
 
 

Tarifes exercici 2019 MANACOR 
QUOTA VARIABLE 
Concepte Import 
Servei d’aigua per m3 0,210354 € 
Servei de clavegueram per m3 0,072121 € 
Cànon municipal per m3 0,060101 € 

 

QUOTA FIXA: TARIFES MENSUALS 

Concepte Import 
Quota servei de subministrament d’aigua 1,442429 € 
Quota manteniment de comptadors 1,754955 € 
Quota fixa servei de clavegueram 0,378638 € 

 

 

Tarifes exercici 2019 CALA MURADA 
QUOTA VARIABLE 
Concepte Import 
Servei d’aigua per m3 0,610000 € 

 

QUOTA FIXA: TARIFES MENSUALS 

Concepte Import 
Quota servei de subministrament d’aigua  

• Comptadors 13 mm 4,170000 € 
• Comptadors 20 mm 9,390000 € 
• Comptadors 25 mm 13,700000 € 
• Comptadors 30 mm 22,150000 € 
• Comptadors 40 mm 46,830000 € 
• Comptadors 50 mm 71,500000 € 
• Comptadors 125 mm 71,500000 € 

Quota servei de manteniment  
• Comptadors 13 mm 1,000000 € 
• Comptadors 20 mm 1,200000 € 
• Comptadors 25 mm 1,500000 € 
• Comptadors 30 mm 1,900000 € 
• Comptadors 40 mm 4,700000 € 
• Comptadors 50 mm 7,500000 € 
• Comptadors 125 mm 7,500000 € 

 



 
 

Tarifes exercici 2019 Cànon de 
Sanejament d’ aigües 

Segons normativa Govern Balear 
https://www.atib.es/TA/contenido.aspx?Id=9858 

QUOTA VARIABLE 
Concepte Import 
Quota variable amb caràcter general per m3 0,294787€ 
Quota variable consums domèstics relatius a habitatges i consums 
relatius a establiments hotelers o categories equiparables. BLOC 1: 
entre 0 i 6 m3/mes. 

0,285924€ 

Quota variable consums domèstics relatius a habitatges i consums 
relatius a establiments hotelers o categories equiparables. BLOC 2: més 
de 6 i fins a 10 m3/mes. 

0,428835€ 

Quota variable consums domèstics relatius a habitatges i consums 
relatius a establiments hotelers o categories equiparables. BLOC 3: més 
de 10 i fins a 20 m3/mes. 

0,571848€ 

Quota variable consums domèstics relatius a habitatges i consums 
relatius a establiments hotelers o categories equiparables. BLOC 4: més 
de 20 i fins a 40 m3/mes. 

1,143696€ 

Quota variable consums domèstics relatius a habitatges i consums 
relatius a establiments hotelers o categories equiparables. BLOC 5: més 
de 40 m3/mes. 

1,714516€ 

 

QUOTA FIXA: TARIFES MENSUALS 

Concepte Import 
A. Tarifa domèstica. Per cada habitatge 3,998843€ 
B. Tarifa industrial  
B.1. Tarifa hotelera  
B.1.1. Per cada plaça a establiment hoteler o similar de 5 estrelles o 
categoria equiparable 

3,998843€ 

B.1.2. Per cada plaça a establiment hoteler o similar de 4 estrelles o 
categoria equiparable 

2,992390€ 

B.1.3. Per cada plaça a establiment hoteler o similar de 3 estrelles o 
categoria equiparable 

2,003916€ 

B.1.4. Per cada plaça a establiment hoteler o similar de 2 estrelles o 
categoria equiparable 

1.500692€ 

B.1.5. Per cada plaça a establiment hoteler o similar de 1 estrelles o 
categoria equiparable 

0,997462€ 

B.1.6. Per cada plaça a establiment d’allotjament de turisme 
d’interior 

2,003916€ 

B.1.7. Per cada plaça a establiment hoteler rural o agroturisme 2,003916€ 

https://www.atib.es/TA/contenido.aspx?Id=9858


 
 

B.2. Restaurants, cafeteries i bars  
B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi industria de 
restaurant 

30,031762€ 

B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi industria de cafeteria 20,003200€ 
B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi industria de cafè o 
de bar, amb o sense servei de menjar 

12,490768€ 

B.3. Altres activitats comercials, industrials, professionals o 
econòmiques en general, no compreses a les tarifes anteriors 

 

B.3.1. Amb comptador de calibre no superior a 13 mm 7,503447€ 
B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no 
excedeixi de 15 mm 

14,997909€ 

B.3.3. Amb comptador de  calibre superior a 15 mm i que no 
excedeixi de 20 mm 

20,003200€ 

B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no 
excedeixi de 25 mm 

60,009603€ 

B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no 
excedeixi de 30 mm 

102,834640€ 

B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no 
excedeixi de 40 mm 

154,270439€ 

B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no 
excedeixi de 50 mm 

308,513161€ 

B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no 
excedeixi de 80 mm  

771,305996€ 

B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm 899,863157€ 
C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, 

s’aplicarà per a totes elles la tarifa més elevada. 
 

 


