostra 10.600,-
4.12 Reactivitat front als àlcalis de ciment. UNE 7137. 
Una mostra 13.570,-
4.13 Composts de sofre, en SO42-  UNE 7245. 
Una mostra 10.865,-
4.14 Clorurs. Mètode volumètric de Mohr. 
Una mostra 3.075,-
4.15 Sulfurs (qualitatiu). UNE 7245. Una mostra 1.330,-
4.16 Sulfurs (quantitatiu). UNE 7245. Una mostra 6.890,-
4.17 Equivalent d'arena. UNE 7324. Una mostra 1.590,-
4.18 Tamany màxim característic. Àrid gruixut 
en formigó fresc. UNE 7295. Una mostra 3.075,-
4.19 Assaig del blau de metilè. UNE 83130. 
Una mostra 6.625,-
4.20 Friabilitat de l'arena (assaig Micro-Deval). 
UNE 83115 19.930,-
4.21Control de qualitat en obra d'arenes per a formigons. Segons
Instrucció EH.
a) Per cada tipus d'arena a emprar procedent d'un mateix 
subministrament. Incloent presa de mostra i assaigs 
4.1, 4.2, 4.3,4.10 i 4.13. Una mostra 27.570,-
b) Per cada assaig de reactivitat 13.570,-
4.22 Control de qualitat en obres de graves per a formigons. 
Segons Instrucció EH.
a) Per cada tipus de grava a emprar procedent d'un mateix 
subministrament, incloent presa de mostra i assaigs
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.10 i 4.13. Una mostra 44.805,-
b) Per cada assaig de reactivitat 13.570,-
c) Per cada assaig d*estabilitat 10.600,-
d) Per cada comprovació de tamany característic 3.075,-
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5 Rajoles.
Rajoles de ciment.
5.1 Característiques dimensionals (longitud, ampla
da, espessor alabeig i rectitud d'arestes). UNE 127001. 
Sèrie de 6 provetes 7.950,-
5.2 Densitat aparent. UNE 7007. Sèrie de 3 rajoles. 3.180,-
5.3 Absorbiment d'aigua. UNE 127002. 
Sèrie de 3 rajoles 3.180,-
5.4 Resistència a la flexió. UNE 127006.
Sèrie de 6 rajoles 7.950,-
5.5 Resistència al xoc. UNE 127007. 
Sèrie de 3 rajoles 3.975,-
5.6 Heladicitat. UNE 127004.  Sèrie de 3 provetes. 
Cada cicle de gel i desgel 795,-
5.7 Resistència a agents químics. Sèrie de 3 rajoles. 
Cada producte 2.385,-
5.8 Resistència front àlcalis i àcids. 
Sèrie de 3 rajoles 4.370,-
5.9 Espessor de la capa d'empremta. 
Sèrie de 3 rajoles 1.590,-

Rajoles ceràmiques (rajoles).
5.10 Característiques dimensionals (longitud, amplada, espessor,
rectitud de les bandes, ortogonalitat, corbatura i alabeig) UNE
67098. Sèrie de 6 provetes 7.950,-
5.11Aspecte superficial. UNE 67098. 
Sèrie de 30 rajoles 2.385,-
5.12 Absorbiment d'aigua. UNE 67099. 
Sèrie de 10 rajoles 7.950,-
5.13 Resistència a la flexió. UNE 67100. 
Sèrie de 6 rajoles 7.950,-
5.14 Resistència química de rajoles no esmaltades. 
UNE 67106. Sèrie de 5 rajoles. 
Per cada solució d'assaig. 3.320,-
5.15 Resistència química de rajoles esmaltades. 
UNE 67122. Sèrie de 5 rajoles. Per cada solució 3.975,-
5.16 Duresa al ratllat de la superfície segons Mohs. 
UNE 67-101-85., Sèrie de 3 rajoles 1.590,-

6 Blocs i revoltons
Blocs de formigó segons Plec RB.
6.1 Descripció gràfica mitjançant croquis acotat. 
Un bloc 3.975,-
6.2 Medició de les dimensions i comprovació de la forma. 
UNE 41167. Sèrie de 6 blocs 7.950,-
6.3 Secció bruta, secció neta i índex de massís. 
UNE 41168. Sèrie de 3 blocs 7.950,-
6.4 Absorbiment d'aigua. UNE 41170. 
Sèrie de 3 blocs 10.600,-
6.5 Assaig de succió. UNE 41171. Sèrie de 3 blocs 11.980,-
6.6 Determinació de la resistència a compressió, 
incloses secció neta i secció bruta. UNE 41172. 
Sèrie de 6 blocs 31.800,-
6.7 Densitat real del formigó. UNE 41169. 
Sèrie de 3 blocs 10.600,-
6.8 Densitat aparent. 1 bloc 2.015,-
6.9 Sulfats solubles. Sèrie de 3 provetes 3.975,-

Revoltó.
6.10 Descripció gràfica mitjançant croquis acotat. 
Una peça 3.975,-
6.11 Determinació de la resistència a flexió 
segons Instrucció EF. Sèrie de 6 provetes 9.965,-
6.12 Determinació de la resistència a compressió 
segons EF. Sèrie de 6 provetes 31.800,-

7 Ciments.
Assaigs segons el plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la Recepció de Ciments.
7.1Físicomecànic, determinant: Principi i fi d'enduriment; estabilitat
de volum; resistència mecànica incloent, fabricació, conservació de
2 edats. Una mostra 23.990,-
7.2 Finesa de mòlt. Una mostra 2.650,-
7.3 Temps d'enduriment, inclosa la determinació de l*aigua per a
consistència normal. Una mostra 5.970,-
7.4 Aigua per a consistència normal. Una mostra 2.015,-
7.5 Estabilitat de volum. Una mostra 4.770,-
7.6 Resistència mecànica a una edat incloent 
fabricació, conservació i ruptura d*una  sèrie 
de 3 provetes. Una mostra 6.625,-
7.7 Pes específic real. Una mostra 2.650,-
7.8 Anàlisi química determinada: Humitat; Biòxid de silici (SiO2);
Òxid d'alumini (Al2O3), Òxid de ferro (Fe2O3)= Òxid de calci
(CaO); Òxid de magnesi (MgO); triòxid de sofre (SO3);Residu
insoluble (R.I.) i Pèrdua per calcinació (P.F). Una mostra

40.970,-
7.9 Humitat. Una mostra 1.695,-
7.10 Biòxid de silici (SiO2). Una mostra. Mètode I 5.300,-
7.11 Biòxid de silici (SiO2). Una mostra. Mètode II 5.970,-
7.12 Òxid d'alumini (Al2O3). Una mostra 6.785,-
7.13 Òxid de ferro (Fe2O3). Una mostra 3.975,-
7.14 Òxid de calci (CaO). Una mostra 6.890,-
7.15 Òxid de magnesi (MgO). Una mostra 7.050,-
7.16 Clorurs (Cl-). segons Mètode de Volhard. 
Una mostra 3.710,-
7.17 Triòxid de sofre (SO3). Una mostra 3.975,-
7.18 Residu insoluble (R.I.). Una mostra. Mètode I 2.650,-
7.19 Residu insoluble (R.I.) en ciments puzolànics y, P.A. 
Una mostra. Mètode II 6.655,-
7.20 Pèrdua per calcinació. (P.F.). Una mostra 2.650,-
7.21 Àlcalis. (Sodi i Potassi). Una mostra 6.655,-
7.22 Calç lliure. Una mostra 6.655,-
7.23 Índex puzolànic a 8 dies. Una mostra 6.655,-
7.24 Índex puzolànic a 15 dies. Una mostra 13.250,-
7.25 Percentatge d'addició silícica per dissolució 
salicílico-metanol. Una mostra 7.950,-
7.26 Fals enduriment o enduriment ràpid. UNE 7305= 
Una mostra 5.300,-
7.27 Control de qualitat en obra del ciment (Pertland, Pertland amb
escòries, amb filler calci i de forn alt ), en estructura de formigó
armat. Segons Instrucció EH. Per cada tipus de ciment, abans de
començar el formigonat i sempre que varien les condicions de
subministrament. Presa de mostra i assaig, 7.1, 7.16, 7.17, 7.18 i
7.20. 36.970,-
A  més en el seu cas, presa de mostra i assaig 
7.1, 7.18 i 7.20 damunt una mostra 29.290,-

8 Fibrociment, prefabricats.
Plaques de fibrociment.
Ondulades, segons UNE 88.101; Nervades, segons UNE 88.102;
Planes, segons UNE 88.103.8.1
Aspecte general acabat i marcat. Plaques ondulades, nervades o
planes. Una placa 690,-
8.2 Característiques geomètriques (longitud, amplada, 
espessor i desquadrament). Plaques ondulades, nervades 
o planes. Una placa 1.325,-
8.3 Característiques geomètriques(altura de nervades, separació de
nervades, nervades terminals i amidaments de la onda). Plaques
ondulades o nervades. Una placa 1.325,-
8.4 Impermeabilitat. Plaques ondulades, nervades o planes. 
Una proveta 3.975,-
8.5 Heladicitat. Plaques ondulades, nervades o planes, 
una proveta. Cada cicle de gel-desgel 955,-
8.6 Massa volumètrica aparent. Plaques ondulades, nervades
o planes. Una proveta 1.325,-
8.7 Resistència a flexió. Plaques ondulades nervades 
o planes. Una placa 1.325,-
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Tub de fibrociment. (Per a sanejament, UNE 88.201; per a
conduccions sanitàries, UNE 88.202; i per a conduccions de
pressió, UNE 88.203).
8.8 Aspecte general, acabat i marcat. Un tub 690,-
8.9 Característiques geomètriques (diàmetres, espessor 
i longitud). Un tub 1.325,-
8.10 Aplastament transversal. Un tub 2.015,-
8.11 Flexió longitudinal. Un tub 1.325,-
8.12 Resistència química. Una proveta 6.625,-

9 Formigons.
9.1 curat i ruptura a compressió de provetes cilíndriques de 
formigó. UNE 83301 i 83304. Una proveta 850,-
9.2 Refrentat d*una  proveta cilíndrica de formigó 
amb morter de sofre. UNE 83303. Una cara 480,-
9.3 Tall, refrentat i ruptura a compressió de proveta 
testimoni extretes amb trepà. UNE 83302, UNE 83303 
i 83304. Una proveta testimoni 3.975,-
9.4 Resistència a Tracció indirecta (Assaig Brasiler). 
UNE 83306. Una proveta 1.325,-
9.5 Resistència a flexotracció de provetes de formigó. 
UNE 83305. Una proveta 2.015,-
9.6 Contingut de ciment en formigó endurit. NELC.5.01-A. 
Una mostra 14.630,-
9.7 Contingut de ciment en formigó endurit ASTM C-85. 
Una mostra 19.930,-
9.8 Sulfats en formigó endurit. Una mostra 3.975,-
9.9 Clorurs en formigó endurit. Una mostra 3.075,-
9.10 Estudi teòric de dosificació, amb els àrids 
subministrats pel sol.licitant (sense incloure els assaigs 
damunt aquests) 19.930,-
9.11 Comprovació de dosificació, incloent: confecció 
de sèries de 6 provetes cilíndriques de 15x30 cm. 
de 3 amassades distintes, curat, refrentat i ruptura 
d'aquestes a tres edats. Una dosificació 72.930,-
9.12 Porositat en formigó endurit. Una mostra 6.890,-
9.13 Densitat del formigó endurit. Una mostra 6.890,-
9.14 Presa de mostra de formigó fresc, incloent: 
2 determinacions de la seva consistència, fabricació 
d*una  sèrie de 5 provetes cilíndriques de 15 x 30 cm,
curat, refrentat i ruptura a 7 i 28 dies, cas de ser 
esporàdica o no inclosa en un programa de control. 
UNE 83300, 83301, 83303, 83304, 83313 11.130,-
Per cada proveta addicional de la mateixa mostra 1.695,-
9.15 Presa de mostra de formigó fresc, incloent: 
2 determinacions de la seva consistència, fabricació 
d*una  sèrie de 5 provetes cilíndriques de 15 x 30 cm,
curat, refrentat i ruptura a 7 i 28 dies, cas d*estar 
inclosa en un programa de control. UNE 83300, 
83301, 83303, 83304 i 83313 9.965,-
Per cada proveta addicional de la mateixa mostra 590,-
9.16 Presa de mostra de formigó endurit amb trepà 
de 75 mm de diàmetre. UNE 83302. 
Una proveta testimoni 11.980,-
Per cada proveta testimoni més en el mateix 
desplaçament 5.970,-
9.17 Presa de mostra de formigó endurit, amb trepà 
de 100 mm de diàmetre. UNE 83302. 
Una proveta testimoni 14.630,-
Per cada proveta testimoni més en el mateix 
desplaçament 7.315,-
9.18 Presa de mostra de formigó endurit amb trepà 
de 150 mm. UNE 83302. Una proveta testimoni 22.790,-

Per cada proveta testimoni més en el mateix 
desplaçament 11.395,-
9.19 Àrid màxim característic en formigó fresc. 
UNE 7295. Una mostra 2.915,-
9.20 Mòdul granulomètric de l'àrid gruixut en 
formigó fresc. UNE 7295. Una mostra 4.930,-
9.21 Índex de duresa superficial (índex escleromètric) 
en elements de formigó. UNE 83307. 
Fins 10 elements 3.975,-
Per cada element més 400,-
9.22 Velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics 
en elements de formigó. UNE 83308. 
Fins 10 elements 7.950,-
Per cada element més 795,-
9.23 Mesura de la consistència del formigó fresc. 
UNE 83313 1.325,-
9.24 Detenció de ciment aluminós en formigó endurit, (Mètode
qualitatiu del carbonat). Una mostra 5.460,-

10 Bloquets
10.1 Descripció gràfica mitjançant croquis acotat 3.975,-
10.2 Defectes estructurals (fissura, exfoliacions i esvorancs). 
UNE 67019. Sèrie de 10 bloquets 2.650,-
10.3 Toleràncies dimensionals (soga, través i gruix).
 UNE 67030. Sèrie de 5 bloquets 5.300,-
10.4 Característiques de la forma (planor i espessor de paret).
UNE 67030. Sèrie de 5 bloquets 6.625,-
10.5 Absorbiment d'aigua. UNE 67027. 
Sèrie de 3 bloquets 3.950,-
10.6 Succió d'aigua. UNE 67031. Sèrie de 5 bloquets 7.315,-
10.7 Eflorescències. UNE 67029. Sèrie de 6 bloquets 5.970,-
10.8 Heladicitat. UNE 67028. Sèrie de 12 bloquets, 
inclosa ruptura a compressió 51.730,-
10.9 Pes específic aparent. Sèrie de 3 bloquets. 
UNE 67019 5.970,-
10.10 Resistència a la compressió. UNE 67026. 
Sèrie de 6 provetes 15.900,-
10.11Resistència a la flexió. UNE 7060. 
Cada proveta 3.320,-
10.12 Resistència a la compressió. Fàbrica de bloquets. 
UNE 7440. Una mostra 14.310,-

11 Mecànica del sòl.
Sondejos.
Compactacions.
11.1 Densitat "in situ". Mètode de l'arena. 
Una determinació 2.650,-
11.2 Humitat natural "in situ" d'un terreny. 
Una determinació 1.375,-

Assaigs d*identificació.
11.3 Granulometria de sols per sedassat UNE 7376. 
Una mostra 2.650,-
11.4 Contingut en fins. Una mostra 1.375,-
11.5 Equivalent d'arena. UNE 7324. Una mostra 1.590,-
11.6 PH d'un sòl. Una determinació 1.375,-
11.7 Contingut de sulfats solubles. Una mostra 3.975,-
11.8 Contingut en carbonats. Mètode del calcímetre de 
Bernard. NLT 116/72. Una mostra 4.665,-
11.9 Contingut aproximat de matèria orgànica. Mètode 
de l*aigua oxigenada 2.015,-
11.10 Contingut precís de matèria orgànica. 
Mètode del dicromat. NLT 118/59 3.975,-
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Assaig d*estat natural del terreny.
11.11 Humitat mitjançant assecament en estufa. UNE 7328.
Una mostra 1.695,-
11.12 Proctor normal NLT 107/72. Una mostra 5.970,-
11.13 Proctor modificat NLT 108/72. Una mostra 9.965,-

12 Pedres naturals
Granits per a revestiment.
12.1Absorbiment i pes específic aparent. UNE 22172. 
Sèrie de  3 provetes preparades pel sol.licitant 3.975,-
12.2 Heladicitat. UNE 22174. Sèrie de 3 provetes preparades
pel sol.licitant. Cada cicle de gel-desgel 1.190,-
12.3 Resistència a la compressió. UNE 22175. 
Sèrie de 6 provetes preparades pel sol.licitant 4.770,-
12.4 Resistència a la flexió. UNE 22176. Sèrie de 6 provetes 
preparades pel sol.licitant 8.375,-
12.5 Resistència al xoc. UNE 22179. Sèrie de 8 provetes 
preparades pel sol.licitant 9.330,-

Marbres i calisses per a revestiment.
12.6 Absorbiment i pes específic aparent. UNE 22182. 
Sèrie de 3 provetes preparades pel sol.licitant 3.975,-
12.7 Heladicitat. UNE 22184. Sèrie de 3 provetes  preparades
pel sol.licitant. Cada cicle de gel-desgel 1.190,-
12.8 Resistència a la compressió. UNE 22185. Sèrie de 
6 provetes preparades pel sol.licitant 4.770,-
12.9 Resistència a la flexió. UNE 22186. Sèrie de 6 provetes 
preparades pel sol.licitant 8.375,-
12.10 Resistència al xoc. UNE 22189. Sèrie de 8 provetes 
preparades pel sol.licitant 9.330,-
12.11 Absorbiment i pes específic aparent. UNE 22191.
Sèrie de 4 provetes preparades pel sol.licitant 5.300,-
12.12 Heladicitat. UNE 22193. Sèrie de 4 provetes 
preparades pel sol.licitant. Cada cicle de gel-desgel 1.590,-
12.13 Resistència a la compressió. UNE 22194. 
Sèrie de 4 provetes preparades pel sol.licitant 3.180,-
12.14 Resistència a la flexió. UNE 22195. 
Sèrie de 4 provetes preparades pel sol.licitant 5.565,-
12.15 Resistència al xoc. UNE 22196. 
Sèrie de 4 provetes preparades pel sol.licitant 4.665,-
12.16 Resistència als canvis tèrmics. UNE 22197. Sèrie de 4
provetes preparades pel sol.licitant. Cada cicle 1.060,-
12.17 Resistència als àcids. UNE 22198. 
Cada mostra 16.535,-

Pissarres per a cobertes.
12.18 Porositat. UNE 7311. Sèrie de 7 provetes 7.420,-
12.19 Densitat aparent. UNE 7310. Sèrie de 
7 provetes 7.420,-
12.20 Absorbiment d'aigua. UNE 7089. Sèrie de 
3 provetes 3.975,-
12.21 Immersió en àcid sulfúric. UNE 7091. Sèrie de 
3 provetes 3.975,-
12.22 Resistència a la flexió, UNE 7090. Sèrie de 
6 provetes 9.540,-
12.23 Presencia de pirites de ferro. NF 32301. 
Una mostra 2.015,-
12.24 Carbonat càlcic. NF 32301. Una mostra 4.665,-

13 Plàstics.
13.1 Absorbiment d'aigua. Tubs i perfils. UNE 53028. 
Una mostra 2.650,-

14 Teules
14.1 Toleràncies dimensionals (longitud, amplada i 
deformacions). UNE 67024. Sèrie de 5 teules 3.320,-
14.2 Defectes estructurals (fissures, clivells, exfoliacions, 
laminacions i esvorancs). UNE 67024. 
Sèrie de 10 teules 2.260,-
14.3 Resistència a la flexió.
a) Una teula sense refrentar 1.325,-
b) Una teula amb refrentat de suports 2.650,-
14.4 Permeabilitat. UNE 67033. Una teula 3.975,-
14.5 Heladicitat. UNE 67034. Sèrie de 3 provetes. 
Cada cicle de gel-desgel 1.195,-
14.6 Resistència a l*impacte. UNE 67032. 
Sèrie de 6 teules 1.590,-

15 Guix, escaioles i prefabricats.
Guix i escaioles.
15.1 Físic-mecànic i químic, segons Plec, incloent: 
Aigua combinada; SO3; Índex de puresa; finesa de mòlta;
relació aigua/guix corresponent a l*amasat a saturació;
temps d'endurit; i resistència a la flexotracció. 
Una mostra 23.505,-
15.2 Aigua combinada. UNE 102032. Una mostra 2.385,-
15.3 Triòxid de sofre (SO3), UNE 102032. 
Una mostra 3.975,-
15.4 Índex de puresa. Una mostra 6.625,-
15.5 Finesa de mòlta. UNE 102031. Una mostra 2.015,-
15.6 Relació aigua/guix corresponent a l*amasat a 
saturació, Una mostra 1.195,-
15.7 Temps d'endurit. UNE 102031. Una mostra 2.015,-
15.8 Resistència a la flexotracció. UNE 102031. 
Una mostra 5.300,-
15.9 Biòxid de silici (SiO2). UNE 102032. 
Una mostra 5.300,-
15.10 Òxids de alumini i ferro (Al2O3 + Fe2O3). 
UNE 102032. Una mostra 3.975,-
15.11 Òxid de magnesi (MgO). UNE 102032. 
Una mostra 7.050,-
15.12 Òxid de calci (CaO). UNE 102032. 
Una mostra 6.890,-
15.13 Àlcalis. (Sodi i Potassi). UNE 102032. 
Una mostra 6.625,-
14.14 Clorurs. UNE 102032. Una mostra 3.075,-
15.15 Substàncies solubles en èter. Una mostra 7.950,-
15.16 Anàlisi de fases, dihidrat, semihidrat i anhidrita. 
Norma d*experimentació INCE 6.625,-
15.17 Biòxid de carboni (CO2). UNE 102032. 
Una mostra 4.465,-

Pannells de guix o escaiola per a parets.
15.18 Aspecte, regularitat de formes i amidaments, massa, 
humitat, planor, duresa superficial, resistència al xoc 
i resistència mecànica a la flexió. UNE 102030. 
Sèrie de 6 pannells 27.510,-
15.19 Aspecte. UNE 102030. Sèrie de 6 pannells 2.015,-
15.20 Dimensions. UNE 102030. Sèrie de 6 pannells 2.790,-
15.21 Planor. UNE 102030. Sèrie de 3 pannells 2.015,-
15.22 Massa. UNE 102030. Sèrie de 6 pannells 3.180,-
15.23 Humitat. UNE 102030. Sèrie de 6 pannells 2.790,-
15.24 Resistència al xoc dur. UNE 102030. 
Sèrie de 6 pannells 5.970,-
15.25 Resistència a la flexió. UNE 102030 5.970,-

Plaques de guix per a sòtils.
15.26 Aspecte, regularitat de formes i amidaments, massa, 
rigidesa, planor, desviament angular. UNE 102033. 
Sèrie de 6 plaques 15.570,-
15.27 Aspecte. UNE 102033. Sèrie de 6 plaques 2.015,-
15.28 Dimensions. UNE 102033. Sèrie de 6 plaques 2.790,-
15.29 Planor. UNE 102033. Sèrie de 6 plaques 2.015,-
15.30 Desviació angular. UNE 102033. 
Sèrie de 6 plaques 2.790,-
15.31 Pes específic real. UNE 102033. 
Sèrie de 6 plaques 2.015,-
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Plaques de cartró-guix.
15.32 Aspecte, regularitat de formes i amidaments, format,
massa, duresa al xoc i resistència a la flexió. UNE 102035. 
Sèrie de 6 plaques 24.295,-
15.33 Aspecte. UNE 102035. Sèrie de 6 plaques 2.015,-
15.34 Dimensions. UNE 102035. Sèrie de 6 plaques 2.790,-
15.35 Format. UNE 102035. Sèrie de 6 plaques 4.380,-
15.36 Duresa al xoc dur. UNE 102035. 
Sèrie de 6 plaques 5.970,-
15.37 Resistència a la flexió. UNE 102035. 
Sèrie de 6 plaques 5.970,-
15.38 Pes específic real. UNE 102035. 
Sèrie de 6 plaques 2.015,-

16 Varis
Proves de servei.
16.1 Prova de ruptura per flexió i medició de deformació 
(incloent descripció gràfica) d*una  bigueta 53.000,-
16.2 Prova de càrrega d'un element estructural 5.510,-
16.3 Prova d*estanqueitat en instal.lació de fontaneria. 
Un circuit 10.600,-
16.4 Prova d*estanqueitat en cobertes 5.510,-

Recobriments.
16.5 Mesura del espessor de galvanitzat interior i exterior i 
pes mig del mateix d*una  canonada, mitjançant el mètode 
gravimètric. UNE 37501. Una mostra 7.155,-
16.6 Mesura de l*espessor de galvanitzat o pintura damunt 
material ferromagnètic mitjançant el mètode d*inducció 
electromagnètica. Una mostra 4.665,-
16.7 Uniformitat del recobriment galvanitzat. 
Una mostra 7.155,-
16.8 Mesura de l*espessor de recobriment anòdic 
mitjançant el mètode gravimètric. UNE 38012 
Una mostra 6.625,-
16,9 Mesura de l*espessor de recobriment anòdic 
mitjançant el mètode dels corrents de Foncault. 
UNE 38013. Una mostra 4.665,-
16.10 Determinació de la qualitat del segellat de 
recobriment anòdic. UNE 38016. Una mostra 7.155,-

Acreditació, seguiment i verificació de maquinària.
16.11 Acreditació de laboratori de assaigs per al control de
qualitat de l*edificació per àrea. La primera àrea 
acreditada 79.500,-
Per cada àrea acreditada següent 39.750,-
16.12 Inspecció prèvia a l'acreditació o de seguiment 
d'aquesta per àrea. Una àrea 46.640,-
Per cada àrea suplementària 23.320,-
16.13 Inspecció per a seguiment de Segell 
INCE-AENOR 56.000,-
16.14 Verificació de premsa utilitzada per a assaig de 
compressió. Una escala 18.550,-
Cada escala més en el mateix laboratori 11.980,-

17 Serveis auxiliars
17.1 Presa de mostra de materials (no aplicable als treballs i
assaigs anteriors que la inclouen) 795,-
17.2 Desplaçament de persónal tècnic per a la realització de preses
de mostra o de assaigs "in situ". Per cada Km. de distancia a l*obra

80,-
17.3 Qualsevol altre treball o assaig realitzat sol.licitat, no
assimilable a cap dels continguts en els epígrafs anteriors. Per hora
o fracció. 5.510,-

Observacions a l*aplicació de les taxes.
-  La Taxa per inspecció per a seguiment de Segell INCE-AENOR
es fixarà d*acord amb el que estableix el Ministerio de Fomento
amb idèntic criteri a l*exposat a l*apartat anterior, essent assenyalat
a l*epígraf 16.13.

Article 37. Meritació.
La taxa es devengarà en el moment en què sigui donat el servei o
actuació que constitueix el fet imposable.

