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"d) El 4%, quan concorrin els requisits següents:
1r. Que sigui aplicable a l’operació alguna de les exempcions que es contenen en l’article 20.1, apartats 20, 21 i 22 de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
2n. Que l’adquirent sigui subjecte passiu de l’impost sobre el valor afegit, actuï en l’exercici d’una activitat empresarial o
professional i tengui dret a la deducció de l’impost sobre el valor afegit suportat per aquestes adquisicions d’acord amb el
que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
3r. Que, amb caràcter previ o simultani al lliurament, es faci constar expressament per part del transmetent que, malgrat
poder acollir-se a la renúncia de l’exempció que preveu l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, opta per no
renunciar-hi."
3. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 6/2007 esmentada queda modificada de la manera següent:
"a) L’1,2%, com a regla general."
4. La lletra d) de l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 6/2007 esmentada queda modificada de la manera següent:
"d) El 2% en el cas de documents en què s’hagi renunciat a l’exempció a què es refereix l’article 20.2 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit."

Disposició final quarta
Modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües
1. Se suprimeix el segon paràgraf de l’article 2 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües.
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2. Els apartats 1 a 3 de l’article 8 de la Llei 9/1991 esmentada queden modificats de la manera següent:
"1. La quota del cànon de sanejament està constituïda per la suma de la quota variable, en funció del consum, i la quota fixa.
2. La quota variable és :
a) Amb caràcter general, de 0,286479 euros per cada metre cúbic.
b) En el cas de consums domèstics relatius a habitatges i de consums relatius a establiments hotelers, o categories
equiparables, s’estableixen les quotes variables següents per metre cúbic, en funció de l’escala per blocs de consum mensuals que
s’indica, per cada habitatge o plaça d’establiment:
Bloc

Consum m3/mes

Quota variable /m3

Bloc 1

Entre 0 i 6

0,277866

Bloc 2

Més de 6 i fins a 10

0,416749

Bloc 3

Més de 10 i fins a 20

0,555732

Bloc 4

Més de 20 i fins a 40

1,111464

Bloc 5

Més de 40

1,666196

Pel que fa al consum domèstic d’habitatges, en els casos en què el subministrament d’aigua es faci i es facturi a comunitats de
propietaris o altres entitats anàlogues integrades per una pluralitat de propietaris d’habitatges o establiments, tenen la condició
d’abonats, als efectes de la determinació de la quota variable que estableix aquest apartat, cadascun dels habitatges o establiments
que la integren, a més de la mateixa comunitat o entitat si aquesta disposa d’almenys un punt de subministrament. En aquests casos,
a efectes de la determinació de la quota variable aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la
quantitat total d’aigua subministrada cada mes a la comunitat o entitat entre el nombre d’habitatges o establiments que la integren, a
més de la mateixa comunitat si aquesta disposa d’almenys un punt de subministrament.
Pel que fa al consum en establiments hotelers, l’escala s’ha d’aplicar en funció de les places de l’establiment, de manera
que, als efectes de la determinació de la quota variable aplicable, s’ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir
la quantitat total d’aigua subministrada cada mes a l’establiment hoteler, entre el nombre de places de l’establiment.
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3. La quota fixa s’ha de determinar mitjançant l’aplicació dels elements tributaris corresponents, d'acord amb les tarifes mensuals
següents:
A. Tarifa domèstica:
Per cada habitatge: 3,886145 euros.
B. Tarifa industrial:
B.1. Tarifa hotelera:
B.1.1. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 5 estrelles o categoria equiparable: 3,886145 euros.
B.1.2. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 4 estrelles o categoria equiparable: 2,908056 euros.
B.1.3. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 3 estrelles o categoria equiparable: 1,947440 euros.
B.1.4. Per cada plaça en establiment hoteler o similar de 2 estrelles o categoria equiparable: 1,458398 euros.
B.1.5. Per cada plaça en establiment hoteler o similar d’1 estrella o categoria equiparable: 0,969351 euros.
B.1.6. Per cada plaça en establiment d’allotjament de turisme d’interior: 1,947440 euros.
B.1.7. Per cada plaça en establiment hoteler rural o agroturisme: 1,947440 euros.
B.2. Restaurants, cafeteries i bars:
B.2.1. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de restaurant: 29,185386 euros.
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B.2.2. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafeteria: 19,439456 euros.
B.2.3. Per cada establiment on es desenvolupi indústria de cafè, o de bar, amb servei de menjars o sense: 12,138744
euros.
Les quotes d’aquesta tarifa tenen caràcter de tarifa mínima, i només són aplicables quan la quota que correspongui a aquestes
indústries, segons els diferents calibres de comptadors d’aigua de la tarifa B.3, sigui inferior. En cas contrari se’ls aplica la
tarifa B.3.
B.3. Altres activitats comercials, industrials, professionals o econòmiques en general, no compreses en les tarifes anteriors:
B.3.1. Amb comptador de calibre no superior a 13 mm: 7,291980 euros.
B.3.2. Amb comptador de calibre superior a 13 mm i que no passi de 15 mm: 14,575227 euros.
B.3.3. Amb comptador de calibre superior a 15 mm i que no passi de 20 mm: 19,439456 euros.
B.3.4. Amb comptador de calibre superior a 20 mm i que no passi de 25 mm: 58,318370 euros.
B.3.5. Amb comptador de calibre superior a 25 mm i que no passi de 30 mm: 99,936482 euros.
B.3.6. Amb comptador de calibre superior a 30 mm i que no passi de 40 mm: 149,922681 euros.
B.3.7. Amb comptador de calibre superior a 40 mm i que no passi de 50 mm: 299,818427 euros.
B.3.8. Amb comptador de calibre superior a 50 mm i que no passi de 80 mm: 749,568509 euros.
B.3.9. Amb comptador de calibre superior a 80 mm: 874,502582 euros.
C. Quan en un mateix local coincideixin distintes activitats, s’aplica per a totes la tarifa més elevada."
3. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, en l’article 9 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
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"4. Així mateix, s’estableix una bonificació del 50% sobre les quotes mensuals del cànon meritades pel subjecte passiu, sempre que
el 60% o més de l’aigua consumida provengui de la reutilització d’aigua depurada."
4. S’afegeix un segon paràgraf en la disposició addicional segona de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
"En tot cas, el dret i la quantia de les indemnitzacions queden sotmesos a les disponibilitats pressupostàries, com també, pel que fa
a les indemnitzacions per obres i instal·lacions, a la planificació que s’estableixi per la conselleria competent en matèria de medi
ambient."

Disposició final cinquena
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda
modificada de la manera següent:
1. Els capítols I, II, III i V del títol III queden modificats de la manera següent:
"Capítol I
Taxa per l’expedició de títols o certificats per l’Escola Balear d’Administració Pública

Article 54
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Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de títols o certificats d’aprofitament i d’assistència a les accions formatives
emesos per l’Escola Balear d’Administració Pública.

Article 55
Exempcions
Està exempta la primera expedició d’un títol o d’un certificat amb signatura digital.
Article 56
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa totes les persones que sol·licitin els títols o certificats a què es refereix el fet
imposable.
Article 57
Quantia
1. Títol o diploma acreditatiu de participar a una acció formativa:
1.1. La primera expedició amb signatura digital serà gratuïta.
1.2. Les successives expedicions:
a) Format paper: 5,10 €.
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