Capítol VIII Taxa per serveis i actuacions en matèria
d*arquitectura i habitatge.

Article 38   Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d*aquesta taxa la prestació dels serveis
i actuacions següents:
.  Obertura i despatx d*expedient.
.  Càlcul de preu màxim de venda i renda d*habitatges de protecció
oficial i, si de cas, d*habitatges a preu taxat o rehabilitats.
.  Inspecció d*habitatge taxat.
.  Visat de contracte.
.  Visat d*habitatge a preu taxat.
.  Compulsa de document.
.  Certificat.
.  Acreditació de laboratori d*assaigs per al control de qualitat de
l*edificació.
.  Inspecció prèvia a l*acreditació de laboratoris o de seguiment de
la mateixa.
.  Inspecció per a seguiment de segell INCE=AENOR.
.  Qualificació provisional d*habitatge de protecció oficial o
rehabilitat.

Article 39  Subjecte passiu.
Són subjectes passius d*aquesta taxa els qui sol.liciten qualsevol
dels serveis o actuacions què constitueixen el fet imposable de la
mateixa.

Article 40  Quantia.
Els serveis i les actuacions, les prestacions dels quals constitueixen
el fet imposable de la taxa, quedaran gravats de la següent manera:

Conceptes Pessetes
1. Obertura i despatx d*expedient 1.590
2. Càlcul de preu màxim de venda i renda d*habitatges de protecció
oficial i,si de cas, d*habitatges a preu taxat o rehabilitats 4.240
3. Inspecció d*habitatges taxats 16.960
4. Visat de contracte 424
5. Visat d*habitage taxat 424
6. Compulsa de document 424
7. Certificat 424
8. Acreditació de laboratori d*assaigs per al control de la qualitat de
l*edificació,en una àrea 79.500
Per cada àrea suplementària o següent 39.750
9. Inspecció prèvia a l*acreditació del laboratori o de seguiment de
la mateixa,en una àrea 46.640
Per cada àrea suplementària o següent 23.320
10. Inspecció per al seguiment de segell 
INCE=AENOR 58.300
11. Qualificació provisional d*habitatge de protecció oficial o
rehabilitat 0,07 % sobre el pressupost protegible
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Article 41   Meritació
La taxa s*abonarà en el moment en què s*hagi prestat el servei
administratiu què constitueix el fet imposable.

Capítol IX. Taxa per reconeixement de la capacitació per a
l'exercici d'activitats nàutiques recreatives

Article 42 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per part de
l'Administració competent en matèria d'ensenyaments
nauticoesportius, dels serveis i actuacions inherents a la
comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació per a
l'exercici d'activitats nàutiques recreatives.

Article 43 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin o rebin
qualsevol dels serveis o actuacions que constitueixen el fet
imposable.

Article 44 Quantia
Els serveis i actuacions administratives, la prestació dels quals
constitueix el fet imposable de la taxa, quedaran gravats de la
següent manera:

Núm. Concepte Ptes.
A Expedició de títol i targeta d'identitat nàutica recreativa
A1 títol i targeta de capità de iot 12.825
A2 títol i targeta de patró de iot d'altura 12.825
A3 títol i targeta de patró de iot 3.180
A4 títol i targeta de patró de iot de litoral 3.180
A5 títol i targeta de patró d'embarcacions recreatives 3.180
A6 títol i targeta de P.E.R. Restringit a motor 3.180
A7 títol i targeta de P.E. esportives de motor de 1ª 1.295
A8 títol i targeta de P.E. esportives de motor de 2ª 1.295
A9 títol i targeta de P.E. esportives de vela 1.295
A10 títol i targeta de P.E.R. Per la renovació d'una de les targetes
P.E.E. motor de 1ª o de P.E.E. de vela estant en possessió
d'ambdues (convalidació automàtica) 3.180
A11 convalidació de titulació estrangera 3.180
A12 convalidació de titulació nacional 1.295
A13 renovació de targeta identitat nàutica recreativa 740
A14 patró per la navegació bàsica 3.180
A15 autorització pel maneig de motos aquàtiques 3.180
B exàmens per a l'obtenció de titulacions de nàutica recreativa
B1 capità de iot 10.600
B2 patró de iot 8.480
B3 patró de iot d'altura 8.480
B4 patró d'embarcacions recreatives 6.360
B5 patró per la navegació bàsica 6.360
B6 autorització pel maneig de motos aquàtiques 6.360

Article 45 Meritació
L'obligació de pagament de la taxa sorgirà en el moment en què
es presenti la sol•licitud que motiva el servei o l'actuació
administrativa que constitueix el fet imposable.

Capítol X Taxa per la realització de exàmens pràctics per a
l*obtenció de titulacions nàutiques d*esplai.

Article 46 Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per
l*Administració competent en matèria d*ensenyament
nauticoesportives dels serveis i actuacions inherents a la
comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació per
l*exercici d*activitats nàutiques d*esplai a la seva vessant pràctica.

Article 47 Subjecte passiu
 Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques que
sol•licitin a als que se*n prestin qualsevol dels serveis o actuacions
que constitueixen el fet imposable de la mateixa.

Article 48 Quantia
Els serveis i actuacions administratives de la qual prestació
constitueix el fet imposable de la taxa quedaran gravats de la
següent manera:

Núm. concepte pessetes 
E1 Capità de Iot 15.900
E2 Patró de Iot 10.600
E3 Patró d*embarcacions d*esplai 8.480
E4 Patró per navegació bàsica 5.300

Article 49 Meritació
L*obligació de pagament de la taxa naixerà al moment en que se
presenti la sol•licitud que motiva el servei o l*actuació
administrativa que constitueix el fet imposable.

Capítol XI. Taxa per lloguer d*embarcacións d*esplai.

Article 50 Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per l*
Administració competent em matèria de transport marítim dels
serveis i actuacions inherents a la comprovació, reconeixement i
acreditació de la capacitació per a l*exercici d* activitats de lloguer
d* embarcacions d* esbarjo.

Article 51 Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que ho
sol.licitin o a qui es doni qualsevol dels serveis o actuacions que
constitueixi el fet imposable .

Article 52 Quantia
Els serveis i actuacions administratives que la seva prestació
constitueix el fet imposable quedaran gravats de la manera següent:

C1 Autorització de l*any natural referit a embarcacions d*esbarjo
per llogar fins a 10 metres d*eslora 5.000 pessetes
C2 Autorització de l*any natural referit a embarcacions d*esbarjo
per llogar de més de 10 fins a 15 metres d* eslora 10.000 pessetes
C3 Autorització de l*any natural referit a embarcacions d*esbarjo
per llogar 
de més de 15 metres d* eslora 15.000 pessetes

Article 53 Meritació
L*obligació de pagament de la taxa naixerà en el moment què es
presenti la sol.licitud que motivi el servei o l'actuació administrativa
que constitueix el fet imposable.

CAPITOL XII. Taxa per autorització per a l*exercici de l*activitat
d*escoles nàuticoesportives i centres lucratius d*activitats
subaquàtiques.

Article 54 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per
l*administració competent en matèria d*ensenyament nàutic i
subaquàtic esportius dels serveis i actuacions inherents a la
comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació de les
escoles i centres esmentats per a l*exercici de les seves activitats.
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Article 55 Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la taxa les persones que ho
sol.licitin o a qui es doni qualsevol dels serveis o actuacions  que
en constitueixin el fet imposable 

Article 56 Quantia
Els serveis i actuacions administratives la prestació dels quals
constitueix el fet imposable de la taxa quedaran gravats de la
manera següent:

D1 Autorització per a l*activitat de les escoles nàuticoesportives
i centres lucratius d*activitats subaquàtiques 15.000 PTA.

Article 57 Meritació
L*obligació de pagament  de la taxa naixerà  en el moment en què
es presenti la sol.licitud que motivi el servei o l*actuació
administrativa que constitueix el fet imposable.

Títol III Conselleria de la Funció Pública i Interior

Capítol I Taxes per l'expedició de títols o certificats per l'IBAP

Article 58 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la sol•licitud
d'expedició del títol o del certificat d'aprofitament emesos per
l'Institut Balear d'Administració Pública.

Article 59 Exempcions
En són exemptes les sol•licituds d'expedició de títols o
certificacions que es facin com a conseqüència de l'aplicació de
les disposicions per les quals s'estableixen les instruccions per
fixar els criteris per a la determinació dels nivells de coneixement
de català en la relació de llocs de treball de l'Administració de la
CAIB.

Article 60 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa el personal funcionari, laboral
o eventual, que presti serveis en qualsevol de les administracions
públiques o institucional de qualsevol àmbit territorial i que
sol•licitin les certificacions i titulacions a què es refereix el fet
imposable.

Article 61 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb la tarifa única de 2.120 pessetes.

Article 62 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol•licitud d'expedició del
títol o certificat corresponent.

Capítol II Taxa pels serveis de selecció de personal

Article 63 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la sol•licitud de la
inscripció en les convocatòries per seleccionar el personal que
accedeixi a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, tant en condició de funcionari com de personal no
funcionari.

Article 64 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa aquells que sol•licitin la inscripció
en les convocatòries per seleccionar el personal que accedeixi a
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
tant en condició de funcionari com de personal no funcionari.

Article 65 Quantia
La taxa per sol•licitud d'inscripció per a les proves selectives de
personal funcionari s'exigirà segons la tarifa següent:

Conceptes Ptes.
En convocatòria d'accés a lloc de feina grup A 3.180
En convocatòria d'accés a lloc de feina grup B 3.180
En convocatòria d'accés a lloc de feina grup C 1.590
En convocatòria d'accés a lloc de feina grup D 1.590
En convocatòria d'accés a lloc de feina grup E 1.590

Article 66 Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment de la sol•licitud d'inscripció. No
obstant això, l'ingrés de la taxa serà previ a la presentació de la
sol•licitud d'inscripció.
2. L'import de la taxa serà tornat en cas d'exclusió de l'interessat de
les proves selectives convocades. La sol•licitud de devolució s'haurà
de presentar a la Conselleria de la Funció Pública i Interior en el
termini de vint dies naturals, comptant a partir del dia següent al de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears de la relació definitiva dels aspirants exclosos.

Capítol III Taxa per la realització de cursos programats per
l'Escola de Policia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 67 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la sol•licitud de la
inscripció a cursos, seminaris o exàmens que, compresos dins la
programació de l'Escola de Policia Local de Palma, siguin
necessaris per a la formació de la Policia Local, tasca que ocupa
aquesta Comunitat Autònoma a través de l'esmentada escola.

Article 68 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
inscripció en els cursos, seminaris i exàmens descrits en el fet
imposable.

Article 69 Quantia
La taxa per sol•licitud d'inscripció per als cursos, seminaris i proves
s'exigirà segons la tarifa següent:

a) Per inscripció en els processos selectius per a l'accés als cursos
de l'Escola de Policia de la CAIB 1.590 ptes.
b) Per inscripció en els cursos i seminaris de formació:
  D'una duració superior a 400 hores 106.000 ptes.
  D'una duració entre 200 i 400 hores 79.500 ptes.
  D'una duració entre 50 i 200 hores 53.000 ptes.
  D'una duració entre 20 i 50 hores 26.500 ptes.
  De menys de 20 hores 1.060 ptes./h.

Article 70 Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti la inscripció.
No obstant això, l'ingrés de la taxa serà previ a la presentació de la
sol•licitud d'inscripció.
2. L'import de la taxa meritada es tornarà en cas d'exclusió de
l'interessat del curs, seminari o prova sol•licitada. La sol•licitud de
devolució s'haurà de presentar a la Conselleria de la Funció Pública
i Interior en el termini de vint dies naturals, comptant a partir del dia
següent al de la notificació de l'exclusió.
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Capítol IV Taxa d'espectacles

Article 71 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació o la
realització, per part de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dels serveis o la realització d'actuacions que comporti el
control administratiu dels espectacles, segons s'especifica a les
tarifes de l'article 53.

Article 72 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
qualsevol dels serveis o per als quals es realitzin les actuacions
que constitueixen el fet imposable.

Article 73 Quantia
1. Actes recreatius, festes, balls i revetles:

Poblacions de fins a 3.000 habitants 765 ptes.
De 3.001 a 20.000 1.525 ptes.
De 20.001 a 200.000 2.315 ptes.
De més de 200.001 3.840 ptes.

2. Actes esportius:
Poblacions de fins a 3.000 habitants 375 ptes.
De 3.001 a 20.000 765 ptes.
De 20.001 a 200.000 1.155 ptes.
De  més de 200.001 1.925 ptes.

3. Espectacles taurins:
Becerradas i noveles 1.525 ptes.
Novilladas sense picadors i nocturnes 3.840 ptes.
Novilladas amb picadors 5.770 ptes.
Corrides de toros 7.675 ptes.
Altres espectacles taurins 1.925 ptes.

4. En el cas dels espectacles taurins a poblacions de menys de
100.000 habitants, l'escala de tarifes es reduirà un 25%.

Article 74 Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment de l'inici de les actuacions
administratives que constitueixin el fet imposable.
2. El pagament de la taxa es farà en el moment de la sol•licitud de
les actuacions administratives a què es refereix el fet imposable.

Títol IV Conselleria d'Economia i Hisenda

Capítol únic Taxa per serveis administratius en matèria de
casinos, jocs i apostes

Article 75 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels
serveis relatius a l'expedició de documents, autoritzacions
d'instal•lació o explotació de joc, llicències, permisos i altres
supòsits assenyalats a l'article 57.

Article 76 Subjecte passiu, contribuents i substituts
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa, en la condició de
contribuents, aquells, en l'interès dels quals es facin les actuacions
administratives que constitueixen el fet imposable.
2. Són subjectes passius substituts del contribuent aquells que
sol•licitin les actuacions administratives quan siguin prestades a
favor de qualsevol persona que no sigui el sol•licitant.

Article 77 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

A) Autorització de locals i establiments
1. Casinos de joc 530.000 ptes.
2. Sales de bingo 106.000 ptes.
3. Sales de tipus "B" 53.000 ptes.
4. Sales de tipus "A" 26.500 ptes.
5. Altres sales 37.100 ptes.
6. Altres locals de joc 10.600 ptes.
7. Renovació de les autoritzacions 
anteriors 50% de l'import de l*autorització
8. Modificació de les autoritzacions 
anteriors 25% de l'import de l'autorització
9. Canvi de situació de casino de joc 530.000 ptes.
10. Consulta viabilitat de sales 10.600 ptes.

B) Autorització i inscripció d'empreses de joc
1. Autorització i inscripció d'empreses de joc 53.000 ptes.
2. Renovació de les autoritzacions i inscripcions  d'empreses de joc

50% de l'import de l'autorització i inscripció
3. Modificació de les condicions d'autorització 
i inscripció de les  empreses de joc

25% de l'import de l'autorització i inscripció

C) Expedició d'autoritzacions d'explotació de màquines i altres
documents

1. Autorització d'explotació de màquina "A" 5.300 ptes.
2. Autorització d'explotació i instal•lació 
de màquina "B" 10.600 ptes.
3. Autorització d'explotació i instal•lació 
de màquina "C" 15.900 ptes.
4. Canvi de situació de màquina 5.300 ptes.
5. Canvi de titularitat de màquina 5.300 ptes.
6. Expedició de guies de circulació 26.500 ptes.
7. Renovacions d'autorització d'explotació 
de màquina 5.300 ptes.
8. Trasllats de màquina a altres 
comunitats autònomes 5.300 ptes.
9. Baixa definitiva de guia de circulació 5.300 ptes.
10. Informació sobre màquines locals 3.180 ptes.
11. Certificats referits a casinos, jocs i apostes 3.180 ptes.
12. Actes de destrucció de màquina 5.300 ptes.
13. Interconnexió de màquines de joc 10.600 ptes.
14. Diligenciació de llibre 2.120 ptes.
15. Examen d'expedient de rifes, tómboles, 
combinacions aleatòries o apostes 10.600 ptes.

D) Expedició de duplicats
El 50% de les tarifes indicades.

Article 78 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la prestació del servei.
No obstant això, se n'exigirà el pagament en el moment de la
sol•licitud del servei o de l'actuació administrativa a què es refereix
el fet imposable.

Títol V 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports

Capítol I Taxa per prestació de serveis relacionats amb l'Arxiu
del Regne de Mallorca i l'Arxiu Històric de Maó

Article 79 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis
que es relacionen a continuació per part de l'Arxiu del Regne de
Mallorca i de l'Arxiu Històric de Maó:
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a) Expedició de certificats de documents
b) Recerca de documents
c) Fotografies en color i en blanc i negre
d) Diapositives

Article 80 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
realització dels serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 81 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:
1. Expedició de certificació de documents.
a) Transcripcions literals:
Per pàgina mecanografiada actual: 250 ptes.
Per any d'antiguitat: 25 ptes. per foli original del document
b) Extractes de documents:
Per documents de menys de cent anys: 300 ptes.
Per documents de més de cent anys: 2.000 ptes.
c) Diligències de fotocòpies: 225 ptes. per pàg. diligenciada

2. Recerca de documents: 3.300 ptes./h, encara que el resultat
sigui negatiu
3. Fotografies en color (9x13 i 13x18): 400 ptes. la unitat
Altres mides: 1.100 ptes. la unitat
4. Fotografies en blanc i negre 
(9x13 i 13x18): 300 ptes. la unitat
Altres mides: 1.100 ptes. la unitat
5. Diapositives: 400 ptes.

Article 82 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti la realització
de les activitats que constitueixen el fet imposable.

Capítol II Taxa per matrícula per a les proves de la Junta
Avaluadora de Català

Article 83 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la matrícula per fer les
proves corresponents als certificats de coneixement de la llengua
catalana per part de la Junta Avaluadora de Català. 

Article 84 Exempcions
Estan exempts del pagament d'aquesta taxa aquells que es
presentin a les proves en situació d'atur, els jubilats o els membres
de famílies nombroses.

Article 85 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells que sol•licitin la realització d'alguna
de les activitats que constitueixen el fet imposable. 

Article 86 Quantia
1. La tarifa de matrícula serà de 1.500 ptes.
2. Els subjectes passius que acreditin estar en possessió del Carnet
Jove tindran una bonificació del deu per cent (10%) de la quota.

Article 87 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es formalitzi la inscripció
de la matrícula.

Capítol III Taxes per ensenyament, matrícula i altres serveis en
el Conservatori Oficial de Música, Dansa i Art Dramàtic de les
Illes Balears

Article 88 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei en
relació a l'activitat docent desenvolupada pel Conservatori Oficial
de Música, Dansa i Art Dramàtic de les Illes Balears.

Article 89 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin els
serveis corresponents al fet imposable. Quan es prestin sense haver-
ne fet una petició prèvia, els subjectes passius seran els alumnes o
graduats a qui afectin els serveis.

Article 90 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

PLA 1996
Matrícula 
lliure Ordinària Fam. Nombr.1ª Fam. Nombr.2ª

Ptes. Ptes. Ptes.
Assignatura 
grau mitjà 3.750 1.875 Gratuïta

Matrícula 
oficial
Assignatura grau 
elemental 10.040 5.020 Gratuïta
Assignatura 
grau mitjà 9.936 4.968 Gratuïta

Matrícula oficial
Pla LOGSE

Ordinària Fam. Nombr.1ª Fam. Nombr.2ª
Obertura 
d'expedient 2.500 1.250 Gratuïta

Grau elemental 
curs complet 23.655 11.823 Gratuïta
assignatura solta 9.855 4.927 Gratuïta
Ampliació de 
Matricula 8.790 4.395 Gratuïta

Grau mitjà
Primer cic. 
curs complet 32.550 16.275 Gratuïta
Primer cicle
assign. solta 11.625 5.812 Gratuïta
Segon cicle 
curs complet 36.200 18.100 Gratuïta
Segon cic. 
assign. solta 11.625 5.812 Gratuïta
Tercer cic. 
curs complet 55.805 27.900 Gratuïta
Tercer cicle 
assign. solta 11.625 5.812 Gratuïta
Ampliació 
matrícula 11.250 5.625 Gratuïta

Altres serveis:
Certificats Normals 250 ptes.
Certificats d*Expedient 500 ptes.
Trasllat expedients 1.000 ptes.
Convalidacions 1.250 ptes.

Article 91 Exempcions i bonificacions
1. Família nombrosa: els membres de famílies nombroses gaudiran
de l'exempció o reducció de les tarifes d'acord amb la seva
categoria, segons les disposicions vigents, un cop n*hagin fet una
sol•licitud prèvia als centres prestadors del servei i hagin acreditat
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
2. Beques: no estaran obligats a pagar la taxa per serveis acadèmics
els alumnes que rebin beca amb càrrec als Pressuposts Generals de
l'Estat, d'acord amb el que s*estableix a les disposicions per les
quals es regula el sistema de beques i altres ajudes a l'estudi de
caràcter personalitzat.
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3. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s'acullen a l'exempció
de preus pel fet d'haver sol•licitat la concessió d'una beca i
posteriorment no obtenen la condició de becari o els és revocada
la beca concedida es veuran obligats al pagament de la taxa
corresponent a la matrícula que varen efectuar; el no pagament
comportarà l'anul•lació de la matrícula en totes les matèries,
assignatures o disciplines, en els termes prevists per la legislació
vigent.

Article 92 Meritació
La taxa es meritarà quan es sol•licitin els serveis corresponents al
fet imposable. Quan es prestin sense necessitat de petició prèvia,
les taxes s'acreditaran en el moment de la prestació.

Capítol IV Taxes per amarratges, hivernades i estades a l'Escola
de Vela de Calanova

Article 93 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels
serveis d'amarratge i la utilització privativa de domini públic
mitjançant hivernada i estades d'embarcacions esportives o
recreatives a l'Escola de Vela de Calanova.
2. La prestació del servei d'amarratge inclou la utilització, per part
de les embarcacions esportives o recreatives i dels seus tripulants,
de les aigües del port i de les instal•lacions d'abalisament, de les
dàrsenes, amarradors i atracadors als molls i als molls de pilons.
3. L'atracada completa comporta la possibilitat de rebre
subministrament per aquests serveis:

a) Atracada en punta d'embarcació
b) Sistema d'amarratge (mort o boia) per l'extrem oposat a
l'amarrador
c) Subministrament d'aigua potable
d) Recollida a terra de fems i residus sòlids dipositats pels usuaris
en els recipients instal•lats amb aquesta finalitat

4. Els serveis d'aigua i energia estan subjectes a l'abonament de la
tarifa corresponent i a les seves condicions d'aplicació.

Article 94 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
Per la prestació dels serveis d'amarratge i la utilització privativa
de domini públic a què es refereix el fet imposable, són subjectes
passius d'aquesta taxa els propietaris de les embarcacions o els
seus representants.
Tenen la consideració de responsables subsidiaris del deute
tributari el capità o patró de l'embarcació que sol•liciti els serveis
o la utilització privativa del domini públic a què es refereix el fet
imposable d*acord amb l*article anterior o es beneficien
directament.

Article 95 Base tributària
La base per a la liquidació de la tarifa serà la superfície en metres
resultant del producte de l'eslora total de l'embarcació pel temps
d'estada a l'atracador.

Article 96 Quantia
1. Pels serveis d'amarratge, la quota tributària es determinarà
aplicant a la base les tarifes següents:

a) Amarratges. Usuaris permanents
Eslora ptes./any
Fins a 6 m 113.500
Fins a 7 m 145.000
Fins a 8 m 184.000
Fins a 9 m 228.500
Fins a 10 m 267.900
Fins a 11 m 324.800
Fins a 12 m 396.700
Fins a 13 m 469.800
Fins a 14 m 525.000
Fins a 15 m 598.500
Fins a 16 m 661.000

b) Amarratges Usuaris transeünts
d'abril a setembre d'octubre a març 

Eslora ptes ptes. ptes. ptes. ptes. ptes
/dia /mes /3mesos /dia /mes /3mesos

Fins a 6m 2.500 32.000 65.000 1.800 20.800 48.000
Fins a 7m 2.700 34.000 75.000 2.000 23.800 54.000
Fins a 8m 2.900 38.000 90.000 2.200 27.000 59.000
Fins a 9m 3.100 42.000 121.000 2.400 29.000 67.000
Fins a 10m 3.300 46.000 130.000 2.600 32.000 81.000
Fins a 11m 3.700 57.000 152.000 2.900 40.000 104.000
Fins a 12m 4.100 66.000 175.000 3.300 46.200 120.000
Fins a 13m 5.500 75.000 205.000 3.700 53.000 144.000
Fins a 14m 6.000 90.000 238.000 4.100 65.000 164.000
Fins a 15m 7.400 110.000 290.000 4.700 80.000 188.000
Fins a 16m 7.800 125.000 320.000 5.500 90.000 213.000

2. Tractant-se d'hivernatges d'embarcacions, la quota tributària serà
la que resulti d'aplicar a la base les tarifes següents:

Fins a 10 m. d'eslora 40.000 ptes./mes
Fins a 11 m. d'eslora 47.000  "    "
Fins a 12 m. d'eslora 59.000  "    "
Fins a 13 m. d'eslora 68.000  "    "
Fins a 14 m. d'eslora 77.500  "    "
Fins a 15 m. d'eslora 87.000  "    "
Fins a 16 m. d'eslora 99.000  "    "

3. Tractant-se d'estades a terra per a varada d'embarcacions, la quota
tributària es determina segons la tarifa següent:

69 ptes./m2 i dia (els cinc primers dies)
93 ptes./m2 i dia (del sisè dia al quinzè)
130 ptes./m2 i dia (a partir del quinzè dia)

4. És condició indispensable per a l'aplicació d'aquesta tarifa que
l'embarcació no faci transport de mercaderies i que els passatgers no
viatgin subjectes a creuers o excursions turístiques.

Article 97 Exempcions i bonificacions

1.- Estan exemptes del pagament d'aquesta taxa:
Les embarcacions vinculades a tasques d*ensenyament de l*Escole
de Calanova.
2.- Estan exemptes del pagament de les quotes tributaries per
amarratge.

a) Les embarcacions de l*administració dedicades a tasques de
vigilància, repressió de contraban, salvament, lluita contra la
contaminació marina i, en general, el material de l'Administració
Pública i els seus organismes autònoms en missions oficials de la
seva competència
b) Les embarcacions que participin en qualsevol esdeveniment
esportiu oficial organitzat per l'Escola de Vela Calanova o en les
quals l'Escola participi. En aquest cas, hauran de tenir autorització
expressa del director de l'Escola de Vela Calanova.
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BONIFICACIONS:
a) Els usuaris amb amarradors permanents, sempre que es trobin
al corrent en el pagament de les quotes, així com el personal de
l'Escola Nacional de Vela Calanova tindran una bonificació en la
quota tributària del 40% de les tarifes corresponents a estades a
terra per varada.
b) Els usuaris transeünts, els concessionaris i els col•laboradors de
la zona portuària esportiva tindran un descompte del 25% pel
mateix concepte a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article.
c) No es concedirà cap tipus de bonificació en el pagament de les
tarifes per hivernada. 

Article 98 Meritació
1. Quan la taxa s'exigeixi per la prestació de serveis d'amarratge,
es meritarà en el moment que l*embarcació entri a les aigües del
port.Si l*embarcació està en dic sec, en la zona portuària sense ser
botada, se podrà aplicar la tarifa que li pugui correspondre i se
determinarà anualment. Si els serveis es presten sense petició
prèvia, les taxes es meritaran en el moment de la prestació.
Les quantitats degudes seran exigides en el moment en que se
presenti la liquidació. La liquidació d*aquestes tarifes se faran
directament en les oficines de l*Escola de Vela Calanova
2. Quan la taxa per els serveis d'hivernatges i estades, la meritació
es produirà per la sol•licitud de la realització de les activitats que
constitueixen el fet imposable. Si els serveis es presten sense
petició prèvia, les taxes es meritaran en el moment de la prestació.
Les quantitats degudes seran  exigibles en el moment en què es
presenti la liquidació.
La liquidació d*aquestes tarifes es farà directament a les oficines
de l*Escola de Vela Calanova

Títol VI Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori
i Litoral

Capítol I Taxa per la realització d'informes tècnics relatius a
ordenació del territori i urbanisme

Article 99 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'emissió d'informes de
caràcter tècnic en matèria d'ordenació del territori i en matèria
d'urbanisme.

Article 100 Exempcions
Està exempta d'aquesta taxa l'emissió d'informes sol•licitats per
ens públics o institucionals.

Article 101 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
l'emissió d'informes de caràcter tècnic en matèria d'ordenació del
territori i en matèria d'urbanisme.

Article 102 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà per l'aplicació
d'una tarifa única de 10.600 ptes. per informe.

Article 103 Meritació
La taxa es meritarà amb la sol•licitud d'inici de la de l'expedient,
el qual no es tramitarà fins que no hagi estat satisfeta.

Capítol II Taxa per la realització de compulses i autentificació de
documents

Article 104 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la compulsa i
autentificació de documents.

Article 105 Exempcions
N'estan exempts els serveis a què es refereix el fet imposable que es
prestin a ens públics o institucionals.

Article 106 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin els
serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 107 Quantia
La quota tributària es fixa segons aquestes tarifes:
a) Compulsa per foli o plànol 350 ptes.
b) Autentificació de documents, per foli 695 ptes.
c) Autentificació de documents, per plànol 1.040 ptes.

Article 108  Meritació
La taxa es meritarà quan es presti el servei i pot exigir-se abans que
en sigui efectiva la realització.

Capítol III Taxa d'anàlisi dels abocaments d'aigües residuals

Article 109 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'anàlisi i mesurament,
per part dels òrgans de l'Administració competent, dels nivells
exigits als abocaments d'aigües residuals que estiguin
preceptivament establerts per les disposicions vigents, així com les
anàlisis que tinguin per objecte comprovar la realització de mesures
correctores prèviament ordenades.
2. N'estan exempts els serveis requerits pels ens públics i
institucionals.

Article 110 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells que sol•licitin els serveis a què es
refereix el fet imposable o s'hi vegin afectats.

Article 111 Quantia
1.- Presa de mostres a instal•lacions 
de tractament 11.130 ptes.
2.- Presa de mostres a punts d'abocament 
(treballs de camp) 11.130 ptes.
3.- Presa de mostres de 24 hores a instal•lacions 
de tractament 20.140 ptes.
4.- Presa de mostres de 24 hores a punts d'abocament 
     (treballs de camp) 20.140 ptes.
5.- Preparació de mostres
5.1 Dificultat alta 26.500 ptes.
5.2 Dificultat mitjana 12.720 ptes.
5.3 Dificultat baixa 5.300 ptes.
6.- Determinació de la demanda bioquímica 2.650 ptes.
7.- Determinació de la demanda química 2.650 ptes.
8.- Determinació del total de sòlids en 
suspensió (TSS) 2.650 ptes.
9.- Determinació del fòsfor total (P) 1.060 ptes.
10.- Determinació del nitrogen total (N) 1.590 ptes.
11.- Determinació d'ous de nematodes 
intestinals 26.500 ptes.
12.- Determinació de coliformes fecals 2.120 ptes.
13.- Determinació de metalls d'absorció atòmica
13.1 Atomització per flama 3.180 ptes.
13.2 Generalització d'hidrurs 5.300 ptes.
13.3 Cambra de grafits 7.420 ptes.
14.- Altres determinacions en laboratoris 1.060 ptes.
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Article 112 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la prestació dels serveis a què
es refereix el fet imposable. No obstant això, podrà exigir-se'n
l'ingrés abans que els serveis siguin prestats.

Capítol IV Taxa pel servei de laboratori de medi ambient
industrial i en general

Article 113 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la fixació dels nivells
màxims d'emissió de contaminants a l'atmosfera per a cada
activitat industrial, així com l'anàlisi i mesurament dels nivells
d'immissió exigits.

Article 114 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells als quals es presten els serveis a què
es refereix el fet imposable.

Article 115 Quantia
1. Emissions
1.1. Mostreig isocinètic de partícules 
(1 focus aïllat) 127.200 ptes./focus
1.2. Mostreig isocinètic de partícules 
(2 o més focus en el mateix recinte) 84.800 ptes./focus
1.3. Mostreig isocinètic de partícules i gasos 
(1 focus aïllat) 148.400 ptes./focus
1.4. Mostreig isocinètic de partícules i gasos 
(2 o més focus en el mateix recinte) 95.400 ptes./focus
1.5. Determinació de l*opacitat 
(1 focus aïllat) 21.200 ptes./focus
1.6. Determinació de l*opacitat 
(2 o més focus en el  mateix recinte) 14.840 ptes./focus
1.7. Determinació de l*opacitat (en el mateix focus on 
es dugui a terme un mostreig isocinètic) 3.180 ptes./focus
1.8. Determinació de contaminants gasosos mitjançant
cèl•lula electroquímica (1 focus aïllat) 26.500 ptes./focus
1.9. Determinació de contaminants gasosos mitjançant
cèl•lula electroquímica (2 o més focus 
en el mateix recinte) 16.960 ptes./focus
1.10. Determinació de contaminants gasosos mitjançant 
cèl•lula electroquímica (en el mateix focus on es dugui 
a terme un mostreig isocinètic) 10.600 ptes./focus
2. Immissions
2.1.Determinació de gasos i/o partícules mitjançant
CAV/CMV/CBV
Primera mostra 31.800 ptes./mostra
Segona mostra i successives 5.300 ptes./mostra
2.2. Determinació de gasos i/o partícules mitjançant
CAV/CMV/CBV (instal•lació de 2 o més equips 
en el mateix recinte) 
Primera mostra 21.200 ptes./equip
Segona mostra i successives 5.300 ptes./equip
3. Determinacions a laboratori
3.1. Preparació mostra
Dificultat alta 26.500 ptes./mostra
Dificultat mitjana 12.720 ptes./mostra
Dificultat baixa 5.300 ptes./mostra
3.2 Determinació de metalls per absorció atòmica 
(per mostra i element)
Atomització per flama 3.180 ptes.
Generació d*hidrurs 5.300 ptes.
Cambra de grafit 7.420 ptes.
3.3. Determinació de composts volàtils per cromatografia 
de gasos 10.600 ptes./mostra
3.4. Determinació d*isòtops gamma 15.900 ptes./mostra
3.5. Altres determinacions a laboratori 4.240 ptes./mostra
4. Contaminació acústica 12.720 Ptes.
5. Inspecció a entitat col•laboradora 530 ptes.
6. Emissió de certificat (amb inspecció) 6.360 Ptes.
7. Emissió de certificat (sense inspecció) 530 ptes.
8. Subministrament d*informació d*acord amb la Llei 38/1995, del
12 de desembre, sobre el dret d*accés a l*informació en matèria de
medi ambient.
8.1. Subministrament de la informació 
disponible. 6.360 ptes.
8.2. Subministrament de dades disponibles informàtiques sobre
qualitat de l*aire.
8.2.1. Preu unitari per entrada a la Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral 
de sol•licitud de dades 530 ptes.
8.2.2. Preu variable per dada 2 ptes/dada

Article 116 Meritació

La taxa es meritarà en el moment de la prestació del servei.

Capítol V Taxa per la realització d'informes d'avaluació de
l'impacte ambiental, seguint el Decret 4/1986 del 23 de gener
d'implantació i regulació dels estudis d'avaluació d'impacte
ambiental de la CAIB

Article 117 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per part de
l'Administració, dels informes tècnics d'avaluació de l'impacte
ambiental, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 4/1986, del
23 de gener de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 118 Subjecte Passiu
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques
que es vegin afectades per les disposicions reguladores del Decret
4/1986, del 23 de gener.

Article 119 Quantia
1. Estudi d'impacte ambiental no referit a projectes urbanístics

1.1 Informe mediambiental, sol•licitud d'exoneració
i justificació d'una línia elèctrica o 
t e l e f ò n i c a  p e r  a  à r e e s  d ' e s p e c i a l  p r o t e c c i ó

10.600 ptes.
1 . 2  A I A  P r e l i m i n a r

15.900 ptes.
1 . 3  A I A  S i m p l i f i c a d a

26.500 ptes.
1 . 4  A I A  D e t a l l a d a

106.000 ptes.

2 Estudis d'impacte ambiental sobre projectes urbanístics
2.1 Informe mediambiental, sol•licitud 
d ' e x o n e r a c i ó

10.600 ptes.
2 . 2  A I A  P r e l i m i n a r

15.900 ptes.
2.3 AIA Simplificada
2.3.1 Plans Parcials 26.500 ptes.
2.3.2 Plans generals d'ordenació urbana o normes subsidiàries
M u n i c i p i s  d e  f i n s  a  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s

53.000 ptes.
Municipis de 10.000 a 50.000 habitants 106.000 ptes.
M u n i c i p i s  d e  m é s  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s

424.000 ptes.
2 . 3 . 3  M o d i f i c a c i o n s  p u n t ua l s  d e  p l a n e j a m e n t

26.500 ptes.
2 . 3 . 4  P l a n s  e s p e c i a l s

26.500 ptes.

Article 120 Meritació
La taxa es meritarà en el moment d'elaboració de l'informe tècnic
d'avaluació de l'impacte ambiental i se n'exigirà l'ingrés prèviament,
amb la sol•licitud de l'informe, que no s'emetrà si no es justifica
l'ingrés de la taxa.

Capítol VI Taxa per la prestació de serveis facultatius en matèria
de medi ambient

Article 121 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, els serveis,
la concessió d'autoritzacions o permisos que s'enumeren a les tarifes
corresponents, ja siguin prestades d'ofici, ja siguin a instància de
part.

Article 122 Subjecte passiu
Són subjectes passius els receptors dels serveis, autoritzacions,
permisos o concessions relacionades amb el fet imposable d'aquesta
taxa.

Article 123 Quantia
C o n c e p t e s

Ptes.
Per aixecament de plànols
P e r  a i x e c a m e n t  d ' i t i n e r a r i s

320 ptes./km
P e r  c o n f e c c i ó  d e l  p l à n o l

50 ptes./ha
Per replantejament de plànols
Per replantejament de plànols: 
d ' 1  a  1 . 0 0 0  m e t r e s

680 ptes./km
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Per replantejament de plànols: 
m é s  d ' 1  k m  o  f r a c c i ó

680 ptes./km
Per delimitació
P e r  f i t a c i ó  i  a i x e c a m e n t  t o p o g r à f i c

1.050 ptes./km
Per amollonament
P e l  r e p l a n t e j a m e n t

680 ptes./km
Per reconeixement i recepció d'obres: 10% del pressupost
d'execució
Per cubicació i inventari d'existències
P e r  i n v e n t a r i  d * a r b r e s

1 pta./m3
P e r  c à l c u l  d e  f r u i t s  i  a l t r e s  p r o d u c t e s

1 pta./m3
Per existències fitades: el 5 per mil del valor de l'inventari
P e r  c u b i c a c i ó  i  i n v e n t a r i  a  r a s o s

13 ptes./ha
P e r  c u b i c a c i ó  i  i n v e n t a r i  a  g a r r i g u e s

50 ptes./ha
Per valoracions
P e r  v a l o r a c i o n s  f i n s  a  5 0 . 0 0 0  p t e s .

2.610
P e r  v a l o r a c i o n s  s u p e r i o r s  a  5 0 . 0 0 0  p t e s .

5.300
Per ocupacions i autoritzacions de cultius agrícoles a terrenys
forestals
Per la demarcació o assenyalament del terreny: 
f i n s  a  2 0  h a

60 ptes./ha
P e r  l a  r e s t a

95 ptes./ha
Per la inspecció anual del gaudi: 5% del cànon o renda anual del
gaudi
Per catalogació de muntanyes i formació del mapa forestal
L e s  p r i m e r e s  1 . 0 0 0  h a

5 ptes./ha
L a  r e s t a

2 ptes./ha
Per informes
El 10% de l'import de la tarifa que correspongui a 
l ' e x e c u c i ó  d e l  s e r v e i  o  t r e b a l l :

mínim 800 ptes.
Per memòries informatives de muntanyes
F i n s  a  2 5 0  h a  d e  s u p e r f í c i e

20 ptes./ha
D e  2 5 0 , 0 1  h a  a  1 . 0 0 0  h a  d e  s u p e r f í c i e

680 ptes./ha
De  1 .000 ,01  ha  a  5 .000  ha  de  supe r f í c i e

3 ptes./ha
D e  m é s  d e  5 . 0 0 0 , 0 1  h a  d e  s u p e r f í c i e

1 pta./ha
Per assenyalament d'inspecció de qualsevol classe d'aprofitamenti
gaudis forestals, piscícoles i cinegètics 260 ptes./ha
A muntanyes catalogades i privades i aigües de domini públic
Fustes
P e r  a s s e n y a l a m e n t  f i n s  a  1 0 0  m 3

30 ptes./m3
D e  1 0 0 , 0 1  f i n s  a  2 0 0  m 3

25 ptes/m3
A  p a r t i r  d e  2 0 0 , 0 1  m 3

12 ptes./m3
P e r  t a l l a t s  e n  b l a n c :

el 75% de l'assenyalament
P e r  r e c o n e i x e m e n t s  f i n a l s :

el 50% dels assenyalaments
Llenyes
Per  assenya laments :  e l s  pr imers  500  es te r i s

7 ptes./u.
L a  r e s t a

4 ptes./u.
P e r  r e c o n e i x e m e n t s  f i n a l s :

el 75% de l'assenyalament
Pastures i esporgades
Pe r  l e s  ope r ac ions  anua l s :  f i n s  a  500  ha

11 ptes./ u.
D e  5 0 0 , 0 1  a  1 . 0 0 0  h a

5 ptes./u.
D e  1 . 0 0 0 , 0 1  a  2 . 0 0 0  h a

3 ptes./u.
A  p a r t i r  d e  2 . 0 0 0 , 0 1  h a

2 ptes./u.

Fruits i llavors
Per  reconeixements  anuals:  pr imers  1 .000 Qm

5 ptes./Qm
L a  r e s t a

2 ptes./u.
Garballó i altres plantes industrials
P e r  r e c o n e i x e m e n t s  a n u a l s

15 ptes./u.
Lliurament de qualsevol classe d'aprofitaments
L'1% de la taxació fins a 5.000 ptes., 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, estudis i projectes d'ordenacions i les
revisions consegüents
Memòries preliminars d'ordenació: fins a 
5 0 0  h a  d e  s u p e r f í c i e

1.725 ptes.
D e  5 0 0 , 0 1  a  1 . 0 0 0  h a

2.140 ptes.
D e  1 . 0 0 0 , 0 1  a  5 . 0 0 0  h a

4.315 ptes.
D e  5 . 0 0 0 , 0 1  a  1 0 . 0 0 0  h a

6.450 ptes.
D e  m é s  d e  1 0 . 0 0 0  h a

8.610 ptes.
Per la confecció de projectes d'ordenació de muntanyes
F i n s  a  1 . 0 0 0  h a

165 ptes./ha
M é s  d e  1 0 0  h a

260 ptes./ha
Revisions de projectes
M e m ò r i e s  p r e l i m i n a r s  f i n s  a  5 0 0  h a

860 ptes./ha
D e  5 0 0 , 0 1  a  1 . 0 0 0  h a

1.070 ptes./ha
D e  1 . 0 0 0 , 0 1  a  5 . 0 0 0  h a

2.160 ptes./ha
D e  5 . 0 0 0 , 0 1  a  1 0 . 0 0 0  h a

3.220 ptes./ha
M é s  d e  1 0 . 0 0 0 , 0 1  h a

4.305 ptes./ha
Per les revisions de plànols d'ordenacions: el 50% del valor del
projecte
D'obres, treballs i instal•lacions de qualsevol tipus: el 3%
pressupostat
De comarques d'interès forestal i perímetres de repoblació
obligatòria
Per la redacció de la memòria
d e l  r e c o n e i x e m e n t  g e n e r a l

8.610 
Per la direcció en l'execució de qualsevol classe de treballs, obres
i aprofitament i instal•lacions
Fins a 200.000 ptes.: el 6%
Per l'excés de 200.000 ptes.: el 4,5%
Per refosa de dominis i rendició servituds: s'aplicarà aquella tarifa
que resulti més d'acord amb el treball que s'ha d'executar
P e r  c e r t i f i c a c i o n s

3.480
P e r  i n s p e c c i o n s

1.725
P e r  i n s c r i p c i o n s

795
P e r  s e g e l l a m e n t  d e  l l i b r e s

260

Article 124 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la prestació dels serveis que
constitueixen el fet imposable. No obstant això, l'ingrés s'exigirà
prèviament, amb la sol•licitud del servei.

Capítol VII Taxa per llicències i matrícules per caçar a vedats
socials i precintes d'arts per a la caça

Article 125 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de les
llicències que són necessàries per practicar la caça, els seus
recàrrecs, la matriculació de vedats privats de caça majors o
menors, la pràctica de la caça a vedats socials i la caça de cabres a
muntanyes públiques.
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Article 126 Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones
físiques o jurídiques receptores de les llicències relacionades amb
el fet imposable de la taxa.
2. Queden exempts del pagament d'aquesta taxa els subjectes
passius que acreditin la doble condició de ser jubilats i més vells
de 65 anys.

Article 127 Quantia
Llicències de caça
Conceptes Ptes.
A.1. Llicència anual per caçar amb armes de foc i qualsevol altre
procediment autoritzat per a ciutadans membres de la Unió
E u r o p e a ,  a i x í  c o m

per a residents de països no membres
1.855

A.2. Llicència per caçar en els mateixos termes
definits per a la classe A1 quan els sol•licitants
del permís tenen menys de 18 anys

1.010
A.3. Llicències temporals per caçar durant dos mesos amb armes
d e  f o c  o  q u a l s e v o l  a l t r e  p r o c e d i m e n t

autoritzat per a caçadors de països no membres de
l a  U n i ó  E u r o p e a  n o  r e s i d e n t s

13.885
A.4. Pròrroga de la llicència A3 per a dos mesos

6.945
B.1. Llicència anual per caçar mitjançant qualsevol

procediment autoritzat, excepte armes de foc,
per a ciutadans de la Unió Europea, així com per
als residents de països no membres de la Unió Europea

1.010
B.2. Llicència per caçar, en els termes definits per

a la classe B1, quan els caçadors tenen menys de 18
anys 510
B.3. Llicències per caçar durant dos mesos mitjançant qualsevol
procediment autoritzat, excepte armes de foc, per a caçadors de
països no membres de la Unió Europea no residents

6.945
B.4. Pròrroga de la llicència B3 per a dos mesos

3.465
C.1. Llicència anual especial per caçar mitjan
çant falconeria 3.280
C.2. Llicència anual especial per caçar amb reclam de perdiu
mascle 3.465
C.3. Llicència anual especial per caçar amb fura

3.465
C.4. Llicència anual especial per tenir una dula amb finalitat de
caçar 32.280
Recàrrecs per caçar
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  A 1

1.010
Recàrrec de la llicència A2 510
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  A 3

6.935
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  A 4

3.465
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  B 1

480
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  B 2

240
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  B 3

3.235
R e c à r r e c  d e  l a  l l i c è n c i a  B 4

1.620
Pràctica de la caça a vedats socials
P e r  l ' e n t r a d a  e n  e l  r e c i n t e

1.380
Per peces cobrades
Per perdiu 740
A l t r e s  p e c e s  d e  c a ç a  m e n o r

425
Tord 160
Coll per a la caça de tord amb filats
Coll de 1ª 16.960
Coll de 2ª 12.720
Coll de 3ª 8.480
Coll de 4ª 6.360
Matrícula anual de vedats de caça menor
Vedats de grup I, aquells vedats que tenen 
0 , 3 0  p e c e s  p e r  h e c t à r e a  o  i n f e r i o r

60 per ha
Vedats de grup II, aquells vedats que tenen entre 

0 , 3 0  i  0 , 8 0  p e c e s  p e r  h e c t à r e a
120 per ha

Vedats de grup III, aquells vedats que tenen 
e n t r e  0 , 8 0  i  1 , 5 0  p e c e s  p e r  h e c t à r e a

235 per ha
Vedats de grup IV, aquells vedats que tenen 
m é s  d ' 1 , 5 0  p e c e s  p e r  h e c t à r e a

380 per ha
Matrícula anual de vedats de caça major
Vedats de grup I, aquells vedats que tenen 
més d'un cap de bestiar cada 100 hectàrees 
o inferior 90 per ha
Vedats de grup II, aquells vedats que tenen entre 
un i dos caps de bestiar per cada 100 hectàrees

180 per ha
Vedats de grup III, aquells vedats que tenen de dos 
a tres caps de bestiar per cada 100 hectàrees

350 per ha
Vedats de grup IV, aquells vedats que tenen més 
de tres caps de bestiar per cada 100 hectàrees

585 per ha
Declaració, creació o segregació de vedat de caça
P e r  d e s p e s e s  d e  r e p l a n t e j a m e n t

1.060 per km
Per  l a  r e a l i t z ac ió  de  l ' i n f o r m e  i  i n sc r i pc ió

795 per u.
P e l  c a n v i  d e  t i t u l a r  o  b a i x a  d e l  v e d a t

795
Les despeses de locomoció i dietes s'avaluaran en el 50% de
l'import total de la taxa.

Article 128 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la prestació del servei. No
obstant això, se'n podrà anticipar el pagament en el moment de la
sol•licitud de l'expedició de llicències a què es refereix el fet
imposable.

Capítol VIII Taxa per llicència de pesca fluvial i segells de
recàrrec

Article 129 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de la
llicència necessària per practicar la pesca fluvial i de truita en els
embassaments, albuferes i aigües interiors a l'àmbit de la CAIB.

Article 130 Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa aquells que
sol•licitin les llicències a què es refereix el fet imposable d'aquesta
taxa. 
2. Queden exempts del pagament de la taxa els subjectes passius
que acreditin la doble condició de ser jubilats i més vells de 65 anys.

Article 131 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:
-  p e r  l l i c è n c i a  d e  p e s c a  f l u v i a l

1.590 ptes.
-  p e r  s e g e l l  r e c à r r e c  p e s c a  d e  t r u i t a

1.115 ptes.

Article 132 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la prestació del servei. No
obstant això, se'n podrà anticipar el pagament en el moment de la
sol•licitud.

Capítol IX Taxa en matèria de les zones de servitud de protecció
i trànsit portuari

Article 133 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació a zones de
servitud de protecció i de trànsit, a què es refereix la Llei de costes,
dels següents serveis i activitats:
a) Examen del projecte en la tramitació de sol•licituds
d'autorització.
b) Treballs facultatius de replantejament, inspecció i comprovació
d'obres fetes a zones de servitud de protecció.
c) Expedició de certificats, informes tecnicojurídics i còpies de
documents i de plànols de matèria regulada a la legislació de costes.
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Article 134 Exempcions
Està exempta del pagament de la taxa per expedició de certificats,
còpies documentals i còpies de plànols, així com per l'evacuació
d'informes tecnicojurídics l'Administració Pública Territorial, els
seus organismes autònoms i la resta d'ens que en depenen.

Article 135 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin o es
vegin afectats per la prestació o realització dels serveis i activitats
que constitueixen el fet imposable.

Article 136 Base tributària i quantia
a) Examen de projecte
La base de la taxa és el cost directament imputable a la prestació
del servei realitzat. La determinació de la quantia de la taxa (t, en
pessetes) s'obtindrà mitjançant la multiplicació de l'arrel cúbica
del quadrat del pressupost comprovat (p, en pessetes) d'execució
material del projecte per un coeficient K, d'acord amb la fórmula
següent:

t = K. P2/3

El coeficient K és una quantitat fixa en funció del pressupost (p)
del projecte:
pressupost  (p) coeficient K
fins a 1,0 1,5
d'1 a 5,0 1,4
de 5,0 a 25,0 1,3
de 25,0 a 50,0 1,2
de 50,0 a 100,0 1,1

Per sobre de 100 milions de pressupost, s'aplicarà per a t la
mateixa quantitat que resulti per al pressupost de 100 milions. La
taxa mínima serà de 15.900 ptes. 

b) Pels treballs facultatius de replantejament, inspecció i
comprovació d'obres que es facin o s'hagin fet a la zona de
servitud de protecció:
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.- La tarifa mínima serà de 15.900 ptes.

c) Expedició de certificats, informes tecnicojurídics, còpies
documentals i de plànols:
1 . -  P e r  e x p e d i c i ó  d e  c e r t i f i c a t s

10.600 ptes.
2 . -  P e r  e m i s s i ó  d ' i n f o r m e s  t e c n i c o j u r í d i c s

10.600 ptes.
3 . -  P e r  c ò p i e s  d o c u m e n t a l s

320 ptes.
4 . -  P e r  c ò p i e s  d e  p l à n o l s

1.060 ptes.

Article 137 Meritació
Les taxes es meritaran:
a) Quan es presenti la sol•licitud que iniciï l*actuació o
l*expedient, el qual no es realitzarà o no es tramitarà sense que
s*hagi efectuat el pagament corresponent.
b) A la resta de casos, a l*inici de la prestació del servei o de la
realització de l*activitat.

Capítol X Taxa per l'autorització de sondeig a càrrec de la Junta
d'Aigües

Article 138 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les
activitats administratives i el desenvolupament de les tècniques que
ocasioni la tramitació dels expedients per a l'autorització de sondeig.

Article 139 Subjecte passiu
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
l'autorització de sondeig.

Article 140 Quantia
Per cada autorització de sondeig 10.600 ptes.

Article 141 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'autorització de sondeig.

Capítol XI Taxa per autorització, posada en servei i
reconeixement de les instal•lacions d'elevació d'aigües

Article 142 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les
activitats administratives que tendeixen a la tramitació, autorització,
posada en servei i reconeixement de les instal•lacions d'elevació
d'aigües.

Article 143 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
l'autorització, posada en servei i reconeixement de les instal•lacions
d'elevació d'aigües.

Article 144 Quantia
Per cada expedient d'autorització, posada en servei i reconeixement
de les instal•lacions d'elevació d'aigües 15.900 ptes. 

Article 145 Meritació
La taxa es meritarà amb la presentació de la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'expedient d'autorització, posada en servei i
reconeixement de les instal•lacions d'elevació d'aigües.

Capítol XII Taxa per la sol•licitud d'enllumenat i explotació
d'aigües subterrànies amb cabal inferior a 7.000 M3 anuals

Article 146 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part de
l'Administració, d'aquelles activitats que tendeixen a la tramitació
de la sol•licitud d'enllumenat i explotació d'aigües subterrànies amb
cabal inferior a 7.000 m3 anuals.

Article 147 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin
l'enllumenat i explotació d'aigües subterrànies amb cabal inferior a
7.000 m3 anuals.

Article 148 Quantia
Per la tramitació de l'expedient de sol•licitud d'enllumenat i
explotació d'aigües subterrànies amb cabal inferior a 7.000 m3:
26.500 ptes.

Article 149 Meritació
La taxa es meritarà quan s'iniciï la tramitació de l'expedient de
sol•licitud d'enllumenat i explotació d'aigües subterrànies amb cabal
inferior a 7.000 m3 anuals.
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Capítol XIII Taxa per la sol•licitud de concessió d'aigües
subterrànies

Article 150 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part
de l'Administració, de les activitats encaminades a la tramitació de
les sol•licituds de concessió d'aigües subterrànies.

Article 151 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'aigües subterrànies.

Article 152 Quantia
La quota es determinarà segons el pressupost del projecte de
concessió, d'acord amb les tarifes següents:

a) Pressupost projectat superior a 50 milions 530.000 ptes.
b) Pressupost projectat entre 10 i 50 milions 106.000 ptes.
c) Pressupost projectat inferior a 10 milions 53.000 ptes.

Article 153 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que inicia la
tramitació de l'expedient per a la concessió d'aigües subterrànies.

Capítol XIV Taxa per la sol•licitud d'aigües superficials

Article 154 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part
de l'Administració, d'aquelles activitats encaminades a la
tramitació de les sol•licituds de concessió d'aigües superficials.

Article 155 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'aigües superficials.

Article 156 Quantia
La quota es determinarà atès el pressupost del projecte, d'acord
amb les tarifes següents:

a) Pressupost projectat superior a 50 milions 530.000 ptes.
b) Pressupost projectat entre 10 i 50 milions 106.000 ptes.
c) Pressupost projectat inferior a 10 milions 53.000 ptes.

Article 157  Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que inicia la
tramitació de l'expedient per a la concessió d'aigües superficials.

Capítol XV Taxa per la sol•licitud de concessió d'aigües
depurades

Article 158 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part
de l'Administració, de les activitats encaminades a la tramitació de
les sol•licituds de concessió d'aigües depurades.

Article 159 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'aigües depurades.

Article 160 Quantia
La quota es determinarà segons el pressupost del projecte, d'acord
amb les tarifes següents:

a) Projecte de pressupost superior a 50 milions 530.000 ptes.
b) Projecte de pressupost entre 10 i 50 milions 106.000 ptes.
c) Projecte de pressupost inferior a 10 milions 53.000 ptes.

Article 161  Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'expedient de sol•licitud de concessió d'aigües
depurades.

Capítol XVI Taxa per l'autorització en zona de domini públic
hidràulic i de policia de canals

Article 162 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la concessió
d'autoritzacions administratives a zona de domini públic hidràulic
i de policia de canals.

Article 163 Exempcions
Queda exempta del pagament d'aquesta taxa la concessió
d'autoritzacions d'activitats, la realització de les quals sigui
beneficiosa per al domini públic hidràulic o sigui necessària per a
la prestació de serveis públics.

Article 164 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'autoritzacions administratives a zona de domini públic
hidràulic i de policia de canals.

Article 165 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

Núm. Concepte Ptes.
A Autoritzacions a zones de servitud 
i domini públic 26.500
B Autoritzacions a zona de policia de canals 15.900

Article 166 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que inicia la
tramitació de l'expedient de l'autorització a zona de domini públic
hidràulic i de policia de canals.

Capítol XVII Taxa per la realització d'expedients de delimitació
i amollonament dels canals de domini públic hidràulic 

Article 167 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part de
l'Administració, d'aquelles activitats encaminades a la tramitació
dels expedients de delimitació i d'amollonament dels canals de
domini públic hidràulic.

Article 168  Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
realització d'expedients de delimitació i d'amollonament dels canals
de domini públic hidràulic.

Article 169 Quantia
Aquesta taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:
a) La tarifa mínima serà de 106.000 ptes.
b) Si es superen 10 dies de camp, la tarifa mínima s'incrementarà
10.600 ptes. diàries fins al quinzè dia.
c) A partir del quinzè dia, la tarifa calculada d'acord amb les regles
anteriors s'incrementarà 7.950 ptes. per cada un dels dies següents.
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Article 170 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'expedient de delimitació i d'amollonament dels
canals de domini públic hidràulic.

Capítol XVIII Taxa per l'autorització d'abocament d'aigües

Article 171 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part
de l'Administració, d'aquelles activitats encaminades a la
concessió de l'autorització per a l'abocament d'aigües.

Article 172 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin o es
vegin afectats per l'autorització per a l'abocament d'aigües.

Article 173 Quantia
La quota es determinarà atès el pressupost del projecte d'acord
amb la tarifa següent:

a) Projecte pressupostat superior a 50 milions 530.000 ptes.
b) Projecte pressupostat entre 10 i 50 milions 106.000 ptes.
c) Projecte pressupostat inferior a 10 milions 53.000 ptes.

Article 174 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'expedient de l'autorització d'abocament, però, si
l'autorització es concedeix d'ofici, es farà en el moment que es
concedeixi.

Capítol XIX Taxa per l'autorització de dessaladores d'aigua
marina o salabrosa

Article 175 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització, per part
de l'Administració, d'aquelles activitats encaminades a la
concessió d'autoritzacions per a la instal•lació de dessaladores
d'aigua marina o salabrosa.

Article 176 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'autoritzacions per a la instal•lació de dessaladores
d'aigua marina o salabrosa.

Article 177 Quantia 
La quota es determinarà atès el pressupost del projecte segons la
tarifa següent:

a) Pressupost projectat superior a 50 milions 530.000 ptes.
b) Pressupost projectat inferior a 50 milions 106.000 ptes.

Article 178 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud que iniciï la
tramitació de l'expedient de l'autorització d'instal•lació de
dessaladores d'aigua marina o salabrosa.

Capítol XX Taxa per la realització d'informes i altres actuacions

Article 179 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició d'informes
tècnics i certificats, així com la realització d'actuacions
facultatives que s'hagin d'efectuar a entitats, empreses o
particulars o siguin conseqüència de l'aplicació de disposicions en
vigor o dels termes de concessions o autoritzacions atorgades.

Article 180 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin els
informes, certificats i altres actuacions facultatives a què es refereix
el fet imposable.

Article 181 Quantia
La taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:

a) Certificacions simples 1.060 ptes.
b) Certificacions amb visita de camp 5.300 ptes.
c) Compulsa de document per foli 320 ptes.
d) Canvis de titularitat 15.900 ptes.
e) Pròrrogues 15.900 ptes.
f) Modificació de les condicions 15.900 ptes.
g) Informes, la redacció dels quals no impliqui 
visita de camp 5.300 ptes.
h) Informes, la redacció dels quals impliqui visita de camp:
El primer dia 15.900 ptes.
Cadascun dels dies següents 10.600 ptes.

Article 182 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol•licitud dels serveis
constitutius del fet imposable.

Capítol XXI Taxa per la realització de treballs de camp per a
delimitacions, inspecció d'obres, aixecaments topogràfics i altres
actuacions facultatives

Article 183 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per part del
personal que depèn de la Junta d'Aigües de les Balears, de serveis
públics, la realització dels quals impliqui visites de camp que
tinguin la seva causa en la realització de projectes, expedients o
peticions promoguts per l'Administració i ordenats en disposicions
legals o reglamentàries.

Article 184 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells a qui es prestin els
serveis o per als quals s'executin els treballs expressats en el fet
imposable.

Article 185 Quantia
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:
a) El primer dia 15.900 ptes.
b) Cadascun dels dies següents fins al quinzè 10.600 ptes.
c) Cadascun dels següents 7.950 ptes.

Article 186 Meritació
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació efectiva del servei o
treball.

Capítol XXII Taxa per la inspecció de les condicions concessionals

Article 187 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per part del
personal que depèn de la Junta d'Aigües de les Balears, de serveis
públics, la realització dels quals impliqui visita de camp i que
provoquin la inspecció i la vigilància de les condicions a què estan
subjectes les autoritzacions i concessions sobre el domini públic
hidràulic.
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Article 188 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que, havent sol•licitat
la concessió d'autoritzacions sobre el domini públic hidràulic,
necessitin la inspecció de les condicions en què s'hagi lliurat
l*autorització.

Article 189 Quantia
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:

a) El primer dia 15.900 ptes.
b) Cadascun dels dies següents fins al quinzè 10.600 ptes.
c) Cadascun dels dies següents 7.950 ptes.

Article 190 Meritació
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació efectiva del servei
d'inspecció a què es refereix el fet imposable.

Capítol XXIII Taxa per direcció o inspecció d'obres

Article 191 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització dels
treballs facultatius de replantejament, direcció, inspecció i
liquidació d'obres efectuada per personal que depèn de la Junta
d'Aigües de les Balears per a la gestió i execució de les activitats
esmentades, mitjançant subhasta, concurs, contractació directa o
escarades.

Article 192 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els contractistes i
adjudicataris de les subhastes, concursos, contractes directes i
escarades.

Article 193 Base i quantia per a projectes de direcció i inspecció
d'obres
Quan es tracti de projectes de direcció i inspecció d'obres, la base
imposable estarà constituïda per l'import del pressupost d'execució
material, incloent-hi cada certificació d'obra i afegint-hi, si és
procedent, les adquisicions i subministraments especificats en els
projectes. 
El tipus de gravamen serà del 4%.

Article 194 Base i quantia per a replantejament i liquidació
d'obres
1.- Per al replantejament d'obres, l'import de la taxa es fixarà
prenent com a base el pressupost de despeses que es formuli, que
comprendrà les dietes, el quilometratge i els materials. L'import
no podrà excedir l'1% del pressupost d'execució per contracta.
2.- 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:

1.- Fins a 400.000 1.590 ptes.
2.- De 400.001 a 800.000 2,50    0/00
3.- De 800.001 a 4.000.000 2.00     "
4.- De 4.000.001 a 8.000.000 1,25     "
5.- De 8.000.001 a 40.000.000 0,50     "
6.- De 40.000.001 a 80.000.000 0,35     "
7.- De 80.000.001 a 160.000.000 0,25     "
8.- De 160.000.001 a 240.000.000 0,20     "
9.- De 240.000.001 a 320.000.000 0,17     "
10.- De 320.000.001 a 400.000.000 0,15     "
11.- A partir de 400.000.001 0,13     "

Article 195 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti la prestació del
treball facultatiu corresponent.

Capítol XXIV Taxa per redacció de projectes, confrontació i
taxació d'obres i projectes

Article 196 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de treballs
facultatius perquè es realitzin projectes d'obres, serveis o
instal•lacions d'entitats, empreses o particulars, així com la taxació
d'aquestes obres, serveis o instal•lacions.

Article 197 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els titulars o peticionaris de
concessions, autoritzacions administratives o taxacions a què es
refereix el fet imposable.

Article 198 Base de tributació
La base de la taxa és l'import del pressupost total d'execució
material del projecte d'obres, serveis o instal•lacions i, en cas de
taxació, el valor que en resulti.

Article 199 Quantia
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.P2/3

a) En cas de redacció de projectes d'obres, serveis i instal•lacions,
s'aplicarà el coeficient:

C = 2,7
La taxa mínima serà de 31.800 ptes.

b) En cas de confrontació i informes, s'aplicarà el coeficient:
C = 0,8

La taxa mínima serà de 15.900 ptes.

c) En cas de taxacions d'obres, serveis o instal•lacions i de taxacions
de terrenys o edificis, s'aplicarà el coeficient:

C = 0,3
La taxa mínima serà de 10.600 ptes.

Article 200 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti la prestació del
treball facultatiu corresponent.

Capítol XXV Taxa general per serveis administratius portuaris

Article 201 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis
següents:

1.- Formació d'expedients, obertura i tramitació.
2.- Recerca de dades o antecedents arxivats.
3.- Expedició de certificacions simples.
4.- Compulsa i validació de documents.
5.- Autentificació de documents i plànols.
6.- Informes facultatius, amb sortida d'oficines o sense.
7.- Registre de concessions o autoritzacions administratives.
8.- Còpies o fotocòpies de documents i plànols.

Article 202 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin els
serveis a què es refereix el fet imposable.
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Article 203 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà considerant les
tarifes següents en la condició de fixes o variables:

Núm. Conceptes Ptes.
1Per formació d'expedient, obertura i tramitació 8.480  per u.
2 Per recerca de dades o antecedents arxivats 425 per u.
3 Per certificació simple
3.1 Expedició 1.750 per u.
3.2 Remissió correu 160 per u.
4 Per compulsa de documents
4.1 Per compulsa de foli (A4) 350 per u.
4.2 Per validació de poders 2.120 per u.
5 Per certificació de documents
5.1 Per certificació de foli (A4) 700 per u.
5.2 Per plànol (A1) 1.400 per u.
6 Per informe facultatiu
6.1 Sense sortida 3.710 per u.
6.2 Amb dades de camp 13.250 per u.
6.3 Per dia 10.070 per u.
7 Per registre de concessions o autoritzacions: 2% cànon establert,
amb un mínim de 2.120
8 Per còpies o fotocòpies 
8.1 Còpies mecanografiades de textos originals 265 per foli
8.2 Fotocòpies
8.2.1 Fotocòpia en paper A-4, fins a 50 unitats 15 per u.
8.2.2 Fotocòpia en paper A-4, des de 50 unitats 10 per u.
8.2.3 Fotocòpia en paper A-3, fins a 50 unitats 20 per u.
8.2.4 Fotocòpia en paper A-3, des de 50 unitats 15 per u.
8.3 Còpies de plànols
8.3.1 D'original vegetal A-1 160 per u.
8.3.2 D'original vegetal informal 210 per u.

Article 204 Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti la
realització de l'activitat administrativa que constitueix el fet
imposable.
2. Quan la quantia no es pugui determinar en el moment en què es
sol•liciti l'activitat per desconeixement del nombre d'unitats de
documents, còpies o fotocòpies que s'han de lliurar al sol•licitant,
es podrà exigir un dipòsit previ estimat de la quantia final.

Capítol XXVI Taxa per ocupació o aprofitament de domini
públic portuari

Article 205 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització
privativa o l'aprofitament especial del domini públic portuari,
mitjançant concessió o autorització administrativa.
2. No estan subjectes a aquesta taxa la utilització privativa o
l'aprofitament especial de béns, obres i instal•lacions d'ús públic
que, sense ser objecte de concessió administrativa, es trobin
gravats a través d'altres taxes portuàries.

Article 206 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells que siguin titulars de les concessions
o autoritzacions a què es refereix el fet imposable d'aquesta taxa.

Article 207 Base imposable
1. La base imposable estarà constituïda pel valor del bé ocupat o
aprofitat, que es determinarà d'acord amb els criteris següents:
A. Ocupació de domini públic portuari:
1. Quan es tracti de l'ocupació de terrenys, la base imposable
estarà constituïda pel valor del terreny ocupat, que es determinarà
d'acord amb el valor més elevat dels tres següents, aplicables als
terrenys contigus a les zones de servitud que tinguin un
aprofitament similar als usos que es proposin per al domini públic
sol•licitat:

a) el valor cadastral, 
b) el comprovat per l'Administració a l'efecte de qualsevol tribut,
c) el preu, contraprestació o valor d'adquisició declarats pels
subjectes passius.
El valor resultant serà incrementat amb l'import mitjà estimat dels
beneficis nets anuals, abans d'imposts, que sigui previsible obtenir
en la utilització del domini públic durant el període concessional.
L'estimació d'aquests beneficis es farà tenint en compte els estudis
econòmics que faciliti el sol•licitant de la concessió o autorització,
així com les informacions que pugui aconseguir i les valoracions
que pugui efectuar l'Administració atorgant, directament o per
comparació amb altres concessions existents.
2. Quan es tracti de l'ocupació d'obres i instal•lacions, la base
imposable estarà constituïda pel valor dels béns ocupats, que serà
l'actual de mercat d'aquests béns en el moment de l'atorgament de
la concessió, tenint en compte l'ús previst i el termini d'atorgament.
B. Aprofitament del domini públic portuari
Quan es tracti de l'aprofitament del domini públic portuari, la base
imposable estarà constituïda pel valor dels materials aprofitats a
preus de mercat.

Article 208 Quantia
1. Quan es tracti de l'ocupació del domini públic portuari, la quota
tributària serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen del 5%.
2. Quan es tracti de l'aprofitament de béns de domini públic
portuari, la quota tributària serà la resultant d'aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen del 50%.
3. La taxa es revisarà periòdicament en la mesura en què augmenti
o disminueixi el valor dels elements que varen servir per determinar
la base imposable.

Article 209 Meritació
1. La taxa per la utilització privativa del domini públic portuari es
meritarà, per als titulars de les concessions o autoritzacions, en el
moment que s'atorguin i que s'aprovin cada una de les revisions
efectuades sobre aquesta taxa.
2. La taxa per aprofitament especial del domini públic portuari es
meritarà quan es produeixi l'aprofitament autoritzat i serà exigible
per cada acte de gaudi que s'efectuï d'aquests aprofitaments.
3. No obstant això, la taxa s'exigirà anualment i serà satisfeta d'un
cop en els terminis que es determinin a les concessions o
autoritzacions corresponents.

Capítol XXVII Taxa per direcció i inspecció d'obres

Article 210 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la realització, per part dels serveis
tècnics d'aquesta Conselleria, de treballs facultatius corresponents
a les obres i projectes efectuats mitjançant contracte administratiu,
per subhasta, concurs o contracte negociat.

Article 211 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els contractistes adjudicataris
de les subhastes, concursos o contractes a què es refereix l'article
regulador del fet imposable.
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Article 212 Base imposable i quantia
La base imposable estarà constituïda pel resultat d'aplicar, a
l'import d'execució material de les obres, el coeficient
d'adjudicació del contracte, segons les regles següents:
1. Pel replantejament de les obres
La quantia de la taxa estarà constituïda per la suma de la quantitat
fixa de 37.100 ptes. i l'u per mil de la base assenyalada abans,
segons consti el seu import total en el contracte.
2. Per la direcció i inspecció de les obres
La quantia serà el quatre per cent de la base assenyalada abans,
segons consti a cada certificació que s'expedeixi.
3. Per revisió de preus
Quan en un contracte hi hagi clàusula de revisió i calgui tramitar
un expedient per a la seva aplicació, s'exigirà la quantia fixa de
15.900 ptes. i l'u per mil sobre l'import addicional per revisió que
resulti.
4. Per liquidació d'obra
La redacció del projecte de liquidació donarà lloc a la taxa amb la
quantia fixa de 37.100 ptes. i l'u per mil sobre l'import addicional
del projecte resultant.

Article 213 Meritació
La taxa es meritarà en el moment que es signi el contracte.
1. En els casos 1, 3 i 4, serà exigible en el moment en què el
contractista sol•liciti el replantejament, la revisió o la liquidació
de les obres.
2. En el cas de la direcció i inspecció, la taxa podrà exigir-se
deduint-ne l'import de la quantitat que s'ha d'abonar per cada
certificació que s'expedeixi.

Capítol XXVIII Taxa general per treballs facultatius de
redacció, confrontació i taxació de projectes

Article 214 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació, per part
dels serveis tècnics corresponents, dels treballs facultatius relatius
a la sol•licitud i autorització de concessions, licitacions,
mediacions o taxacions formulades pels subjectes passius.

Article 215 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells que siguin peticionaris o titulars de
concessions, autoritzacions administratives o taxacions davant la
Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

Article 216 Bases, tipus de gravamen i quanties mínimes
1. La base imposable d'aquesta taxa estarà constituïda per l'import
del pressupost total d'execució material de les obres, incloent-hi
partides alçades, partides per justificar i imprevists en cas que n'hi
hagi, del projecte d'obres, serveis o instal•lacions que són objecte
de la prestació del servei. Quan el servei prestat sigui la taxació,
la base imposable estarà constituïda pel valor que en resulti.

2. La quantia de la taxa s'obtindrà aplicant la fórmula:
T= C*P, en pessetes

C és el coeficient que per a cada cas s'assenyala i P, la base
indicada.

3. El coeficient C tindrà el valor següent:
En redacció de projectes C= 2,7
En confrontació i informe C= 0,8
En taxacions d'obres, etc. C= 0,5
En taxacions de projectes C= 0,3

4. Les quanties mínimes exigibles seran:
En redacció de projectes 85.860 ptes.
En confrontació i informe 25.440 ptes.
En taxacions d'obres, etc. 15.900 ptes.
En taxacions de projectes 9.540 ptes.

Article 217 Meritació
L'obligació de satisfer la taxa sorgeix segons els casos:
1. En cas de petició de redacció de projectes, en el moment
d'acceptació per part del peticionari, el pressupost formulat pel
servei de l'Administració.
2. En cas de confrontació i informe, en el moment de la presentació
del projecte que s'ha de tramitar o, si es formulen objeccions en la
validació prèvia, en el moment en què se'n produeixi la subsanació.
3. En cas de petició de taxació d'una obra d'un projecte, en el
moment de ser admesa la petició.

Capítol XXIX Taxa general per informes i actuacions facultatives

Article 218 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació d'informes
tècnics, treballs de camp per a delimitacions, replantejaments,
inspeccions, reconeixements o recepcions d'obres que exigeixin
aixecament d'actes i/o plànols amb expedició de certificat, que hagin
de realitzar-se per part de l'Administració en les tramitacions
instades davant la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral.
Així mateix, s'entendrà que s'ha produït el fet imposable quan hagi
d'efectuar-se la prestació d'informes tècnics, com a conseqüència de
disposicions en vigor o de les clàusules i condicions imposades en
concessions o autoritzacions atorgades.
2. Queden exceptuats d'aquesta taxa els informes, la realització dels
quals meriti una taxa específica.

Article 219 Subjecte passiu
Són subjectes passius aquells que sol•licitin la realització d'alguna
de les activitats assenyalades a l'article anterior o en els quals
recaigui l'actuació per aplicació de clàusula o condició imposada en
les concessions o  autoritzacions de les quals siguin titulars.

Article 220 Quota tributària o tarifa
1. La quantia d'aquesta taxa serà la quota en pessetes que, per a cada
prestació, s'estableixi a continuació:
Núm. Conceptes Ptes.
1 Per treballs de camp per a delimitacions, replantejaments,
inspeccions, reconeixements, recepcions i aixecaments topogràfics
amb aixecament d'acta i plànol
1.1 El primer dia o quantia mínima 15.900
1.2 Per cada dia següent 10.600
2. Per informes tècnics redactats per personal facultatiu en virtut del
càrrec i amb certificat final, sense sortida 7.950
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%,amb una
quantia mínima de 15.000.

Article 221 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de sol•licitar-se la prestació de
l'acte facultatiu, en virtut del precepte que el reguli o bé en virtut de
les condicions o clàusules de la concessió, autorització o contracte
de gestió de serveis.
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Capítol XXX Taxes del servei de ports
Prestació de serveis portuaris

Taxa d'entrada i estada de vaixells
(Tarifa G-1/15.4.01)

Article 222 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les
aigües del port, dels canals d'accés, obres d'abric i zones
d'ancoratge i altres serveis generals prestats al vaixell i serà
d'aplicació a tots els vaixells, embarcacions i plataformes fixes
que entren a les aigües del port o hi romanen.

Article 223 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els armadors, consignataris
o representants dels vaixells que utilitzin els serveis a què es
refereix el fet imposable.
2. Tindran la consideració de responsables subsidiaris en el
pagament del deute tributari els titulars de molls en concessió que
no comuniquin a la Direcció General de Costes i Ports l'arribada
de vaixells als molls.

Article 224 Quantia
1. La quantia d'aquesta taxa es calcularà en funció de l'arqueig
brut (per cada 100 unitats de Tones de Registre Brut —TRB— o
fracció) i de l'estada en el port, d'acord amb el quadre següent:

Estada Fins a Més de Més de
Més de

3.000 3.000 i fins 5.000 i fins
10.000

a 5.000 a 10.000 

Per períodes complets
de 24 hores o fraccions
superiors a 6 hores 385 ptes. 430 ptes. 470 ptes.

515 ptes.
Per fracció de 
fins a 6 h. 195 ptes. 215 ptes. 235 ptes.

260 ptes.

2. Als vaixells que efectuïn exclusivament operacions
d'avituallament a l'atracador, els podrà ser aplicada una reducció
en la quota resultant de fins a un 25% de la quantia.
3. Als vaixells de bandera d'un país de la UE i registrats en
territori de la UE que entrin (surtin) amb llast fent navegació
exterior i surtin (entrin) amb càrrega fent navegació de cabotatge,
o viceversa, els serà aplicat un coeficient reductor de 2,55 de la
taula-barem anterior.
4. Als vaixells que facin tràfic exterior els serà aplicat un
coeficient reductor de 5,1 de la taula-barem anterior.
5. Als vaixells de bandera d'un país de la UE i registrats en
territori de la UE que efectuïn navegació de cabotatge, tant a
l'entrada com a la sortida, havent efectuat en el port d'origen
operacions d'embarcament, desembarcament o trànsit de
passatgers o mercaderies que no siguin per a l'avituallament propi
del vaixell, els serà aplicada la taxa indicada a la taula-barem.
6. Als vaixells pesquers congeladors de bandera d'un país de la UE
i registrats en territori de la UE, els serà aplicat el mateix
coeficient de l'apartat 4.2.

Article 225 Reduccions de quota
Als vaixells que efectuïn més de 12 escales en el port durant l'any
natural, els seran aplicats els següents percentatges de reducció
sobre la quota tributària resultant:

A les escales 13ª a 24ª, 85% de la taxa
A les escales 25ª a 40ª, 70% de la taxa
A partir de l'escala 41ª, 50% de la taxa

Article 226 Línies regulars de navegació
1. Els vaixells de línies de navegació amb qualificació de regulars
que, abans de la meritació d'aquesta taxa, acreditin aquesta condició
davant la Direcció General de Costes i Ports i que efectuïn més de
dotze escales en el port durant l'any natural podran tenir les següents
reduccions de la quota tributària: 

A les escales 13ª a 24ª, 90% de la quantia de la taxa
A les escales 25ª a 50ª, 80% de la quantia de la taxa
A partir de l'escala 51ª, 70% de la quantia de la taxa

2. Aquestes reduccions seran aplicables després de la sol•licitud
prèvia dels subjectes passius i la seva denegació haurà d'estar
suficientment motivada.
3. Perquè els vaixells que s'incorporin a una línia de navegació
regular puguin optar a l'aplicació d'aquesta reducció de la quantia de
la taxa, serà condició necessària que, abans que entrin en el port, es
justifiqui aquesta circumstància documentalment davant la Direcció
General de Costes i Ports. L'aplicació d'aquesta reducció no tindrà
caràcter retroactiu.
4. A l'efecte de còmput d'escales, s'acumularan a cada port totes les
entrades dels vaixells d'una mateixa companyia armadora i línia
regular.
5. La reducció per nombre d'escales continguda en aquesta regla és
incompatible amb la de la regla anterior.

Article 227 Vaixells inactius i similars
1. Als vaixells inactius, la dotació dels quals es limiti al personal de
vigilància, i als que es troben en reparació dins la mar, artefactes
flotants destinats a aqüicultura, vivers flotants, vivers de musclos,
tràfic interior del port, tràfic insular, remolc, dragatge i inactivitat
pesquera els podrà ser aplicada una bonificació de fins al 50% de la
quantia de la taxa establerta a l'article 203, després que els subjectes
passius n'hagin fet prèviament la sol•licitud i sempre que es situïn
en tot moment a la zona d'ancoratge, amarratge o atracada
determinat per la Direcció General de Costes i Ports.
2. En tot cas, per poder aplicar el que s'ha disposat en aquesta regla
serà indispensable que prèviament s'hagi formulat la sol•licitud
corresponent a la Direcció General i que aquesta entitat hagi atorgat
la conformitat mitjançant l'establiment del concert corresponent.

Article 228 Vaixells en construcció i similars
1. Als vaixells en construcció, a partir de la seva avarada, i als que
estan en desballestament dins la mar els podrà ser aplicada una
reducció fins al 80% sobre la quota tributària de la taxa determinada
d'acord amb l'article 223. 
2. En cas de construcció, l'arqueig serà el corresponent al vaixell
acabat; en cas de desballestament, l'arqueig brut serà l'inicial.
3. Els vaixells situats al varador o al dic sec estan exempts del
pagament d'aquesta taxa mentre no ocupin làmina d'aigua.

Article 229 Meritació
La taxa es meritarà quan el vaixell hagi entrat a les aigües de
qualsevol zona del port i serà exigible en el moment en què s'efectuï
la liquidació.

Capítol XXXI Taxa per atracada
(Tarifa G-2/15.4.02)

Article 230 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ús, per part dels
vaixells, dels elements d'amarratge i defensa que li permetin
l*atracada i serà d'aplicació a tots els que es trobin atracats en els
molls, molls de pilons, etc., la titularitat dels quals correspongui a
la Direcció General de Costes i Ports o siguin gestionats per aquesta
entitat. 
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Article 231 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els armadors, consignataris
o representants dels vaixells que utilitzin els elements esmentats
a la regla anterior.

Article 232 Quantia
1. La quantia de la taxa per vaixell es determinarà per cada metre
o fracció d'eslora i en consideració al temps que romangui atracat,
computant períodes complets de vint-i-quatre hores o fracció i en
funció de la profunditat del moll, amidada en BMVE, d'acord amb
la taula següent:

Profunditat (p) del moll Màxim per cada període 
en BMVE (metres) complet de 24 h. o frac.
    p < 4 210
4 < p < 6 290
6 < p < 8 370
8 < p < 10 470
10 < p < 12 625

2. Per períodes d'atracada de 3 hores o fracció, les quantitats del
quadre es multiplicaran per 0,50.
3. En cas que un mateix vaixell faci més d'una atracada en un
mateix port durant el mateix dia natural, únicament haurà d'abonar
la taxa corresponent a un període complet de 24 hores.
4. En els casos en què, pel fet que el vaixell transporti mercaderies
perilloses, siguin necessàries zones de seguretat a proa o a popa,
la taxa s'aplicarà incrementada en una eslora addicional.
5. La Direcció General de Costes i Ports podrà descomptar del
període de facturació el temps d'inactivitat del vaixell a
l'atracador, quan per raons de congestió en els serveis de
practicatge, remolc o amarratge aquests serveis es retardin
substancialment en relació a la finalització de les operacions
d'atracada.

Article 233 Reduccions de la quota tributària
Als vaixells que efectuïn més de dotze escales a les aigües del port
durant l'any natural, els seran aplicades les reduccions següents de
la quota tributària:

A les escales 13ª a 24ª, 85% de la quantia de la taxa
A les escales 25ª a 40ª, 70% de la quantia de la taxa
A partir de l'escala 41ª, 50% de la quantia de la taxa

Article 234 Línies regulars de navegació. Reduccions
1. Els vaixells de línies de navegació amb qualificació de regulars
que, abans de la meritació d'aquesta taxa, acreditin aquesta
condició davant la Direcció General de Costes i Ports i que
efectuïn més de dotze escales en el port durant l'any natural,
podran tenir les reduccions següents de la quota tributària:
A les escales 13ª a 24ª, 90% de la quantia de la taxa
A les escales 25ª a 50ª, 80% de la quantia de la taxa
A partir de l'escala 51ª, 70% de la quantia de la taxa
2. Les reduccions esmentades seran aplicables després de la
sol•licitud prèvia dels subjectes passius i la seva denegació haurà
d'estar suficientment motivada.
3. Perquè els vaixells que s'incorporin a una línia de navegació
regular puguin optar a l'aplicació d'aquesta reducció de la quantia
de la taxa, serà condició necessària que abans de l'entrada en el
port es justifiqui aquesta circumstància documentalment davant la
Direcció General de Costes i Ports. L'aplicació d'aquesta reducció
no tindrà caràcter retroactiu.

4. A l'efecte de còmput d'escales, s'acumularan a cada port totes les
entrades dels vaixells d'una mateixa companyia armadora i línia
regular.
5. La reducció per nombre d'escales continguda en aquesta regla és
incompatible amb la regla anterior.

Article 235 Còmput del temps d'atracada
1. L'atracada es comptarà des de l'hora de reserva fins al moment
que el vaixell amolla la darrera amarra del moll.
2. L'anul•lació de la reserva d'atracada en un termini inferior a 3
hores abans del començament de la reserva o quan aquesta
anul•lació no es produeixi i el vaixell no arribi a port donarà dret a
la Direcció General al cobrament de la taxa aplicable al vaixell pel
dia complet en què ha començat la reserva, independentment que
l'atracador reservat pugui ser utilitzat per un altre vaixell.

Article 236 Altres modalitats d'atracada
1. Els vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll o a
altres vaixells abarloats abonaran el 50% de la taxa establerta a la
regla tercera.
2. Els vaixells atracats de punta als molls abonaran una taxa igual
al 60% de l'establerta a la regla tercera.

Article 237 Prolongació del temps d'atracada
Si algun vaixell allarga l'atracada per sobre del temps normal previst
sense cap causa que ho justifiqui davant la Direcció General,
aquesta entitat fixarà un termini perquè abandoni l'atracador,
transcorregut el qual el vaixell queda obligat a desatracar. Una
vegada rebuda l'ordre de desatracada o d'esmena d'atracada, si el
vaixell no ho compleix abonarà la taxa següent:
A) Per cada una de les dues primeres hores o fracció: l'import de la
taxa corresponent a 24 hores.
B) Per cada una de les hores restants: tres vegades l'import de la
taxa corresponent a 24 hores.

Article 238 Atracada sense autorització
Si un vaixell atraca sense autorització, pagarà la mateixa taxa fixada
a la regla anterior, sense que això l'eximeixi de l'obligació de
desatracar quan li ho ordenin i independentment de les sancions a
què aquesta actuació doni lloc.

Article 239 Vaixells destinats al tràfic interior del port
La taxa aplicable als vaixells dedicats al tràfic interior del port i al
tràfic insular, que atraquin habitualment a determinats molls i que
així ho sol•licitin, serà el 25% de la quota tributària.

Article 240 Meritació
La taxa es meritarà quan el vaixell hagi atracat o bé quan li hagin
autoritzat l'atracada en el moll. Les quotes tributàries seran exigibles
en el moment en què se n'efectuï la liquidació corresponent.

Capítol XXXII Taxa per mercaderies i passatgers
(Tarifa G-3/15.4.03)

Article 241 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització, per part
de les mercaderies i els passatgers, de les aigües del port i dàrsenes,
accessos terrestres, vies de circulació, zones de manipulació
(excepte els espais d'emmagatzamament o dipòsit) i estacions
marítimes i serveis generals del port.
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2. Queda inclòs en aquesta taxa el dret de les mercaderies que
s'embarquen o desembarquen utilitzant mitjans no rodadors a
romandre a la zona de trànsit portuari el període de temps que li
assigni la Direcció General de Costes i Ports sense meritar cap
altra taxa en relació a la superfície ocupada.
3. Així mateix, queda inclòs en aquesta taxa el dret de les
mercaderies que s'embarquen o desembarquen utilitzant mitjans
rodadors al fet que els vehicles i els vaixells que les transporten
utilitzin les rampes fixes i l'escaló dels molls per a les operacions
de càrrega i descàrrega.
4. Finalment, queda inclòs en aquesta taxa el dret dels passatgers
a la utilització de les rampes fixes i l'escaló dels molls quan
embarquin o desembarquin a peu o utilitzant un vehicle de la seva
propietat.

Article 242 Exigibilitat de la taxa
En particular, la taxa s'exigirà:
A. Als passatgers que viatgin en tràfic interior o insular,
únicament a l'embarcament
B. Als passatgers que viatgin en tràfic interinsular en excursió
turística, únicament a l'embarcament de cada port.
C. Als passatgers que no viatgin en tràfic interior, insular o
interinsular, a l'embarcament i al desembarcament.
D. A les mercaderies embarcades, desembarcades, transbordades
o que entrin i surtin per terra a la zona de servei portuari sense ser
embarcades, excepte aquelles, l'entrada de les quals tingui com a
únic objecte la tramitació de documents de control duaner, sense
que es produeixin ruptures de càrregues, descàrregues a terra ni
estades en l'espai superiors a 2 hores i l'origen i la destinació
siguin països membres de la UE.

Article 243 Exempcions
Està exempta del pagament d'aquesta taxa la utilització de
maquinària i elements mòbils necessaris per a les operacions
d'embarcament o desembarcament, utilització que queda regulada
a altres taxes.

Article 244 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els armadors o els
consignataris o els representants dels vaixells que utilitzin el
servei i els propietaris del mitjà de transport quan la mercaderia
entri al port i en surti per mitjans terrestres.
2. Són responsables subsidiaris del deute tributari els propietaris
de la mercaderia i els seus representants autoritzats, llevat que
provin haver fet provisió de fons als responsables principals.
3. Són també responsables subsidiaris els titulars de la concessió
en el cas d'operacions en el moll de concessionaris.

Article 245 Quantia
1. La quantia de la taxa de passatgers, així com del vehicle en
règim de passatge el qual cada un dels passatgers que aboni
aquesta taxa té dret a embarcar o desembarcar, es determina en
funció de la navegació del passatger, el bloc I o II en el qual viatgi
i el tipus de vehicle de què es tracti, segons el quadre següent:

Concepte Tràfic
Interior i Cabotatge i Exterior

insular interinsular

Passatger 10 ptes.
Bloc I 515 ptes/pers. 980 ptes/pers.
Bloc II 155 ptes/pers. 615 ptes/pers.

Vehicle:
Motocicletes i vehicles o remolcs 
de 2 rodes fins a 2,5 m 270 ptes. 410 ptes.
Cotxes turisme i altres vehicles 
automòbils projectats principalment
per a transport de fins a 
5 passatgers i remolcs de 
2 rodes de 2,5 a 4,5 m 815 ptes. 1.225 ptes.

Furgonetes, autocaravanes, 
vehicles tot terreny, remolcs 
de 2 rodes de més de 4,5 m 
i la resta de vehicles1.470 ptes. 2.210 ptes. 
Autocars 
< 20 places nominals 3.680 ptes. 5.520 ptes.
Autocars 
> 20 places nominals 7.360 ptes. 11.040 ptes.

2. La taxa aplicable als cotxes embarcats o desembarcats en règim
de passatge interinsular de les illes Balears serà la meitat de
l'establerta en el quadre anterior.
La taxa aplicable als passatgers que viatgin en tràfic interinsular de
les illes Balears en excursió turística serà la meitat de l'establerta en
el quadre anterior.
3. S'aplicarà la taxa del Bloc I als passatgers de cabina de qualsevol
nombre de places ocupades per un o dos passatgers. A la resta de
modalitats de passatge els serà aplicada la taxa del Bloc II.
4. Els passatgers que efectuïn un creuer turístic que faci escala
intermèdia en el port però que no hi desembarquin no estaran
subjectes a aquesta taxa. En cas que baixin, els serà aplicada la taxa
corresponent a cada bloc i podrà establir-se concert, abans de
l'arribada del vaixell, entre els armadors o els seus representants i la
Direcció General de Costes i Ports.
5. L'abonament d'aquesta taxa donarà dret a embarcar o
desembarcar, lliure del pagament de la taxa de mercaderies,
l'equipatge de cabina. Els vehicles i la resta de l'equipatge pagaran
la taxa corresponent com a mercaderia.
6. La declaració del nombre de passatgers corresponent a cada bloc
es farà d'acord amb el format que estableixi el Servei de Ports i es
lliurarà en el moment d'acabar-se l'embarcament i amb anterioritat
al desembarcament.
7. En cas d'inexactitud o ocultació del nombre de passatgers, classe
de passatge o tipus de navegació, s'aplicarà una taxa doble dels tipus
assenyalats a l*article 244.1 per la totalitat de la partida mal
declarada o no declarada, independentment de la sanció que li
correspongui.

Article 246 Concertació del pagament de la taxa
La Direcció General de Costes i Ports, quan les circumstàncies ho
aconsellin, podrà establir concerts per al cobrament de la taxa
corresponent a passatgers en navegació interior o insular per
períodes anuals. Aquest concert s'abonarà per avançat sense dret a
devolució total o parcial.

Article 247 Quantificació de la taxa per a mercaderies

1. Les quanties bàsiques aplicables a cada partida de mercaderies
seran, per tona mètrica de pes brut o fracció i en funció del grup al
qual pertanyin, d'acord amb el repertori de classificació de
mercaderies vigent, aprovat pel Ministeri d'Obres Públiques,
Urbanisme i Transport, les que figuren a la taula-barem següent:
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INTERIOR 
I INSUL.              CABOTATGE

Grup de Emb. i/o
 desem. Embar. Desem.

Mercaderies Ptes. Ptes. Ptes.

1r 22 50 80
2n 30 75 110
3r 50 110 165
4t 70 165 245
5è 95 225 335
6è 125 300 445
7è 160 375 555
8è 335 795 1.180

2. Per a partides amb un pes total inferior a una tona mètrica, la
quantia serà, per cada 200 kg. o fracció, la cinquena part de la que
correspondria pagar per una tona.
A l'efecte d'aquesta regla, s'entendrà per partida les mercaderies
incloses a cada línia d'un mateix coneixement d'embarcament; a
més, es donarà als embalatges, recipients o qualsevol dels altres
elements de transport utilitzats per aquestes mercaderies el
tractament de taxes que els correspongui i seran considerats una
mercaderia més. És a dir, els esmentats elements seran facturats
segons la seva naturalesa d'acord amb el grup al qual pertanyin a
l'esmentat repertori, independentment del fet que continguin o
transportin mercaderies o no i figurant o no en el coneixement
d'embarcament.
3. La taxa aplicable a l'aigua per proveïment de poblacions serà el
10% de la prevista a la regla desena per al 1r. grup.

Article 248 Identificació de les mercaderies per grups
L'usuari obligat al pagament d'aquesta taxa haurà d'identificar, en
la forma que el servei estableixi per a la liquidació, el grup al qual
pertany la mercaderia abans que entri a la zona portuària. En cas
contrari, s'entendrà que existeix conformitat per part de l'usuari
amb la identificació de la partida i grup taxa atorgat pel servei,
que establirà l'esmentat grup en els casos en què hi hagi dubtes.

Article 249 Definició de conceptes
A l'efecte d'aquesta taxa s'entendrà:
a) Per trànsit marítim, l'operació que es realitza amb les
mercaderies que, descarregades d'un vaixell al moll, tornen a ser
embarcades a un altre vaixell o al mateix en distinta escala sense
sortir del port, excepte que, per necessitats de conservació, no hi
hagi en el port instal•lacions apropiades.
b) Per transbordament, l'operació per la qual es traslladen les
mercaderies d'un vaixell a un altre sense detenir-se en els molls i
amb presència simultània d'ambdós vaixells durant les operacions.
c) Per trànsit terrestre, les entrades al port i les sortides per via
terrestre, excepte les justificades per tramitacions duaneres en les
condicions previstes a la regla tercera d'aquesta taxa.

Article 250 Regles especials de quantificació
1. La quantia de la taxa prevista segons l'article 226 per a les
operacions de trànsit o transbordament correspondrà el 50% a la
descàrrega i l'altre 50% a la càrrega. No obstant això, la Direcció
General de Costes i Ports es reserva el dret de liquidar la taxa
completa de l'operació en el moment de la descàrrega de la
mercaderia.
2. Quan un paquet contingui mercaderies a les quals
corresponguin taxes de diferents quanties, s'aplicarà a la totalitat
la més elevada, llevat que es puguin classificar amb les proves que
presentin els interessats. En aquest cas, s'aplicarà a cada partida la
quantia que li correspongui.

3. El desembarcament al moll o a terra i l'embarcament des del moll
o des de terra que es faci sense estar el vaixell atracat, mitjançant
embarcacions auxiliars o qualsevol altre procediment, pagarà
d'acord amb les quanties fixades a les regles desena i onzena.
4. Les mercaderies desembarcades a dipòsit flotant o pontó i que
posteriorment es reembarquin a un altre vaixell sense passar per
terra o pel moll abonaran la mateixa taxa que l'assenyalada per al
transbordament.

Article 251 Actuacions de comprovació
La Direcció General de Costes i Ports està facultada per procedir a
la comprovació del pes i la classe de les mercaderies i van a càrrec
de l'usuari les despeses que s'ocasionin com a conseqüència
d'aquesta comprovació.

Article 252 Situacions especials
1. En el tràfic en règim de trànsit internacional es podran establir
anualment, per part de la Direcció General, per als tràfics de trànsit
i en funció del volum aportat per cada usuari, coeficients correctors
dels establerts a la regla desena per a l'abonament d'aquesta taxa.
2. En el cas particular del tràfic de contenidors es podrà establir, a
més, la simplificació d'incloure totes les mercaderies transportades
en el grup repertori de mercaderies que ponderadament els
correspongui i d'un pes mitjà per unitat de càrrega. La consideració
d'un grup igual o inferior al quart dels establerts a la regla desena,
en el qual s'inclouen els contenidors buits o d'un pes mitjà de la
càrrega neta inferior a 10 tones per TEU, haurà de ser especialment
comprovada i justificada en funció del tipus de mercaderia
transportada davant la Direcció General de Costes i Ports.
3. Aquests règims especials hauran de ser aprovats per la Direcció
General de Costes i Ports. En cap port no podrà significar una
reducció superior al 50% de la taxa que correspondria abonar per
l'estricta aplicació de la taxa  continguda a la regla desena.

Article 253 Avituallament del vaixell i subministrament durant
l'ancoratge
1. Les mercaderies i combustibles embarcats per a l'avituallament
del vaixell directament des de terra no estan subjectes a l'abonament
d'aquesta taxa, sempre que aquest avituallament hagi abonat la taxa
corresponent d'entrada en el port.
2. En el subministrament durant l'ancoratge o l'atracada amb
barcasses, les mercaderies i els combustibles que s'hi embarquin per
a l'avituallament abonaran la taxa corresponent a navegació interior
si el vaixell avituallat està situat a l'interior de les aigües portuàries
o zona I. En cas que aquest servei es presti a l'exterior de les aigües
portuàries o zona II, les mercaderies i els combustibles
d'avituallament abonaran la taxa corresponent a navegació exterior.

Article 254 Liquidació de la taxa
1. Per a la liquidació d'aquesta taxa, l'usuari obligat al pagament
haurà de presentar, abans de començar la descàrrega o 24 hores
abans de la finalització de la càrrega, el manifest de càrrega o una
declaració de la totalitat de les mercaderies  transportades o que
s'han de transportar i haurà d'indicar el nombre de paquets, la classe
i pes de les mercaderies i l'origen i la destinació, en la forma que
determini el servei.
2. Les taxes aplicables a mercaderies seran el doble de les
assenyalades a les regles anteriors en cas de retard en la presentació
de la declaració o manifest.
3. En cas d'ocultació de mercaderies a la declaració o manifest o
d'inexactitud, falsejant la classe de mercaderies, procedències o
destinació (que pugui afectar l'aplicació de la taxa) o disminució de
més d'un 10% del pes, s'aplicarà taxa doble a totes les partides de la
declaració o manifest de què facin part, a més de la sanció que en
el seu cas pogués correspondre.
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Article 255 Concessions administratives
1. Aquesta taxa serà d'aplicació, en les condicions que
s'especifiquen a continuació, en els ports que siguin gestionats
directament per la Direcció General de Costes i Ports o per
particulars en règim de concessió o autorització, tant si són
construïts per ells com si no.
2. Les mercaderies embarcades, desembarcades o transbordades,
els passatgers embarcats o desembarcats i, en general, tot el tràfic
que utilitzi instal•lacions en règim de concessió administrativa,
construïdes o no per particulars, abonaran aquesta taxa amb les
bonificacions i exempcions establertes a les clàusules
concessionals respectives.
3. Per a les concessions ja atorgades, s'aplicaran les taxes amb les
reduccions establertes a les concessions corresponents.

Article 256 Meritació
1. La taxa es meritarà en el moment en què s'iniciïn les operacions
a què es refereix el fet imposable.
2. Les quantitats que s'han de pagar seran exigibles en el moment
en què s'efectuï la liquidació corresponent.

Capítol XXXIII Taxa relativa a la pesca fresca
(Tarifa G-4/15.4.04)

Article 257 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les
aigües del port, molls, dàrsenes, zones de manipulació i serveis
generals del port, per part dels vaixells pesquers en activitat i els
productes de la pesca marítima fresca.

Article 258 Subjecte passiu i responsables subsidiaris

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa l'armador del vaixell o
aquell que, en la seva representació, faci la primera venda.
2. L'import repercutirà sobre el primer comprador de la pesca, en
cas que n'hi hagi, el qual haurà de suportar aquesta repercussió
sempre que la quantia de la taxa hagi estat abonada prèviament pel
subjecte passiu.
3. La repercussió tributària es farà constar de manera expressa i
separada en factura o document equivalent.
4. Són responsables subsidiaris del deute tributari per aquesta taxa
el primer comprador de la pesca, llevat que demostri haver-ne
suportat efectivament la repercussió i, si escau, el representant de
l'armador.

Article 259 Diferències aplicatives amb altres taxes

1. És condició indispensable per a l'aplicació d'aquesta taxa que
l'embarcació estigui despatxada per a l'activitat pesquera per
l'autoritat competent i que compleixi les condicions mínimes de
professionalitat que estableixi la Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria d'aquesta Comunitat Autònoma, a part d'estar
al corrent en el compliment de les obligacions amb aquesta
Conselleria. En cas contrari, s'aplicaran les taxes 15.4.01 "Entrada
i estada" i 15.4.02 "Atracada".
2. Per a l'acreditació de professionalitat, l'armador o, si no n'hi ha,
la confraria, haurà de presentar la declaració de les captures i
vendes fetes i la certificació de l'activitat, expedida per la
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, abans del dia trenta
de gener de l'exercici vençut. En cas contrari, la Direcció General
de Costes i Ports li lliurarà una liquidació complementària de les
taxes aplicables.

Article 260 Quantia
La quantia de la taxa serà del dos per cent del valor de la pesca i
queda establerta de la forma següent:
a) Si la venda es fa per subhasta a les llonges portuàries, el valor de
la pesca serà l'obtingut per aquesta venda.
b) El valor de la pesca no subhastada es determinarà pel valor mitjà
obtingut a les subhastes de la mateixa espècie fetes aquell dia o, en
cas que no se'n facin, el de la setmana anterior.
c) També es podrà prendre en consideració el preu mitjà de la
cotització real del mercat per a productes iguals de la setmana
anterior, acreditats per la Direcció General de Mercats Pesquers de
la Secretaria General de Pesca Marítima (Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació).
d) En cas que aquest preu no pugui fixar-se en la manera
determinada en els paràgrafs anteriors, serà fixat pel director del
port tenint en compte les condicions habituals del mercat del peix.

Article 261 Increment de la quantia de la taxa
1. La pesca fresca desembarcada en qualsevol dels ports que
depenen d'aquesta Comunitat, la venda de la qual es faci a la llonja
de Palma, pagarà el 50% de la taxa establerta a l'article anterior.
2. Els productes de la pesca fresca que siguin autoritzats per
l'autoritat portuària a entrar per mitjans terrestres a la zona portuària
per a la subhasta o utilització de les instal•lacions portuàries
abonaran el 50% de la taxa, sempre que acreditin el pagament
d'aquesta taxa o equivalent a un altre port de descàrrega espanyol;
en cas contrari, pagaran la taxa  completa.
3. La pesca fresca transbordada de vaixell a vaixell a les aigües del
port, sense passar pels molls, abonarà el 75% de la taxa.
4. Els productes de la pesca fresca descarregats que, per qualsevol
causa, no hagin estat venuts i tornin a ser carregats al vaixell,
abonaran el 25% de la quantia de la taxa establerta a l'article
anterior.

Article 262 Liquidació de la taxa
1. Per a la liquidació d'aquesta taxa, l'usuari obligat al pagament
haurà de presentar, abans de començar la descàrrega, càrrega o
transbordament, una declaració o manifest de pesca, que indiqui el
pes de cada una de les espècies que s'han de manipular, d'acord amb
un format elaborat per la Direcció General de Costes i Ports.
2. A l'efecte de la determinació del pes de la pesca, serà obligació
de l'armador passar-la per la llonja portuària o establiment que la
Direcció General de Costes i Ports disposi en el port.

Article 263 Ocultació i falsejament
1. La taxa aplicable als productes de la pesca serà el doble de les
assenyalades a les condicions anteriors en els casos de:
a) Ocultació de quantitats en la declaració o manifest o bé retard en
la presentació.
b) Inexactitud arran del falsejament d'espècies, qualitats o preus
resultants de les subhastes.
c) Ocultació dels noms dels compradors o inexactitud.

2. Aquest recàrrec no serà repercutible en el comprador.

Article 264 Supòsit especial de liquidació
Els industrials armadors que descarreguin habitualment en un
mateix lloc productes de la pesca, amb destinació a les seves
fàbriques o factories sense passar per la llonja, podran abonar la
taxa per liquidacions mensuals a la Direcció General de Costes i
Ports.
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Article 265 Coordinació amb altres taxes
1. L'abonament d'aquesta taxa suposa la no exigibilitat al vaixell
de l'abonament de la Tarifa G-1/15.4.01 "Taxa per entrada i estada
de vaixells", Tarifa G-2/15.4.02 "Taxa d'atracada" i de la Tarifa
G-3/15.4.03 "Taxa per mercaderies i passatgers", per un termini
màxim d'un mes a partir de la data d'iniciació de les operacions de
descàrrega o transbordament.
2. Transcorregut aquest termini, que es considera esgotat quan al
llarg d'un mes no hi hagi hagut moviments comercials a la llonja
o al centre de control del pes corresponent, es meritarà, segons els
casos, la Tarifa G-1/ 15.4.01 "Taxa per entrada i estada de
vaixells" i la Tarifa G-2/15.4.02 "Taxa per atracada".
3. La Direcció General de Costes i Ports podrà ampliar el termini
assenyalat a l'apartat 1 d'aquest article en els casos d'inactivitat
forçosa com a conseqüència de temporals, vedes costaneres,
mancança de llicències o qualsevol circumstància que impedeixi
les seves activitats habituals, expressament i individualment
acreditades a través d'una certificació de l'autoritat competent.
4. En aquests casos d'inactivitat, l'autoritat competent fixarà els
llocs en què aquests vaixells hauran de romandre ancorats o
atracats, d'acord amb les disponibilitats d'atracada i les exigències
de l'explotació portuària.

Article 266 Exclusió de la Taxa per mercaderies i passatgers
Les embarcacions pesqueres, mentre romanguin subjectes a
aquesta taxa en la forma assenyalada a l'article anterior, estaran
exemptes de l'abonament de la Tarifa G-3/15.4.03 "Taxa per
mercaderies i passatgers", pel combustible, avituallaments, efectes
navals i de pesca, gel i sal que embarquin per al consum propi, bé
en els molls pesquers, bé en altres molls habilitats amb aquesta
finalitat.

Article 267 Comprovació
La Direcció del Port està facultada per procedir a la comprovació
del pes i la classe de les espècies i qualitats de la pesca i van a
càrrec de l'usuari obligat al pagament de la taxa les despeses que
s'ocasionin com a conseqüència d'aquesta comprovació.

Capítol XXXIV Taxa per a embarcacions esportives i
recreatives
(Tarifa G-5/15.4.05)

Article 268 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització de les
aigües del port, les dàrsenes i zones d'ancoratge, els serveis
generals de policia i, si és el cas, les instal•lacions d'amarratge i
atracada en els molls o els molls de pilons, per part de les
embarcacions esportives o recreatives i dels seus tripulants i
passatgers.

Article 269 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
1. Són subjectes passius obligats d'aquesta taxa el propietari de
l'embarcació o el representant autoritzat.
2. Serà responsable subsidiari del deute tributari per aquesta taxa
el capità o patró de l'embarcació.

Article 270 Base imposable
La base imposable d'aquesta taxa es determinarà en funció de la
superfície en metres quadrats de l'embarcació que resulti del
producte de l'eslora màxima per la mànega màxima que figurin
definides a l'Article 330, Disposicions Comunes d'aquest Títol VI,
tenint en compte, a més, el temps d'ancoratge o atracada, comptat
en dies o fracció.

Article 271 Incompatibilitat amb altres taxes
És condició indispensable per a l'aplicació d'aquesta taxa que
l'embarcació no faci transport de mercaderies  i que els passatgers
no viatgin subjectes a creuers o excursions turístiques. En aquest
darrer cas, s'aplicarà la Tarifa G-1/15.4.01 "Taxa per entrada i
estada", la Tarifa G-2/15.4.02 "Taxa per atracada" i la Tarifa
G-3/15.4.03 "Taxa per mercaderies i passatgers".

Article 272 Meritació
La taxa es meritarà quan l'embarcació entri a les aigües del port, o
bé des del moment en què es produeixi la reserva temporal o
permanent, i serà exigible quan se'n presenti la liquidació.

Article 273 Quantia
1. 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:

A.- A les instal•lacions de la Direcció General de Costes i Ports:
En base
a) Atracades:
a.1) De punta 12 ptes.
a.2) De costat 60 ptes.

En trànsit
b) Temporada alta (del 15/06 al 15/09)
b.1) De punta 50 ptes.
b.2) De costat 245 ptes.

c) Temporada baixa (del 16/09 al 14/06)
c.1) De punta 10 ptes.
c.2) De costat 50 ptes.

d) Ancorades 12 ptes.
e) Mort d'amarratge o ancoratge 2 ptes.
f) Presa d'aigua 2 ptes.
g) Recollida de fems 2 ptes.
h) Vigilància nocturna 4 ptes.

B.- A la instal•lació de concessionari

a) Atracada 5 ptes.

2. Els serveis e), f), g) i h) seran de facturació obligada si les
instal•lacions en disposen.
3. S'entén per "mort d'amarratge o ancoratge" la disponibilitat d'una
amarra subjecta a un punt fix del fons, que permeti fixar la proa o
la popa del vaixell; per atracada de punta, la disponibilitat d'un lloc
d'amarratge a un moll o un moll de pilons, que permeti fixar la proa
o la popa del vaixell amb els propis mitjans, i per vigilància general,
la que presti la Direcció General de Costes i Ports per a la
generalitat de la zona de servei del port sense assignació específica,
ni garantia respecte de la integritat de les embarcacions o dels
continguts.
4. La petició de serveis implica l'acceptació de les condicions en què
es presten per part de la Direcció General de Costes i Ports, la qual
les farà públiques, però no es responsabilitzarà dels incidents que
puguin produir-se a causa de la configuració o disposició de les
instal•lacions o bé per causes meteorològiques.
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Article 274 Pagament de la taxa
L'abonament de la taxa per serveis a les instal•lacions de la
Direcció General de Costes i Ports s'efectuarà de la següent
manera:

1.a. Per a embarcacions de pas en el port, és a dir, en trànsit, per
avançat a l'arribada i pels dies d'estada que declarin; si l'esmentat
termini fos superat, l'usuari haurà de formular una nova petició i
abonar novament per avançat l'import inherent al termini
prorrogat, sempre que la Direcció General pugui procedir a
l'autorització de la pròrroga pel fet de no tenir compromès
l'atracador.
1.b. S'aplicarà a aquestes embarcacions la taxa de la taula del
barem anterior, apartat A.a o A.b, segons la temporada de què es
tracti.
1.c. En cas que no pugui accedir-se a la pròrroga i se n'ordeni la
desatracada, s'abonarà per cada hora de retard en l'execució de
l'operació la taxa corresponent a un dia d'atracada.

2.a. Per a les embarcacions amb base en el port, per semestres
avançats i l'usuari haurà de domiciliar l'abonament a una entitat
bancària, si així ho requereix la Direcció General de Costes i
Ports. En cas contrari, hauran d'efectuar el pagament abans del 15
de febrer per al primer semestre i del 31 de juliol per al segon i en
ambdós casos s'aplicarà una bonificació del 20%.
2.b. En tot cas, per poder continuar posseint la condició
d'embarcació en base haurà de procedir a l'abonament de la taxa
per semestres, que venceran el 31 de maig i el 30 de novembre per
al primer i segon semestre respectivament; en aquests casos, no
podrà beneficiar-se de la bonificació descrita a l'apartat anterior i
perdrà la condició de base per al pròxim període, si ho fa per via
executiva.

Article 275 Sol•licitud dels serveis
1. Tots els serveis hauran de ser sol•licitats a la Direcció General
de Costes i Ports i s'aplicarà taxa quíntuple als serveis obtinguts
sense l'autorització, independentment de la sanció que pugui
procedir per infracció del Reglament de Servei i Policia de Port.
2. L'abonament d'aquesta taxa no eximeix de l'obligació de
desatracar l'embarcació, de canviar de lloc d'amarratge o
d'ancoratge o, fins i tot, d'abandonar el lloc si així és ordenat per
l'autoritat competent. En aquest darrer supòsit, només tindrà dret
a la devolució de l'import de l'ocupació abonada per avançat i no
utilitzada.

Article 276 Serveis i instal•lacions de concessionaris
L'abonament de la taxa per serveis a les instal•lacions de
concessionaris s'efectuarà de la següent manera:

a) La Direcció General de Costes i Ports liquidarà la taxa als
usuaris, per períodes de dies, si es tracta d'embarcacions de pas i,
per semestres vençuts, si es tracta d'embarcacions de base. Per
això, el concessionari haurà d'aportar a la Direcció del Port les
dades necessàries per a la identificació completa de l'usuari, així
com per a la facturació, especificant si són de base o en trànsit,
segons el que s'indica a les Disposicions Comunes, Article 267
d'aquestes taxes, d'acord amb els terminis i el model que
s'estableixi.
b) El concessionari podrà concertar l'abonament de les taxes i
subrogar-se en l'obligació dels usuaris. La base del concert,
xifrada en metres quadrats per dia i mes, serà establerta per cada
concessió i temporada per part de la Direcció General, segons les
dades que faciliti el concessionari d'acord amb el format que la
Direcció General assenyali i que serveixin de base a la liquidació
global única que s'ha de practicar pel servei, que podrà suposar
una reducció de fins a un 25% acordada pel servei en funció de la
composició, port de la flota i gestió efectuada pel centre o club.

Article 277 Embarcacions lleugeres
Les embarcacions lleugeres que ocupin habitualment plaça en sec
del servei meritaran aquesta "Taxa per embarcacions esportives o
recreatives" atracades de punta, amb una reducció del 50%,
independentment del nombre de dies que naveguin.

Capítol XXXV Taxa per utilització de puntals i grues pòrtic
(Tarifa E-1/15.4.06)

Article 278 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització dels puntals
i grues pòrtic convencionals o no especialitzades.

Article 279 Subjecte passiu i responsable subsidiari

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris del servei a què
es refereix el fet imposable. 
2. Tenen la consideració de responsables subsidiaris del deute
tributari els propietaris de les mercaderies o estris manipulats i, en
cas que no n'hi hagi, els seus representants autoritzats, llevat que
demostrin haver fet provisió de fons a aquests darrers.

Article 280 Quantia

1. Les quanties bàsiques per hora o fracció dels puntals seran de:
2.450 ptes.
2. Per a les grues convencionals o no especialitzades, tenint en
compte que la Direcció General no en té i en cas que se n'autoritzi
la instal•lació a particulars o a empreses especialitzades, les taxes
seran les presentades a la proposta del peticionari i aprovades per
aquesta Direcció General.

Article 281  Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es posi a disposició dels
usuaris el servei a què es refereix el fet imposable i se n'exigirà el
pagament quan se'n faci la liquidació.

Article 282 Requisits per a la petició dels serveis
1. Els serveis de puntals es prestaran després de la petició prèvia per
escrit dels usuaris, en la qual es farà constar:
a) Operació que s'hi ha de dur a terme i hora d'inici
b) Temps sol•licitat

2. La Direcció General de Costes i Ports en decidirà la
disponibilitat, segons les disposicions vigents, d'acord amb el seu
criteri i tenint en compte l'ordre que afavoreixi més l'interès general.

Article 283 Responsabilitats dels usuaris dels serveis
Els usuaris que sol•licitin aquest servei assumiran la responsabilitat
de la direcció i l'organització en la manipulació de les mercaderies
i estris. Així mateix, seran a compte i risc seu totes les operacions
relacionades amb la manipulació i hi hauran de destinar tant el
material necessari com el personal degudament qualificat i amb
experiència suficient; podran ser recusats per la Direcció General de
Costes i Ports aquells que no reuneixin les condicions adequades.

Article 284 Dies de prestació dels serveis
Aquestes taxes són exclusivament aplicables a serveis prestats els
dies laborables dins la jornada ordinària establerta per a aquestes
activitats per la Direcció General de Costes i Ports. Els serveis
prestats fora de la jornada ordinària es podran facturar amb un
recàrrec del 50%.
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Article 285 Temps d'utilització dels puntals
1. El temps d'utilització dels puntals a l'efecte de facturació serà
el comprès entre l'hora en què s'hagi posat a disposició del
peticionari i l'acabament del servei.
2. Tot i això, les paralitzacions que es produeixin degudes a causes
imputables a la Direcció General de Costes i Ports es
descomptaran del temps d'utilització.

Capítol XXXVI Taxa per emmagatzematge a locals i edificis
(Tarifa E-2/15.4.07)

Article 286 Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització
d'espais, esplanades, porxades, empostissats, magatzems, locals i
edificis, amb els serveis generals corresponents, per a
l'emmagatzematge de mercaderies, estris i vehicles.
2. Se n'exclou l'ocupació del domini públic portuari per dur a
terme altres activitats que exigeixin l'atorgament de les
autoritzacions o concessions respectives.
3. Els espais destinats a dipòsits i emmagatzemament de
mercaderies i altres elements es classifiquen d'una manera general
en dues zones:
a) Zona de trànsit
b) Zona d'emmagatzemament
4. La zona de maniobra immediata als atracadors dels vaixells no
és zona de dipòsit de mercaderies i altres elements, llevat
d'excepcions amb autorització prèvia i explícita de la Direcció
General de Costes i Ports.
5. La identificació i l'extensió de cada una d'aquestes zones en els
distints molls i terminals de la zona de servei seran determinades
per la Direcció General de Costes i Ports.

Article 287 Subjecte passiu i responsables subsidiaris
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris dels serveis a
què es refereix el fet imposable.
2. Tindran la consideració de responsables subsidiaris per al
pagament del deute tributari els propietaris de les mercaderies o
elements emmagatzemats i, si no n'hi ha, els seus representants
autoritzats, llevat que puguin demostrar haver fet provisió de fons
a aquests darrers.

Article 288 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què s'iniciï la prestació del
servei, és a dir, quan es reservi l'espai sol•licitat.
Les quantitats que s'han d'abonar seran exigibles en el moment en
què s'efectuï la liquidació.

Article 289 Quantia
1. La quantia d'aquesta taxa es determinarà segons el producte de
la superfície ocupada pel temps reservat.

2. La Direcció General de Costes i Ports podrà aplicar una
franquícia de dos dies com a màxim per a les mercaderies que
embarquin o desembarquin amb mitjans rodadors; per a la resta de
mercaderies, aquesta franquícia de dos dies serà obligatòria. La
quantia fixada serà:

Taxa 15.4.07A
amb mercaderies
A) Zona de trànsit:
Superfície descoberta
Dies 1 al 10 6 ptes./m2/dia
Dies 11 al 20 12 ptes./m2/dia
Dies 21 en endavant 35 ptes./m2/dia
Superfície coberta
Dies 1 al 10 20 ptes./m2/dia
Dies 1 al 20 45 ptes./m2/dia
Dies 21 en endavant 110 ptes./m2/dia
B) Zona d'emmagatzemament
Superfície descoberta 
Dies 1 al 10 6 ptes./m2/dia
Dies 11 al 20 9 ptes./m2/dia
Dies 21 en endavant 20 ptes./m2/dia
Superfície coberta
Dies 1 al 10 20 ptes./m2/dia
Dies 11 al 20 25 ptes./m2/dia
Dies 21 en endavant 35 ptes./m2/dia
En ambdues zones, la quantia establerta en els paràgrafs anteriors
s'incrementarà 5 ptes./m2/dia quan la superfície estigui tancada.

TAXA 15.4.07B
amb estris, efectes, ormeigs de pesca, embarcacions i mitjans
auxiliars
Descoberta 6 ptes./m2/dia
Coberta i porxos 10 ptes./m2/dia
Magatzems i locals 15 ptes./m2/dia

Article 290 Còmput de l'emmagatzematge
1. L'emmagatzematge es comptarà des del dia per al qual s'ha fet la
reserva fins que la mercaderia, vehicle o estris deixin la superfície
lliure.
2. L'anul•lació o modificació de la reserva en un termini inferior a
vint-i-quatre hores del començament de la reserva o quan aquesta
anul•lació no es produeixi i la mercaderia no arribi a port donarà
dret a la Direcció General de Costes i Ports al cobrament de la taxa
aplicable a la mercaderia per dia complet en què ha començat la
reserva, independentment que la superfície reservada pugui ser
utilitzada per una altra mercaderia.
3. Si una mercaderia allarga l'emmagatzematge per sobre del temps
reservat, la Direcció General de Costes i Ports podrà optar per
prorrogar la reserva o per donar l'ordre de trasllat; quan es produeixi
una demora superior a les 48 hores en el compliment de l'ordre de
trasllat, la taxa des d'aquest moment serà el quíntuple de la que amb
caràcter general correspondria, independentment que el servei pugui
procedir al trasllat, tot passant-se el càrrec corresponent i responent
en tot cas el valor de les mercaderies de les despeses de
manipulació, transport i emmagatzematge.
4. El pagament de les taxes en la quantia establerta no eximeix
l'usuari del servei de l'obligació de remoure al seu càrrec la
mercaderia o elements del lloc que es trobin ocupant, si, a judici de
la Direcció General de Costes i Ports, constitueixen un entorpiment
per a l*explotació normal del port. La demora superior a 48 hores en
el compliment de l'ordre de trasllat o desallotjament en el cas de
magatzems, locals i edificis permetrà a la Direcció General aplicar
la regla anterior.

Article 291 Mesurament dels espais ocupats
1. La forma de mesurar els espais ocupats per les mercaderies,
vehicles o altres elements serà pel rectangle circumscrit
exteriorment a la partida total de mercaderies o elements dipositats,
definit de forma que dos dels costats siguin paral•lels a l'escaló del
moll i arrodonint el nombre de metres quadrats que resulti per
obtenir el nombre immediat sense decimals. De forma anàloga es
procedirà a zones cobertes, magatzems, locals, etc. i serviran de
referència els costats.
2. Es prendrà com a base de la liquidació la superfície ocupada al
final de la descàrrega.
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3. La Direcció General de Costes i Ports, atesos els criteris
d'eficàcia en la gestió del servei i la racionalitat d'explotació,
decidirà comptabilitzar la superfície per partides o bé pel
carregament complet.
4. Aquesta superfície s'anirà reduint en alçar la mercaderia a
l'efecte d'abonament, per quartes parts, i se'n prendrà la totalitat
fins que no s'hagi alçat el 25% de la superfície ocupada, el 75%
quan la quantitat alçada excedeixi el 25% sense arribar al 50%, el
50% quan ultrapassi el 50% sense arribar al 75% i el 25% quan
ultrapassi el 75% i fins a l'alliberació total de la superfície
ocupada. En tot cas, aquest darrer quart haurà de comptabilitzar-se
sempre per partides. Si la Direcció General de Costes i Ports ho
considera necessari, podrà establir un altre sistema de mesurament
amb diferents escalonaments, o bé continu, en funció del procés
d'alçada de la mercaderia.
5. En qualsevol cas, solament podrà considerar-se una superfície
lliure, a l'efecte d'aquesta taxa, quan hagi quedat en les mateixes
condicions de conservació i neteja en què es va ocupar i sigui
accessible i útil per a altres ocupacions. L'incompliment d'aquesta
obligació per part de l'usuari, després d*haver retirat les
mercaderies, vehicles i altres elements, permetrà al Servei de Ports
efectuar pels seus mitjans l'esmentada conservació i neteja i
passar-li'n després el recàrrec corresponent.
6. Les mercaderies seran dipositades en la forma i amb l'ordre i
alçada d'estiba que determini la Direcció General de Costes i Ports
i s'observaran les precaucions necessàries per assegurar
l'estabilitat de les piles.

Article 292 Exempció de responsabilitat
La Direcció General de Costes i Ports no es farà responsable de
robatoris, sinistres ni deterioraments que puguin sofrir les
mercaderies, vehicles i altres elements.

Article 293 Competències de la Direcció General de Costes i
Ports
1. La Direcció General de Costes i Ports suspendrà la facturació
d'aquest servei respecte de les mercaderies, vehicles,
embarcacions o qualsevol altre element que prèviament declari
abandonament. En tot cas, procedirà l'esmentada declaració quan
el seu possible valor en venda no arribi a l'import de la facturació
emesa no abonada i a partir dels tres mesos de no pagament per
part del propietari, sense perjudici de la competència de
l'Administració de Duanes en la determinació de l'abandonament
d*aquests elements sotmesos a procediment de despatx.
2. La Direcció General de Costes i Ports, en relació a mercaderies,
vehicles, embarcacions i altres elements sotmesos a procediments
legals o administratius, exigirà dels propietaris, d'acord amb les
sentències o resolucions corresponents, els seus drets segons el
text. Per aquest motiu no es podrà efectuar la retirada de les
esmentades mercaderies o elements sense haver fet efectiva la
liquidació corresponent.
3. Basant-se en criteris d'eficàcia en la gestió del servei i la
racionalitat d'explotació en la determinació de les superfícies
ocupades, la Direcció General de Costes i Ports podrà fer convenis
amb les confraries de pescadors a proposta motivada de la
Direcció General de Costes i Ports.

Capítol XXXVII Taxa per subministraments d'aigua i
electricitat
(Tarifa E-3/15.4.08)

Article 294 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el subministrament
d'aigua i d'energia elèctrica per part de la Direcció General de
Costes i Ports dins la zona portuària als usuaris d'aquests serveis.

Article 295 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris dels serveis de
subministrament d'aigua i d'energia elèctrica dins la zona portuària.

Article 296 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què s'iniciï la prestació del
servei. Les quantitats que s'han de pagar seran exigibles quan
s*efectuï la liquidació.

Article 297 Requeriment dels serveis
1. Els serveis es prestaran després que els usuaris hagin fet constar
per escrit les característiques i els detalls del servei que s'ha de
prestar.
2. Els serveis es sol•licitaran amb l'antelació adequada i seran atesos
tenint en compte les necessitats d'explotació del port.
3. La Direcció General de Costes i Ports es reserva el dret de
prestació de serveis quan les instal•lacions dels usuaris no reuneixin
les condicions de seguretat que, al seu judici, es creguin necessàries.

Article 298 Responsabilitats dels usuaris
Els usuaris seran responsables dels desperfectes, avaries i accidents
que s'ocasionin tant a les instal•lacions i elements de
subministrament, com a les seves o les d'altres, que es produeixin
durant el subministrament a conseqüència de defectes en les
instal•lacions dels usuaris o d'actuacions indegudes per part
d'aquests darrers.

Article 299 Exempció de responsabilitat
La Direcció General de Costes i Ports no es fa responsable dels
danys i perjudicis causats per paralitzacions del servei, ni dels
produïts per avaries, ruptures fortuïtes o actuacions indegudes que
puguin ocasionar-se durant la prestació dels serveis a què es refereix
aquesta taxa. Així mateix, no es fa responsable de la qualitat de
l'aigua subministrada.

Article 300 Pagament de la taxa sense prestació de servei
Si per qualsevol causa aliena al servei de ports, mentre  el personal
es troba al seu lloc, no es fa l'operació sol•licitada, l'usuari es veurà
obligat a satisfer el 50% de l'import que li hauria correspost si
s'hagués efectuat el subministrament.

Article 301 Pagament d'altres taxes
Els subministraments no inclosos en aquesta taxa es regularan, si és
el cas, per la "Taxa de serveis diversos", Tarifa E-6/15.4.11.

Article 302 Quantia
La quantia d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les tarifes
següents:
Taxa per servei de subministrament d'aigua. Tarifa e-3/15.4.08A
1. A les embarcacions recreatives, de pesca i les dedicades al tràfic
interior o insular que tinguin base en els ports gestionats per aquesta
Comunitat:
Embarcacions de fins a 
7 m d'eslora 0,30 ptes.*m2*365 dies
> 7 < 10 m d'eslora 0,60 ptes.*m2*365 dies
> 10 m d'eslora 1,20 ptes.*m2*365 dies
(m2 és el producte de l'eslora màxima per la mànega màxima de
l'embarcació)

2. A les embarcacions recreatives i de pesca en trànsit:
Embarcacions de fins a 
7 m d'eslora 245 ptes./dia

" > 7 < 10 m d'eslora 370 ptes./dia
" > 10 m d'eslora 490 ptes./dia
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3. A les embarcacions a varadors i que sol•licitin aquest servei,
se'ls aplicarà la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

* Aquesta taxa s'ha d'entendre per a subministraments normals i
no es podrà superar un m3 diari per a embarcacions de més de 7
m.l. d'eslora i 1/3 m3 diari per a embarcacions menors de 7 m.l.
d'eslora.

4. Als vaixells o embarcacions no definits en els apartats anteriors,
els serà d'aplicació:
Per servei 400 ptes. més el valor dels metres cúbics subministrats,
que es calcularà multiplicant pel coeficient 1,5 al preu que s'ha
facturat el m3 per la companyia subministradora. S'entén per preu
el resultat de computar tots els factors que formen el rebut al
consum facturat.
5. Als locals i edificis, se'ls facturarà com a l'apartat anterior i no
serà d'aplicació l'import de 400 ptes. per servei.
En aquests dos darrers casos, si no fos possible la disposició
d'equips de mesurament per a cada usuari, la Direcció General de
Costes i Ports podrà prorratejar entre tots aquells que estiguin en
una mateixa presa els consums efectuats.

Taxa per subministraments d'electricitat. Tarifa E-3/15.4.08B

1. A les embarcacions recreatives, de pesca i les dedicades al
tràfic interior o insular, que tinguin base en els ports gestionats per
aquesta Comunitat:
Embarcacions fins a 7 m d'eslora 0,30 ptes.*m2*365 dies
" > 7 < 10 m d'eslora 0,60 ptes.*m2*365 dies
" > 10 m d'eslora 1,20 ptes.*m2*365 dies
(m2 és el producte de l'eslora màxima per la mànega màxima de
l'embarcació)

2. A les embarcacions recreatives i de pesca en trànsit:
Embarcacions fins a 7 m d'eslora 245 ptes./dia
 " > 7 <10 m d'eslora 370 ptes./dia
 " > 10 m d'eslora 490 ptes./dia

3. A les embarcacions a varadors i que sol•licitin aquest servei,
se'ls aplicarà la mateixa taxa que a les embarcacions en trànsit.

* Aquesta taxa s'entendrà per a subministraments normals i no
podran-se superar 12 kw/h. diaris per a embarcacions de més de
7 m.l. d'eslora i 5 kw/h diaris per a embarcacions inferiors a 7 m.l.
d'eslora.

4. Als vaixells o embarcacions no definits en els apartats anteriors,
els serà d'aplicació:
Per servei 500 ptes., més el valor dels kw/h subministrats, que es
calcularà multiplicant pel coeficient 1,5 al preu que s'ha facturat
el kw/h per la companyia subministradora i s'entendrà per preu el
resultat de computar tots els factors que formen el rebut al consum
facturat.
5. Als locals i edificis, se'ls factura com a l'apartat anterior i no
serà d'aplicació l'import de 500 ptes. per servei.
6. En aquests dos darrers casos, si no fos possible la disposició
d'equips de mesurament per a cada usuari, la Direcció General de
Costes i Ports podrà prorratejar entre tots aquells que estiguin a
una mateixa presa els consums efectuats.

Article 303 Facturació obligada
Aquestes taxes seran de facturació obligada a les embarcacions en
base, si les instal•lacions disposen dels esmentats serveis de
subministraments.

Article 304 Sol•licitud de serveis fora de jornada de treball
En cas de sol•licitar el subministrament fora de la jornada ordinària
de treball establerta per la Direcció General de Costes i Ports o en
dies festius, i sempre que es disposi de personal per a això,
s'incrementaran les taxes anteriors 1.200 ptes. per servei.

Capítol XXXVIII Taxa per varadors
(Tarifa E-4/15.4.09)

Article 305 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització dels
elements, maquinària i serveis que constitueixen la instal•lació
portuària.

Article 306 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els usuaris dels serveis
corresponents a què es refereix el fet imposable.

Article 307 Base tributària
Les bases per a la determinació d'aquesta taxa prendran en
consideració: l'operació efectuada, el temps d'utilització i l'eslora de
l'embarcació.

Article 308 Meritació
La taxa es meritarà en el moment que es posi a disposició el servei.
Les quantitats que no han estat pagades seran exigibles en el
moment en què s'efectuï la liquidació.

Article 309 Requeriment dels serveis
1. Els serveis es prestaran després que els interessats n'hagin fet la
petició per escrit, en la qual es faran constar les dades necessàries
per a la prestació del servei i per a la realització de la liquidació
oportuna.
2. Els serveis es sol•licitaran amb l'antelació adequada i seran atesos
tenint en compte les necessitats d'explotació del port.

Article 310 Exempció de responsabilitat
La Direcció General de Costes i Ports no es fa responsable en cap
cas de les avaries que les embarcacions puguin sofrir durant la
prestació del servei.

Article 311 Mesures de prevenció
1. Els capitans o patrons de les embarcacions hauran de prendre les
precaucions necessàries per evitar incendis, explosions, accidents de
qualsevol tipus o abocaments de productes contaminants; en cas que
se'n produïssin, seran responsables dels perjudicis que ocasionin a
les instal•lacions, edificis, altres embarcacions i al medi ambient.
2. A més, els usuaris hauran de prendre les mesures necessàries per
evitar els possibles accidents a les embarcacions al seu càrrec o a les
instal•lacions de les quals facin ús.
3. La Direcció General de Costes i Ports podrà negar el permís
d'utilitzar les instal•lacions a les embarcacions que, per dimensions,
pes o condicions essencials, es considerin perilloses.

Article 312 Termini de permanència de l'embarcació
El termini de permanència màxima de l'embarcació a la instal•lació
serà fixat per la Direcció General de Costes i Ports a la vista de les
dades contingudes a la sol•licitud formulada pel peticionari; si,
complert aquest termini, continua la instal•lació ocupada, la taxa
s'incrementarà un 10% el primer dia que s'excedeixi el termini
autoritzat; un 20%, el segon dia; un 30%, el tercer dia, i així
successivament.
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Article 313 Col•laboració
El capità o patró de l'embarcació que en tingui la dotació i mitjans
d'abordatge prestarà el concurs necessari per a les maniobres i
haurà d'atendre les instruccions que li siguin comunicades per tal
de realitzar-les.

Article 314 Vigilància embarcacions
La vigilància de les embarcacions, dels seus pertrets i accessoris,
així com de les eines i materials d*aquestes embarcacions serà a
compte i risc de l'usuari.

Article 315 Responsabilitat de les embarcacions
Les embarcacions responen sempre de l'import del servei que
s'hagi prestat i de les avaries que causin a les instal•lacions.

Article 316 Preferències
1. Tindran preferència de pujada les embarcacions que tinguin
perill d'enfonsar-se, quan així es justifiqui amb certificat de la
Capitania Marítima, i hauran d'abonar-se, per aquestes
embarcacions, drets dobles.
2. També tindran preferència les embarcacions propietat d'aquesta
Comunitat i les dels contractistes de les obres que s'executin en el
port.

Article 317 Dipòsit
1. Els peticionaris hauran de dipositar, si ho exigeix la Direcció
General de Costes i Ports, una fiança de 1.000 ptes. per metre
d'eslora.
2. Les peticions seran registrades i els serà assignat un nombre de
torn.
3. Si per causes imputables a l'embarcació o al propietari, no es
pogués varar quan li correspongui torn, el perdrà i haurà de fer una
nova petició si desitja utilitzar el servei.
4. No s'admetrà permuta dels llocs que hagin correspost a les
embarcacions en el torn establert sense autorització expressa de la
Direcció General de Costes i Ports.
5. L'embarcació que, en correspondre-li el torn de pujada, no es
presenti, perdrà la fiança a què es refereix l'apartat 1 d'aquest
article.

Article 318 Quantia
La quantia d'aquesta taxa per servei serà l'assenyalada en el quadre
següent:
Embarcacions        Varada *                  Estades

Pujada o baixada Fins al A partir del
3r dia 3r dia

Ptes. Ptes. per m.l.
d'eslora dia

Sense carro i 
sense cabrestant 120 20 20
Sense carro i
amb cabrestant
- eslora < 5 m 185 20 20
- eslora > 5 m 275 20 30
Amb carro
- eslora < 10 m 340 80 170
- eslora > 10 m 510 125 260
Amb remolc a vehicle
- eslora < 5 m 370
- eslora > 5 m 615

* Excepte si es fan les dues operacions el mateix dia. En aquest
cas, solament s'abonarà una de les dues operacions.

Capítol XXXIX Taxa per aparcaments
(Tarifa E-5/15.4.10)

Article 319 Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització d'aparcaments establerts
sense custòdia a les zones portuàries habilitades amb aquesta
finalitat i degudament assenyalats.

Article 320 Meritació
La taxa es meritarà en el moment en què es faci l'aparcament. Les
quantitats que no s'hagin pagat seran exigibles en el mateix moment
en què es presenti el rebut o tiquet.

Article 321 Exempció de responsabilitat
La Direcció General de Costes i Ports no es responsabilitza dels
danys que puguin produir-se en el vehicle aparcat, ni tampoc dels
possibles robatoris.

Article 322 Quantia
La quantia d'aquesta taxa es determinarà segons les tarifes següents:

Vehicles Ptes. per dia o fracció

- Motocicletes i similars 60
- Turismes i similars 125
- Remolcs fins a 5 m 185
- Autocars, camions,
remolcs > 5 m i similars 860
- Reserva plaça taxi 105
- Reserva plaça autocar de línia 530
- Reserva plaça compartida autocars de línia, 
   per vehicle 240

Article 323 Subjectes passius i responsables subsidiaris

1. Són subjectes passius d'aquesta taxa els conductors dels vehicles
que usin l'estacionament a què es refereix el fet imposable.
2. Tenen la consideració de responsables subsidiaris del deute
tributari els propietaris dels vehicles.

Article 324 Gestió
En cas que els aparcaments hagin de ser controlats directament o
indirecta, per a una millor explotació portuària, mitjançant tiquet,
credencial, adhesiu o elements similars que s'hagin de col•locar en
els parabrises, la Direcció General de Costes i Ports, a proposta de
l'autoritat portuària, establirà les regles particulars d'aquesta
prestació, així com la taxa aplicable.

Capítol XL Disposicions comunes a les taxes portuàries
Regles generals d'aplicació i definicions

Article 325 Aigües del port
Les aigües de cada un dels ports que depenen de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears són les que figuren en els plànols
annexos a les Actes de Transferències, aixecades d*acord amb el
punt 2 de l'apartat E, de l'Annex I del Reial Decret 450/1985, de 20
de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de
l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de
ports, i les que es fixin en el futur per comú acord entre ambdues
administracions.
A l'àrea marítima, delimitada per a cada port d'acord amb el que s'ha
assenyalat en el paràgraf anterior, es on poden dur-se a terme
operacions d'ancoratge, varada i qualsevol tipus d'activitats
comercials o portuàries.
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Les aigües del port es subdividiran en una zona I específicament
portuària i una zona II exterior i annexa a l'anterior, que es
beneficia de la proximitat o del possible ús d'alguns dels serveis.

Article 326 Classes de navegació
1. A l'efecte de l'aplicació d'aquestes taxes, es consideraran com
a tipus de navegació els establerts en els números 2 i 3 de l'article
7 de la Llei 27/1992, Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.
2. No obstant això, i atesa la condició d'insularitat d'aquesta
Comunitat, s'estableixen aquestes altres modalitats de navegació:

A.- Navegació insular
Que permet el tràfic de passatgers, mercaderies o excursions
turístiques, entre dos ports o instal•lacions annexes, d'una mateixa
illa. Es consideren Eivissa i Formentera una mateixa illa o entitat
geogràfica, d'igual manera que les illes de Cabrera i la Dragonera
respecte de Mallorca, així com els illots respecte a l'illa major de
la qual depenen.

B.- Navegació interinsular
La que permet el tràfic d'excursions turístiques entre els ports de
les illes de l'arxipèlag balear.

Article 327 Creuers turístics
1. S'entén que un vaixell de passatgers du a terme un creuer
turístic si compleix les circumstàncies següents:
Que entri en el port o sigui despatxat amb aquest caràcter per les
autoritats competents.
Que el nombre de passatgers en règim de creuer superi el 50% del
total de passatgers.

2. Són passatgers en règim de creuer turístic aquells, el port
d'embarcament dels quals coincideixi amb la destinació final del
seu viatge, que haurà d'estar emparat per un mateix contracte de
transport.

3. A la declaració que s'ha de presentar, s'hi ha d'indicar, a més de
les característiques del vaixell i el temps d'estada previst en el
port, l'itinerari del creuer, el nombre de passatgers i les condicions
de passatge.

Article 328 Excursió turística
S'entén per excursió turística l'efectuada per un vaixell o
embarcació de passatgers que reuneixi les característiques
següents: 
1. Que sigui despatxat amb aquest caràcter per les autoritats
competents.
2. Que la totalitat del passatge estigui amb règim de destinació
final al port d'embarcament i que el contracte de transport ho
especifiqui així.

Article 329 Arqueig brut
1. És el que figura en el Certificat Internacional sobre Arqueig de
Vaixells, fet a Londres el 23 de juny de 1.969 (BOE de 15 de
setembre de 1982). En cas que no hi figuri, el Certificat d'Arqueig
vigent emès per l'Estat espanyol en el cas de vaixells nacionals; en
el cas de vaixells estrangers, el que figuri en el Lloyd's Register of
Shipping i, si no hi apareix, l'arqueig que li assigni la Direcció
General de Costes i Ports.
2. A iniciativa del consignatari o del representant de l'armador, la
Direcció General de Costes i Ports podrà efectuar un nou arqueig
o podran acceptar-se, després d'haver-se fet prèviament les
comprovacions oportunes, els certificats oficials d'arqueig
presentats que contradiguin les xifres que figuren en els
documents a què es refereix el paràgraf anterior per modificacions
introduïdes en el vaixell.

3. En qualsevol cas, la Direcció General de Costes i Ports presentarà
una liquidació per al pagament de les taxes basada en l'arqueig que
figuri en els documents als quals es refereix el paràgraf primer,
sense perjudici de les devolucions que, en el seu cas, procedeixin.

Article 330 Eslora i mànega màxima o total
Es la que figura en el Lloyd'd Register of Shipping en la
documentació del vaixell o, si no hi figura, la que resulti de
l'amidament que la Direcció General de Costes i Ports practiqui,
prenent la màxima distància existent entre els extrems dels elements
que surten més de proa i de popa del vaixell o embarcació i els seus
mitjans auxiliars.

Article 331 Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts del pagament d'aquestes taxes els serveis
prestats a:
a) Els vaixells de guerra i aeronaus militars nacionals i, en règim de
reciprocitat, els estrangers sempre que no duguin a terme operacions
comercials i la seva visita tingui caràcter oficial o d'arribada
forçosa.
b) El material de la Direcció General de Costes i Ports i les
embarcacions dedicades per les administracions públiques a tasques
de vigilància, investigació, protecció i regeneració costanera,
repressió del contraban, salvament, lluita contra la contaminació
marina, ensenyaments marítims i, en general, missions oficials de
la seva competència.
c) El material i embarcacions de la Creu Roja Espanyola dedicats a
les tasques pròpies que té encomanades aquesta institució.
d) Els vaixells destinats a activitats d*interès humanitari o social
rellevant.

Article 332 Prestació de servei fora de l'hora normal
La prestació de serveis els dies festius o fora de la jornada ordinària
dels laborals quedarà supeditada a la possibilitat i conveniència de
la seva realització, a judici de la Direcció General de Costes i Ports,
i seran abonats amb els recàrrecs que en cada cas corresponguin.

Article 333 Garanties per al cobrament de les taxes portuàries
1. El no pagament de les taxes meritades per la prestació de serveis
portuaris en qualsevol port de titularitat d'aquesta Comunitat
Autònoma faculta la Direcció General de Costes i Ports per
suspendre temporalment la prestació del servei a les entitats
deutores, després d'haver-los fet el requeriment previ i haver
comunicat al capità marítim si afecta serveis de navegació marítima.
2. La Direcció General de Costes i Ports podrà exigir el dipòsit
previ o la constitució d'avals per tal de garantir el cobrament de
l'import de les taxes pels serveis que es prestin en l'àmbit de la seva
competència, sense perjudici de la liquidació final resultant.

Article 334 Denegació de serveis
La Direcció General de Costes i Ports podrà denegar els serveis a
aquells que tinguin els deutes tributaris per aquestes  taxes sotmeses
a procediment executiu.

Article 335 Prestació de serveis portuaris i responsabilitats
1. Es dóna per suposat que els usuaris són coneixedors de la
prestació dels serveis i de les característiques tècniques dels
subministraments i dels equips i elements que utilitzen.
2. En el supòsit que els usuaris dels serveis portuaris es facin càrrec
de les funcions de direcció en la prestació d'aquests serveis, els
perjudicis i desperfectes produïts per avaries, maniobres o
paralització del servei no seran imputables a la Direcció General de
Costes i Ports.
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3. Els usuaris i particulars seran responsables de les lesions, danys
i avaries que ocasionin a les instal•lacions de la Direcció General
de Costes i Ports o a altres com a conseqüència de la seva
intervenció en la utilització d'aquestes instal•lacions.

Article 336  Embarcacions amb base
Es consideraran embarcacions amb base en el port:
1) Aquelles embarcacions esportives i recreatives a les quals els
sigui assignat l'atracador per anys naturals.
2) Aquelles embarcacions de pesca que siguin despatxades amb
aquest sentit per l'autoritat competent i que els sigui assignat un
atracador, dels disponibles, per part de la Direcció General de
Costes i Ports.
3) Aquelles embarcacions dedicades al tràfic de passatgers en
excursió turística o tràfic de badia i que siguin despatxades en
aquest sentit per l'autoritat competent.
En aquests casos, l'import de la taxa  serà independent de les
entrades i sortides o dies d'absència de l'embarcació, mentre tingui
assignat el lloc.

Article 337 Règim de les autoritzacions
1. Són intransferibles totes les autoritzacions que s'atorguin per a
la utilització dels diferents serveis.
2. Qualsevol peticionari del servei accepta conèixer els reglaments
i disposicions del port i queda obligat a facilitar amb l'antelació
deguda a la Direcció General de Costes i Ports aquelles dades que,
en relació amb aquest servei, li siguin requerides. La petició o
acceptació de la prestació del servei pressuposa la conformitat de
l'usuari amb les condicions fixades en aquestes regles.

Article 338 Retirada d'embarcacions, mercaderies i similars
Aquelles embarcacions, mercaderies, ormeigs, eines, etc., que
estiguin atracades o dipositades a les zones portuàries que depenen
de la Direcció General de Costes i Ports sense l'autorització
oportuna o bé hagin rebut ordre de desallotjament, retirada o
trasllat i no ho compleixen en el termini indicat podran ser
retirades i es girarà als propietaris o representants la liquidació per
les despeses ocasionades, independentment de la sanció que els
pugui correspondre.

Títol VII Conselleria de Turisme

Capítol únic Taxa per l'obertura d'establiments turístics

Article 339 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
a) La concessió d'autoritzacions d'obertura, canvis de titularitat i
canvis de categoria d'establiments turístics.
b) L'emissió d'informes tècnics, segellament de cartells o llistes de
preus i expedició de certificats en matèria de turisme.

Article 340 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
realització d'una activitat administrativa de les descrites en el fet
imposable i prestada per la Conselleria de Turisme o de qualsevol
ens depenent o bé aquells que en resultin afectats o beneficiats.

Article 341 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà per l'aplicació de
les tarifes següents:
A) Allotjaments
A1. Obertura d'establiment

Hotels, per unitat d'allotjament 3.180 ptes.
Apartaments, per unitat d'allotjament 5.300 ptes.
Càmpings, per parcel•la 2.210 ptes.
A2. Canvis de titularitat o de categoria, per
establiment el 30% de la taxa coberta
A3. Segellament de preus:
Recepció 530 ptes.
Unitat d'allotjament 105 ptes.
A4. Mesures contra incendis: per inspecció i expedició de
certificats:
Fins a 30 unitats d'allotjament, 
per establiment 21.200 ptes.
Més de 30 unitats d'allotjament, 
per establiment 42.400 ptes.
A5. Emissió d'informes tècnics per a reclassificació:
Fins a 30 unitats d'allotjament, 
per establiment 21.200 ptes.
Per cada unitat que excedeixi les 30 unitats 
d'allotjament per establiment 530 ptes.
A6. Altres informes tècnics 10.600 ptes.
B) Agències de viatges
B1. Obertura: expedició de títol de llicència, 
per establiment 53.000 ptes.
B2. Obertura de noves sucursals, per unitat 15.900 ptes.
B3. Canvi de titularitat 26.500 ptes.
B4. Adaptació a la nova reglamentació 
inspecció 15.900 ptes.
C) Restaurants, cafeteries, bars i similars
C1. Obertura:
Restaurants 3 i 4 forquetes 53.000 ptes.
Restaurants 1 i 2 forquetes 26.500 ptes.
Cafeteries 3 i 4 tasses 26.500 ptes.
Cafeteries 1 i 2 tasses 15.900 ptes.
Bars i similars: 1ª i 2ª categoria 21.200 ptes.
Bars i similars: 3ª i 4ª categoria 10.600 ptes.
C2. Canvi de titularitat o de categoria, per establiment 
el 30% de la taxa
C3. Segellament de preus 530 ptes.
C4. Informes tècnics que no tinguin assenyalada 
una taxa especial 5.300 ptes.
D) Serveis administratius en general
D1. Expedició de certificacions, informes o similars,
per expedient consultat 1.060 ptes.

Article 342 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de sol•licitar el servei a què es
refereix el fet imposable o quan es presti, en els casos en què
l'activitat administrativa sigui d'ofici.

Títol VIII Conselleria de Sanitat i Consum

Capítol I Taxes pels serveis de tramitació d'autoritzacions
administratives i de comprovació tecnicosanitària en matèria de
policia sanitària mortuòria

Article 343 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació, per part de la
Conselleria de Sanitat i Consum, de les  autoritzacions
administratives i comprovacions en matèria de policia sanitària
mortuòria.

Article 344 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa aquells que sol•licitin la prestació
dels serveis que es relacionen a les tarifes.
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Article 345  Quantia
La quota tributària de la taxa es fixarà d'acord amb les  tarifes
següents:
1. Autoritzacions administratives i comprovacions
tecnicosanitàries de cadàvers
1.1 Trasllat a una altra illa o província 5.195 ptes.
1.2 Trasllat dins cada illa 2.120 ptes.
1.3 Exhumació i inhumació 5.195 ptes.
1.4 Embalsamament i conservació 5.195 ptes.
1.5 Incineració 2.120 ptes.
2.- Autoritzacions administratives i comprovacions 
sanitàries de restes cadavèriques.
2.1 Trasllat, exhumació o inhumació 1.540 ptes.
3.- Autoritzacions administratives i comprovacions
tecnicosanitàries de cementeris i empreses funeràries.
3.1 Informe previ per a l'establiment d'una 
empresa funerària 5.725 ptes.
3.2 Aprovació dels projectes de construcció, ampliació i 
reforma de cementeris 9.645 ptes.
3.3 Autorització per a l'obertura de 
cementeris1 9.820 ptes.
3.4 Informe de reglament intern d'un cementeri 9.645 ptes.
3.5 Per cada visita d'inspecció posterior a la posada en 
funcionament d'un cementeri o d'una 
empresa funerària 10.070 ptes.

Article 346 Meritació
La taxa es meritarà quan es presenti la sol•licitud del servei per
part dels interessats.

Capítol II Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en el Registre
Sanitari

Article 347 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció o anotació feta
per la Conselleria de Sanitat i Consum de les indústries o els
productes en el Registre Sanitari.

Article 348 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es presti el servei.

Article 349 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es fixarà d'acord amb les tarifes
següents:
1.- Inscripció inicial en el Registre Sanitari d'una 
indústria 21.730 ptes.
2.- Convalidació en el Registre Sanitari 
d'una indústria 21.730 ptes.
3.- Canvi de domicili, ampliació de l'activitat o de la 
instal•lació 12.085 ptes.
4.- Canvi de titularitat, cessament de l'activitat o baixa 
d'inscripció 3.815 ptes.
5.- Inscripció inicial d'un producte 5.725 ptes.

Article 350 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del servei administratiu
d'inscripció o anotació registral, tot i que el pagament es podrà
exigir en el moment en què l'interessat faci la sol•licitud del
servei.

Capítol III Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions
administratives als centres, establiments i serveis sanitaris

Article 351 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per part de la
Conselleria de Sanitat i Consum, dels serveis que es consignen a
l'apartat de les tarifes prestades en l'exercici de les funcions que
determina el Decret 163/1996, de 26 de juliol.

Article 352 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es prestin els serveis.

Article 353 Quantia
1.- Per l'estudi i l'informe previ a la resolució dels expedients
d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació,
permís de funcionament, trasllat o tancament de centres,
establiments i serveis.
1.1 Autorització prèvia 9.645 ptes.
1.2 Permís de funcionament d'hospitals 23.000 ptes.
1.3 Altres centres establiments serveis 
extrahospitalaris 8.905 ptes.
1.4 Comunicació de funcionament consultoris de professionals de
serveis sanitaris 3.815 ptes.
2.- Per l'estudi i l'informe previ a la resolució dels expedients de
certificació sanitària dels serveis 
sanitaris mòbils 5.620 ptes.
3.- Per la inspecció prèvia a l'atorgament o denegació dels 
permisos de funcionament i per cada 
inspecció posterior 10.070 ptes.
4.- Per l'acreditació de centres, serveis 
i establiments 7.630 ptes.

Article 354 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que el
pagament es podrà exigir en el moment en què l'interessat faci la
sol•licitud del servei.

Capítol IV
Taxa pels serveis de control sanitari a entitats d'assegurança
lliure d'assistència medicofarmacèutica

Article 355 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis de control sanitari
prestats a les entitats que tenen com a finalitat la cobertura lliure i
voluntària del risc d'assistència sanitària i farmacèutica,
conjuntament o aïlladament.

Article 356 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les entitats d'assegurança lliure
d'assistència medicofarmacèutica a les quals es presti el servei i per
les activitats que duguin a terme a les illes Balears.

Article 357 Quantia
El 2 per 1.000 de les primes recaptades per les entitats.

Article 358 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització dels serveis de control a què
es refereix el fet imposable.

Capítol V Taxa pels serveis de control sanitari de les condicions
de les piscines d'ús públic

Article 359 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis que presta la
Conselleria de Sanitat i Consum de supervisió i control de l'estat
sanitari de les instal•lacions de les piscines d'ús públic i del
compliment de les condicions higienicosanitàries establertes en el
reglament aprovat pel Decret 53/1995 de 18 de maig.

Article 360 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es prestin els serveis prevists en el
fet imposable.
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Article 361 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les
tarifes següents:
1. Diligència del llibre-registre per a l'anotació dels 
mesuraments diaris d'aigua 2.385 ptes.
2.- Per cada visita d'inspecció 8.215 ptes.

Article 362 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que
el pagament es podrà exigir en el moment en què els interessats
facin la sol•licitud del servei.

Capítol VI Taxa pels serveis d'acreditació dels laboratoris que
facin proves pericials analítiques i de control de qualitat en
matèria de protecció del consumidor

Article 363 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que es fa, per
part de la Conselleria de Sanitat i Consum, dels serveis
d'acreditació prevists en l'ordre del conseller de Sanitat i Consum
amb data de 16 d'octubre de 1996.

Article 364 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es prestin els serveis.

Article 365 Quantia
1. Acreditació d'un producte, grup de productes o 
d'una determinació o assaig definit 79.500 ptes.
2.- Renovació de l'acreditació 26.500 ptes.
3.- Reconeixement de l'acreditació 
d'una altra CA 26.500 ptes.

Article 366 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que
el pagament podrà ser exigit en el moment en què els interessats
facin la sol•licitud del servei.

Capítol VII Taxa pels serveis de control sanitari de les
condicions sanitàries dels menjadors col•lectius

Article 367 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis que presta la
Conselleria de Sanitat i Consum de supervisió i control de l'estat
sanitari de les instal•lacions dels menjadors col•lectius i la seva
activitat.

Article 368 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es prestin els serveis.

Article 369 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les
tarifes següents:
1. Comunicació de posada en funcionament i 
diligència del llibre de menjador col•lectiu 21.200 ptes.
2. Sol•licitud de duplicitat del llibre de visites 5.300 ptes.
3. Comunicació de canvi de titular 
o denominació 21.200 ptes.
4. Comunicació d'ampliació o reformes 21.200 ptes.

Article 370 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que
el pagament es podrà exigir en el moment en què l'interessat faci
la sol•licitud del servei.

Capítol VIII Taxa pel servei de gestió dels expedients
d'autoritzacions per la instal•lació, trasllat o transmissió d'oficines
de farmàcia

Article 371 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis que presta la
Conselleria de Sanitat i Consum que són consignats en les tarifes.

Article 372 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 373 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa s'exigirà d'acord amb la tarifa
següent:
1. Sol•licitud d'un farmacèutic per autoritzar l'establiment 
d'una nova oficina de farmàcia 11.024 ptes.
2.- Sol•licitud per participar en el concurs públic d'assignació d'una
farmàcia prèviament autoritzada 11.024 ptes.
3.- Sol•licitud d'autorització del local designat per a la instal•lació
d'una oficina de farmàcia 53.000 ptes.
4.- Sol•licitud de visita d'obertura o posada 
en funcionament 10.600 ptes.
5.- Per cada inspecció posterior a la posada 
en funcionament 5.405 ptes.
6.- Sol•licitud d'autorització de trasllat transmissió total o 
parcial d'una oficina de farmàcia 74.200 ptes.
7.- Diligència del llibre de receptari 3.075 ptes.

Article 374 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que el
pagament es podrà exigir en el moment en què l'interessat faci la
sol•licitud del servei.

Capítol IX Taxa per altres actuacions sanitàries

Article 375 Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'emissió d'informes, certificacions,
estudi de projectes o expedients tramitats per sol•licitud no inclosos
en els conceptes anteriors.

Article 376 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques
que sol•licitin la prestació del servei.

Article 377 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les
tarifes següents:
1. Emissió d'informes que suposin estudi o examen de 
projectes o expedients 5.725 ptes.
2.- Certificat, visats i compulses 
de documents 2.860 ptes.
3.- Joc de fulls de reclamacions per a 
l'establiment i serveis 1.060 ptes.

Article 378 Meritació
La taxa es meritarà amb la realització del fet imposable, tot i que el
pagament es podrà fer quan els interessats presentin la sol•licitud
del servei.

Capítol X Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública de la
Conselleria de Sanitat i Consum

Article 379 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis
efectuades en els laboratoris de salut pública de la Conselleria de
Sanitat i Consum consignades a l'apartat de les tarifes, en cas que
els serveis es facin per disposició normativa expressa o quan
s'efectuïn d'ofici per part de l'Administració.
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Article 380 Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, receptores del servei de laboratori.

Article 381 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les
tarifes següents:
1.- Microbiologia
1.1 Recompte
1.1.1 Total de microorganismes aeròbics 
revivificables (TGAR) 1.590 ptes.
1.1.2 Total de microorganismes anaeròbics 1.590 ptes.
1.1.3 Total de fongs i llevats 1.590 ptes.
1.1.4 Total d'espores anaeròbiques 1.590 ptes.
1.1.5 Per cada un dels recomptes no 
especificats 2.970 ptes.
1.2 Identificació i recompte
1.2.1 De clostridis sulfitoreductors 2.015 ptes.
1.2.2 D'estafilocoagulases positives 2.015 ptes.
1.2.3 D'estreptococs del grup D de Lancefield 2.015 ptes.
1.2.4 D'enterobactericides 2.015 ptes.
1.2.5 De coliformes 2.015 ptes.
1.2.6 D'Escherichia coli 2.015 ptes.
1.2.7 De Bacillus cereus 2.015 ptes.
1.2.8 De lactobacils 2.015 ptes.
1.2.9 Per cada un dels altres no especificats 3.445 ptes.
1.3 Identificació
1.3.1 De salmonel•les 4.240 ptes.
1.3.2 De shigel•les 4.240 ptes.
1.3.3 De brucel•les 4.240 ptes.
1.3.4 De vibrions 4.240 ptes.
1.3.5 De campilobacteris 4.240 ptes.
1.3.6 De legionel•la 5.565 ptes.
1.4 Serotips d'un germen
1.4.1 Salmonel•la 1.910 ptes.
1.5 Observacions microscòpiques
1.5.1 Examen en fresc 850 ptes.
1.5.2 Tenyiment i examen 955 ptes.
1.6 Tècniques immunològiques
1.6.1 De precipitació (inclou la floculació) 1.590 ptes.
1.6.2 D'aglutinació 1.590 ptes.
1.6.3 Electroforètiques 5.510 ptes.
1.6.4 Enzimoassaig (ELISA) 3.075 ptes.
1.6.5 Per cada una de les altres 
no especificades 5.510 ptes.
2.- Fisicoquímiques
2.1 Tècniques no instrumentals
2.1.1 Destil•lació 1.695 ptes.
2.1.2 Extracció amb embut de decantació 2.385 ptes.
2.1.3 Extracció amb Soxhlet 3.710 ptes.
2.1.4 Mineralització 2.650 ptes.
2.1.5 Cromatografia en capa fina o en paper 3.180 ptes.
2.1.6 Cromatografia en columna 3.710 ptes.
2.1.7 Volumètrica 740 ptes.
2.1.8 Per cada una de les altres 
no especificades 5.090 ptes.
2.2 Tècniques instrumentals
2.2.1 Refractometria 475 ptes.
2.2.2 Reflectometria 450 ptes.
2.2.3 Potenciometria 1.590 ptes.
2.2.4 Turbidimetria 475 ptes.
2.2.5 Conductimetria 475 ptes.
2.2.6 Espectrofotometria 1.910 ptes.
2.2.7 DQO 2.755 ptes.

2.2.8 DBO 2.755 ptes.
2.2.9 HPLC (cromatografia líquida) 6.360 ptes.
2.2.10 Per cada una de les altres 
no especificades 6.360 ptes.
3.- Bacteris d'anàlisi
3.1 Aigües
3.1.1 Anàlisi mínima fisicoquímica i bacteriològica 
de l'aigua 5.830 ptes.
3.1.2 Anàlisi d'aigües residuals (bacteri basc) que comprèn: matèria
en suspensió, DBO, DQO, pH, conductivitat, un anió i un catió6.890 ptes.
3.1.3 Anàlisi completa fisicoquímica 
de l'aigua 22.100 ptes.
3.1.4 Anàlisi normal fisicoquímica de l'aigua 6.360 ptes.
3.1.5 Anàlisi mínima fisicoquímica de l*aigua 3.180 ptes.
3.1.6 Anàlisi normal bacteriològica de l'aigua 5.830 ptes.
3.1.7 Anàlisi mínima bacteriològica de l'aigua 2.650 ptes.
3.2 Aliments:
3.2.1. Anàlisi microbiològica d'un aliment 15.850 ptes.

Article 382 Meritació
La taxa es meritarà amb la prestació del servei. Se'n pot exigir el
pagament en el moment en què l'interessat en formuli la sol•licitud.

Títol IX Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria

Capítol I Taxa per llicències de pesca

Article 383 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició de les
llicències que, d'acord amb la legislació vigent, són necessàries per
practicar la pesca.

Article 384 Subjecte passiu
1. Són subjectes passius d'aquestes taxes els que sol•licitin
l'expedició de llicències de pesca, després que hagin fet prèviament
les formalitats exigides amb aquesta finalitat.
2. No estan subjectes al pagament d'aquestes taxes les persones
físiques que sol•licitin l'expedició de llicències de pesca recreativa
de 3ª classe que acreditin la condició de jubilades.

Article 385 Quantia
Les taxes de pesca s'exigiran d'acord amb les tarifes següents:
Llicència de pesca marítima esportiva 1.685 ptes.
Llicència de pesca submarina 1.685 ptes.
Llicència de pesca esportiva col•lectiva 53.000 ptes.

Article 386 Meritació
Les taxes regulades es meritaran en el moment en què siguin
expedits a l'interessat els documents als quals es fa referència a
l'apartat anterior.

Capítol II Taxes en l'ordenació i defensa de les indústries
agrícoles, forestals i pecuàries

Article 387 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis,
treballs i estudis en l'ordenació i defensa de les indústries agrícoles,
forestals i pecuàries, que té la Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria.

Article 388 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells que sol•licitin la
concessió d'autorització d'instal•lació, ampliació, substitució de
maquinària, trasllat d'indústries, canvi de titular o de denominació
social, autorització de funcionament i aquells per als quals es faci
la comprovació i control de les màquines, aparells, eines i la resta
d'elements que constitueixen la instal•lació.
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Article 389 Quantia
Aquesta taxa s'exigirà d'acord amb les tarifes següents:
a) Instal•lació de noves indústries o ampliació de les existents:
Capital d'instal•lació o ampliació
Fins a 1.000.000 12.975 ptes.
De 1.000.000 a 5.000.000 18.190 ptes.
De 5.000.000 a 20.000.000 26.075 ptes.
Per a cada milió més o fracció addicional 270 ptes.
b) Per trasllat d'indústries
Valor de la instal•lació
Fins a 1.000.000 6.615 ptes.
De 1.000.000 a 5.000.000 9.285 ptes.
De 5.000.000 a 20.000.000 13.390 ptes.
Per a cada milió més o fracció addicional 140 ptes.
c) Per substitució de maquinària
Valor de la nova maquinària instal•lada
Fins a 1.000.000 12.975 ptes.
De 1.000.000 a  5.000.000 18.190 ptes.
De 5.000.000 a 20.000.000 26.075 ptes.
Per a cada milió més o fracció addicional 270 ptes.
d) Per canvi de titularitat de la indústria
Valor de la instal•lació.
Fins a 1.000.000 3.435 ptes.
De 1.000.000 a 5.000.000 4.835 ptes.
De 5.000.000 a 20.000.000 6.995 ptes.
Per a cada milió més o fracció addicional 70 ptes.
e) Per posada en funcionament d'indústries de temporada
Valor de la instal•lació
Fins a 1.000.000 2.925 ptes.
f) Taxa per expedició de certificats relacionats amb indústries
Valor de la instal•lació
Fins a 1.000.000 2.800 ptes.
De 1.000.000 a 5.000.000 3.520 ptes.
De 5.000.000 a 20.000.000 4.200 ptes.
Per a cada milió més o fracció addicional 270 ptes.

Article 390 Meritació
1. En els supòsits a què es refereixen les tarifes A), B), C), D), i
F), la taxa es meritarà en el moment de presentar la sol•licitud i el
pagament serà exigit dins els vuit dies següents a la notificació de
la liquidació corresponent.
2. En el cas de la tarifa E), la taxa es meritarà quan l'organisme
competent comuniqui als industrials l'acord de practicar la visita
d'inspecció i serà exigible la taxa dins el termini dels vuit dies
següents a la notificació.

Capítol III Taxes per gestió tecnicofacultativa dels serveis
agronòmics

Article 391 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació dels
següents serveis per part dels facultatius i tècnics agronòmics:

Els serveis de defensa de la qualitat agroalimentària contra fraus.
La inscripció en registres oficials.
La inspecció fitosanitària de productes vegetals.
La inspecció de fabricació, comercialització i utilització.
La inspecció de vivers i vigilància del comerç dels seus productes.
L'emissió d'informes i certificats per sol•licitud.
La realització de preses de mostres i anàlisis.
En general, les activitats que es refereixen al foment, defensa i
millora de la producció agrícola.

Article 392 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa els importadors, exportadors,
agricultors, usuaris o concessionaris de serveis de caràcter
agronòmic i, en general, les persones naturals o jurídiques que
utilitzin, a petició pròpia o per imperatiu de la llei, els serveis de la
Conselleria enumerats en el paràgraf anterior.

Article 393 Quantia
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 4.240 ptes.
Renovació 2.120 ptes.
Registre LOM 2.120 ptes.

2.- Inscripció en el Registre Oficial de Comerciants i Importadors
de Productes Vegetals
Inscripció 4.240 ptes.
Renovació 2.120 ptes.

3.- Inscripció en el Registre de Llavors i Plantes de Viver
Inscripció 3.710 ptes.
Renovació 2.120 ptes.

4.- Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Maquinària nova 3.710 ptes.
Transferència 4.030 ptes.

II. Laboratori
1. Anàlisi de terra
Anàlisi física (textura) 530 ptes.
Anàlisi fertilització (pH, matèria orgànica, 
nitrogen, fòsfor, potassi, calcària total i act
iva i conductivitat) 2.120 ptes.
Altres determinacions (cada una) 530 ptes.

2.- Anàlisi de fertilitzants
Anàlisi abonament complex (NPK) 1.165 ptes.
Anàlisis abonament simple 425 ptes.
Anàlisi abonament orgànic (humitat, N, P, K 
i matèria orgànica 1.590 ptes.
Altres determinacions (cada una) 530 ptes.

3.- Anàlisi d'aigua de reg
Anàlisi bàsica (duresa, calci, sodi, clorurs, nitrats, nitrits, matèria
orgànica, pH i conductivitat) 2.120 ptes.
Altres determinacions (cada una) 530 ptes.

4.- Anàlisi de material vegetal
Anàlisi bàsica () 2.120 ptes.
Altres determinacions (cada una) 530 ptes.

III. Inspecció facultativa

1.- Emissió d'informes i certificats
Sense visita a l'explotació 2.650 ptes.
Amb visita a l'explotació 6.360 ptes.

2.- Seguiment d'assaigs oficials 48.760 ptes.
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Article 394 Meritació
Les taxes es meritaran en el moment en què es sol•liciti qualsevol
dels serveis ressenyats en les tarifes annexes. El termini de
pagament serà de vuit dies, comptats a partir de la notificació de
la liquidació corresponent.

Capítol IV Taxa per la prestació de serveis facultatius
veterinaris

Article 395 Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa els serveis i treballs
descrits a l'article , a conseqüència de projectes, expedients o
peticions formulades a instància de part i actuacions d*ofici
realitzades per l*Administració en virtut de preceptes legals o
reglamentaris.

Article 396 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells als quals es prestin els
serveis a què fa referència l'article anterior.

Article 397 Quantia
La quota tributària d'aquesta taxa es determinarà d'acord amb les
tarifes següents:

A) Per la prestació de serveis facultatius i execució de proves
analítiques, per a l'obtenció de qualificacions sanitàries de les
explotacions ramaderes, a petició de part:

Boví
Afecta els diagnòstics de les malalties següents: tuberculosi,
brucel•losi, leucosi i perineumònia.
A.1 Fins a 10 caps (per animal) 1.485 ptes.
A.2 D*11 en endavant (per animal) 1.380 ptes.

Oví
Afecta el diagnòstic de la brucel•losi:
A.3 Fins a 25 caps (per animal) 425 ptes.
A.4 De 26 en endavant (per animal) 400 ptes.

Cabrum
Afecta el diagnòstic de la brucel•losi i de la tuberculosi
A.5 Fins a 25 caps (per animal) 930 ptes.
A.6 De 26 en endavant (per animal) 900 ptes.

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) 1.695 ptes.
A.8 De 26 en endavant (per animal) 1.670 ptes.

B) Per la prestació de serveis facultatius a petició de part no
compresos en altres conceptes d'aquestas taxes:

B.1 Per emissió de certificats 1.060 ptes.
B.2 Per visita d'inspecció efectuada 2.650 ptes.
B.3 Per emissió d'informes, dictàmens, 
peritatges i exàmens de projectes o expedients 2.970 ptes.

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 2.650 ptes.

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:
- magatzems distribuïdors
- comercials a la menuda
- farmacioles d'urgència
- dipòsits de les entitats o agrupacions ramaderes
- elaboració de pinsos medicamentosos
- medicaments homeopàtics veterinaris 4.240 ptes.

E) Per la inspecció i comprovació anual de les 
instal•lacions i els llibres de Registre 
de Nuclis zoològics 4.240 ptes.
F) Per la inspecció anual i revisió de les parts de 
malalties i de vacunacions dels centres d'atenció 
sanitària als animals de companyia 4.240 ptes.
G) Per la inspecció anual i comprovació del registre dels 
distribuïdors comercials de dosis seminals 
per a animals  4.240 ptes.
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 10.600 ptes.
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 20.140 ptes.
I.2 La inclusió en el registre, lliurament i diligència 
del llibre de nuclis zoològics 6.360 ptes.
I.3 Per la inclusió en el registre dels centres d'atenció 
sanitària als animals de companyia 6.360 ptes.
I.4 Per l'autorització i inclusió en el registre dels 
establiments de medicaments veterinaris i d'elaboració 
de pinsos medicamentosos 6.360 ptes.
I.5 Per l'autorització de laboratoris 
de sanitat animal 19.080 ptes.
I.6 Per l'autorització i inclusió en el registre de 
distribuïdors comercials de dosis seminals 6.360 ptes.
I.7 Per la inscripció en el registre dels dipòsits 
privats de dosis seminals 1.060 ptes.

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 
CA 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.
Per cada GOSP i guia interprovincial 850 ptes.
Per cada certificat comunitari 850 ptes.
Per cada certificat de transport 850 ptes.

K) Pels treballs facultatius veterinaris corresponents a 
la inspecció sanitària periòdica (anual) de les parades i 
centres d'inseminació artificial equina 4.240 ptes.
L) Pels serveis facultatius veterinaris relacionats amb la 
intervenció i fiscalització de moviments d'entrada de 
ramat a la CAIB amb l'objectiu de prevenir la propagació 
d'epizoòties i zoonosis difusibles i garantir la protecció 
dels animals durant el transport 2.650 ptes.
M) Per la inspecció, revisió de la documentació i 
identificació d'animals vius a la destinació 2.650 ptes.

Article 398 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de prestar-se els serveis i el
pagament s'exigirà en el termini de vuit dies a partir de la
notificació de la liquidació.
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Capítol V Taxes per serveis industrials i d'energia

Article 399 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
es relacionen a continuació, es prestin d'ofici o a instància de part:

1. Verificació de comptadors d'electricitat i gas.
2. Contrastació de mesures.
3. Posada en servei i inspecció d'instal•lacions, registre i control
d'establiments industrials.
4. Instal•lacions d'alta tensió i de baixa.
5. Prova i autorització d'aparells o recipients que continguin fluids
a pressió, matèries inflamables o molt perilloses.
6. Autorització i vigilància del funcionament d'aparells elevadors.
7. Expedició del document de Qualificació Empresarial.
8. Comunicació de dades no confidencials incorporades al
Registre d'Establiments Industrials.

Article 400 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells als quals es prestin els
serveis a què es refereix el fet imposable.

Article 401 Quota
La quota de la taxa es determinarà d'acord amb les tarifes següents
:

Núm.Conceptes Ptes.
1.Verificacions
1.1 Verificacions de comptadors de gas
1.1.1 Per reclamació d'usuari o empresa 1.380
1.1.2 Per comptador revisat 170
1.2 Verificació de comptadors elèctrics
1.2.1 Monofàsic 170
1.2.2 Trifàsic (4 fils) 265
1.2.3 Retirat d'avaria 320
1.2.4 Combinat estàtic amb tarificador 
o sense 635
1.2.5 Transformador d'intensitat o tensió 65
1.2.6 Interruptor control potència 170
2. Mesuraments
2.1 Aparells assortidors
2.1.1 Per primera mànega 5.300
2.1.2 Per cada una de les restants 3.180
2.2 Comprovació de les característiques dels subministraments
Gas i Electricitat i de la comprovació 
de gasos 5.300
2.3 Comprovació de fraus i magnituds no indicades 
expressament 5.300
2.4 Control i proves d'aparells a pressió
2.4.1 De menys de 100 litres (per unitat) 530
2.4.2 De més de 100 litres (per unitat) 2.120
3. Autoritzacions i ampliacions. Inspecció de noves indústries,
ampliacions i trasllats. Substitucions de maquinària. Centrals,
subestacions, línies d'alta tensió. Aparells elevadors. Instal•lacions
de baixa tensió. Instal•lacions de combustible, aparells a pressió,
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Instal•lacions
frigorífiques. Emmagatzemaments de productes químics.
3.1 Expedients amb projecte
3.1.1 Fins a 1.000.000 de ptes. 5.300
3.1.2 En els excessos, per cada milió 
o fracció 1.590
3.2 Canvis de titularitat i pròrroga d'instal•lació, sobre tarifa
inscripció 25%
3.3 Expedients sense projectes 4.240

3.4 Expedició Document de Qualificació 3.180
3.5 Renovació Document de Qualificació 1.590
3.6 Instal•lacions que requereixen exclusivament butlletí
d'instal•lador 1.590
3.7 Butlletí de reconeixement elèctric 1.590
3.8 Inscripció en RI d'empreses de servei i construcció
3.8.1 Unipersonals 3.180
3.8.2 Fins a 10 persones 5.300
3.8.3 d'*11 a 25 persones 8.480
3.8.4 Més de 25 persones 15.900
3.9 Agents autoritzats
3.9.1 Primera inscripció 26.500
3.9.2 Renovacions 10.600
3.10 Registres especials
3.10.1 Primera inscripció 5.300
3.10.2 Renovacions 2.120
3.11Inscripció o renovació d'empreses d'instal•lació o conservació
d'aparells elevadors
3.11.1 Per certificació 2.120
3.11.2 Per 500 aparells o fracció 1.060
3.12 Inspeccions reglamentàries AE
3.12.1 Presentades per Enicre 1.060
3.12.2Efectuades per l'Administració 3.710
3.13Inscripció o renovació d'Empreses de Gas, aparells a 
pressió i productes petrolífers 2.120
3.14 Inspeccions o proves reglamentàries efectuades per
l'Administració
3.14.1 Per GLP 3.710
3.14.2Per AP (generadors vapor o calderes) 5.300
3.14.3 Per AP (segona prova) 3.180
3.14.4 Per PP (dipòsit) 3.180
3.15 Certificats o actes presentats per Enicres o empreses
3.15.1 Per aparells de GLP 530
3.15.2 Per generadors o calderes 1.060
3.15.3 Per botella de gas, aire comprimit o extintor 5
3.15.4 Per dipòsit de PP 530
3.15.5 Altres 530
3.16 Comunicació de dades no confidencials al Registre Industrial
3.16.1 Per petició 530
3.16.2 Per dada 5

S'entén per dada el nombre de Registre Industrial, titular, domicili
titular, domicili establiment, activitat, capital social, potència,
persona.

Article 402 Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol•licitud del servei quan es
faci a instància de part.
Quan el servei es presti d'ofici, la meritació tindrà lloc en el moment
en què sigui prestat.

Capítol VI Taxa per serveis en matèria d'aigües i mines

Article 403 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
es detallen a continuació, siguin a instància de part o d'ofici:

1. Verificació de comptadors d'aigua.
2. Autoritzacions, ampliacions i caducitats de pedreres.
3. Canvi de titularitat de drets miners.
4. Permisos d'exploració, investigació i concessions directes i
derivades.
5. Permisos de palistes.
6. Seguiment dels projectes de restauració dels paisatges.
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Article 404 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells als quals es prestin els
serveis relacionats en el fet imposable.

Article 405 Quota
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes
següents:

1. Verificacions de comptadors d'aigua
1.1 Per reclamació d'usuari o empresa 1.380 ptes.
1.2 Per comptador revisat 170 ptes.
2. Projecte de restauració
2.1 Fins a 1.000.000 ptes. 7.950 ptes.
2.2 En els excessos, per milió o fracció 2.120 ptes.
3. Autoritzacions o ampliacions d'activitats extractives
3.1 Fins a 1.000.000 ptes. 7.950 ptes.
3.2 En els excessos, per milió o fracció 2.120 ptes.
4. Aprovació del Pla de Labors amb visita d'inspecció
4.1 Fins a 1.000.000 ptes. 10.600 ptes.
4.2 Des d'1.000.001 fins a 25.000.000, per milió 
o fracció 2.120 ptes.
4.3 La resta per milió o fracció 1.060 ptes.
5. Canvi de titularitat de drets miners 5.300 ptes.
6. Visites d'inspecció a autoritzacions mineres, concessions,
permisos d'exploració i d'investigació 10.600 ptes.
7. Permisos d'explotació, investigació, concessions directes i
derivades
7.1 Per primera quadrícula 318.000 ptes.
7.2 Per primera i segona quadrícula 424.000 ptes.
7.3 Per primera, segona i tercera 
quadrícula 583.000 ptes.
7.4 Per primera, segona, tercera 
i quarta quadrícula 821.000 ptes.
7.5 Per cada quadrícula d'excés 212.000 ptes.
8. Expedició-renovació permisos palista 4.240 ptes.
9. Expedients de caducitat 
de recursos miners 15.900 ptes.
10. Instal•lacions que requereixen exclusivament 
butlletí d'instal•lador 1.590 ptes.

Article 406 Meritació
La taxa es meritarà quan es sol•liciti la prestació del servei o bé el
servei es presti d'ofici.

Capítol VII Taxa per serveis administratius

Article 407 Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que
es relacionen a continuació, ja siguin d'ofici o a instància de part:

1. Expedició de certificats relatius a les funcions descrites.
2. Expedients de concessió i renovació de carnets d'instal•ladors
i mantenidors, conservadors autoritzats.
3. Certificat de posada en pràctica de Patents d*Invenció o Models
d'Utilitat.
4. Informes tècnics sobre concessió o modificació de les tarifes de
subministraments públics.
5. Drets d'examen.
6. Expedients d'Expropiació Forçosa.

Article 408 Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa aquells als quals  es prestin
els serveis descrits en el fet imposable.

Article 409 Quantia
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes
següents:

1.Carnets
1.1Expedició de carnets o certificats d'instal•lador autoritzat o
similars 1.060 ptes.
1.2 Renovació de carnets o certificats 530 ptes.
2. Certificats de posada en pràctica de patents i models d'utilitat

5.300 ptes.
3. Certificats
3.1 Per còpies simples compulsades de registres o documents530 ptes.
3.2 Expedit després de l'estudi previ 
de l'expedient 2.120 ptes.
3.3 Certificats i informes que requereixen 
inspecció 5.300 ptes.
4. Drets d'examen 1.060 ptes.
5.Expedients d'expropiació forçosa
5.1 Per finca registral afectada 10.600 ptes.
6. Altres serveis a petició de part 5.300 ptes.

Quan es requereixi un servei específic no relacionat aquestes tarifes,
s'aplicarà la que estigui més d'acord amb el mateix.

Article 410 Meritació 
La taxa es meritarà en el moment en què es sol•liciti o sigui prestat
el servei que és tractat i descrit en el fet imposable.

Disposició transitòria única
1. Mentre no s*aprovin els corresponents decrets d*aplicació i
d*ordenació de les taxes prevists en l*article 2.3 de la Llei 2/1997,
de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, les normes de gestió i liquidació de les taxes regulades en
el  present Decret legislatiu s*hauran de continuar regint per
l*anterior normativa d*aplicació 

2. Referent a la taxa per amarraments, hivernades i estades a
“l*Escola de Vela Calanova”, s*aplicarà el següent procediment de
liquidació pel que fa referència a l*amarrament   d*embarcacions :
a) Embarcacions amb base al port : l*import de la taxa s*haurà
d*abonar  en un únic pagament abans del dia 1 d*abril. Per poder
seguir tenint la condició d*embarcació amb base al port , s*haurà de
procedir a l*abonament de les tarifes al  termini establert.
Es consideraran embarcacions amb base al port, aquelles a  què
s*assigni   l*atracament per anys naturals, En aquest cas l*import de
la tarifa serà independent de les entrades, sortides o dies d*absència
de l*embarcació mentrestant tingui assignat lloc. Les absències per
períodes superiors a set dies, hauran de comunicar-se amb antelació
a la direcció del port.
b) Embarcacions de pas al port (transeünts): l*import de la taxa serà
abonat a la seva  arribada i per dies d*estada que declarin. En cas
que el termini inicial declarat  hagués de ser superat, la persona
interessada  haurà de formular nova petició i abonar novament per
avançat l*import corresponent al termini prorrogat, sempre i que el
Servei de port pugui procedir a la concessió de la pròrroga per no
tenir compromès l*atracament amb altre usuari. En el cas de que no
fos possible concedir la pròrroga i s*ordeni el desatracament de
l*embarcació, haurà d*abonar-se per cada hora de retard  en que
s*incorri, la tarifa corresponent a un dia.
El servei d*atracament s*ha de sol•licitar a les oficines de l*Escola
de Vela Calanova. L* absència de l*esmentada sol•licitud implicarà
el rèdit   de tarifa doble.

3. Pel que fa a la taxa pels serveis de control sanitari a entitats
d*assegurança lliure d*assistència medicofarmacèutica, la liquidació
de la taxa s*efectuarà mitjançant declaracions liquidacions
trimestrals que es presentaran entre els dies  1 i 20 dels mesos de
gener, abril, juliol, i octubre, en relació amb el trimestre natural
anterior.
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Disposició derogatòria
A l*entrada en vigor de la present Llei quedaran derogades
quantes normes d* igual o inferior rang s* oposin al previst en ella.
En particular, queda derogat:
a) L* Annex de la Llei 7/1986, de 19 de novembre de Taxes de la
CAIB
b) Els articles 5,6, i 7 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre de
diverses mesures tributàries i administratives.

Disposició final
La present Llei entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació en el BOCAIB 
Palma, a 30 de gener de 1998
EL PRESIDENT:
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Economia i Hisenda:
Antoni Rami Alós.
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