
Núm. 15
4 de febrer de 2017

Fascicle 15 - Sec. I. - Pàg. 2901

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

Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

865 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Preus Públics per als refugis del Consell de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de gener de 2017, va acordar el següent:

1.- Estimar o desestimar les al·legacions presentades a la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per als refugis del Consell de Mallorca aprovada en sessió del Ple del Consell de
Mallorca de dia 13 d’octubre de 2016, segons l’informe del cap del Servei de Medi Ambient, amb el Vist i Plau del director insular de Medi Ambient, de dia 28 de desembre de 2016 que s’adjunta com
annex I a la present proposta.

2.- Imposar els següents preus públics, corresponents a serveis prestats als refugis del Consell de Mallorca:

Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (10,18 € sense iva).
Dormitori col·lectiu fins a 16 anys (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (8,18 € sense iva)
Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada fins a 16 anys (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (6,54 € sense iva)
Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes
maries) (4,5 € sense iva)
Menú dinar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (2 plats + postra + aigua o vi)  (10,64 € sense iva)
Menú sopar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + postres + aigua o vi)  (7,78 € sense iva)
Menú infantil usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + aigua o refresc)  (4,5 € sense iva)
Botella de refresc 0,5 litres (2,27 € sense iva)
Botella de cervesa 0,20 litres (2,00 € sense iva)
Terrina de gelat (1,82 € sense iva)
Servei de dutxes  (1 dutxa) (2,73 € sense iva)
Tapaboques (braga de coll) (8,26 € sense iva)
Us de taquilles (unitat) (0,91 € sense iva)
Ús sala de reunions (5 hores) (45,46 € sense iva)
Refresc de suc de fruita natural (mínim 14% de suc de fruita) (3,00 € sense iva)
Canya de cervesa (300 ml) (1,09 € sense iva)
Barreta energètica (0,91 € sense iva)
Pa amb oli (2,27 € sense iva)

3.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als refugis de muntanya del Consell de Mallorca que s’incorpora com a annex II a la present
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proposta i que inclou les següents modificacions:

a) L’article 1 passarà a denominar-se “Fet imposable”.

b) A l’article 2, que passarà a denominar-se “Subjectes Passius”: Incoporar la referència a la gestió directa o indirecte dels refugis.

c) A l’article 3 de l’ordenança, que passarà a denominar-se “Quota Tributària”, en relació als preus:

 Modificar els preus de tots els productes existents
Incorporar els següents productes amb el corresponent preu públic:

Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (10,18 € sense iva).
Dormitori col·lectiu fins a 16 anys (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (8,18 € sense iva)
Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada fins a 16 anys (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) (6,54 € sense iva)
Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes
maries) (4,5 € sense iva)
Menú dinar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (2 plats + postra + aigua o vi)  (10,64 € sense iva)
Menú sopar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + postres + aigua o vi)  (7,78 € sense iva)
Menú infantil usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + aigua o refresc)  (4,5 € sense iva)
Botella de refresc 0,5 litres (2,27 € sense iva)
Botella de cervesa 0,20 litres (2,00 € sense iva)
Terrina de gelat (1,82 € sense iva)
Servei de dutxes  (1 dutxa) (2,73 € sense iva)
Tapaboques (braga de coll) (8,26 € sense iva)
Us de taquilles (unitat) (0,91 € sense iva)
Ús sala de reunions (5 hores) (45,46 € sense iva)
Refresc de suc de fruita natural (mínim 14% de suc de fruita) (3,00 € sense iva)
Canya de cervesa (300 ml) (1,09 € sense iva)
Barreta energètica (0,91 € sense iva)
Pa amb oli (2,27 € sense iva)

Eliminar els següents productes:

Botella de cava qualitat superior
Copa de brandi qualitat superior
Copa de whisky qualitat superior
Combinats
Cons gelat
Entrepà de pa amb tomàtiga
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Entrepà de cuixot
Entrepà mixt de cuixot i formatge
Camisetes talla petita
Preu per tenda

Modificar la denominació dels següents productes:

Denominació actual Denominació que es proposa

Dormitori col·lectiu (preu per persona) Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa)

Habitació doble Habitació doble (preu per dia i habitació. Inclou un servei de dutxa per persona)

Botella de cava qualitat mitjana Botella de cava

Copa de brandi qualitat mitjana Copa de brandi

Entrepà de pernil dolç /formatge /sobrassada /tonyina /truita Entrepà de pa amb companatge

Camisetes talla grossa Camiseta

Feix de llenya 10 kg preu per torradora amb feix de llenya de 10 Kg

 Eliminar la referència feta al descompte a aplicar.

d) A l’article 4, que passarà a denominar-se “Meritació i pagament”: Adaptació de la redacció per tal que es puguin pagar anticipadament, si es reserven,  altres serveis a més de l’allotjament.
e) A l’article 5: Delimitació de les responsabilitats dels guardes en relació a l’aplicació de l’ordenança.
f) La disposició final: Introduir la data en la que el Ple de la corporació aprovi, en el seu cas, la redacció definitiva de l’ordenança.

4.- Publicar el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX  II
“Ordenança reguladora dels preus públics pels serveis prestats als refugis del Consell de Mallorca.

Article 1. Fet imposable

Conformement al que es preveu a l’article 148, en relació a l’article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest
Consell de Mallorca estableix el preu públic pels serveis prestats als refugis del Consell de Mallorca, especificats en les tarifes contingudes a l’apartat b de l’article 3, que es regeixen per la present
ordenança.
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Article 2. Subjectes passius

Són subjectes passius d’aquests preus públics les persones beneficiàries dels serveis prestats en els refugis gestionats pel Consell de Mallorca, ja sigui de forma directa o indirecta, i establerts al vigent
Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca.

Article 3. Quota tributaria

a) La quantia dels preus públics regulats en la present ordenança és la fixada en les tarifes de l’apartat següent per a cada un dels diferents serveis.

b) Les tarifes corresponents als diferents serveis són:

Servei allotjament
Preu públic

(euros)

Règim general

Dormitori col·lectiu (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) 12,73

Dormitori col·lectiu  fins a 16 anys (preu per persona i dia. Inclou un servei de dutxa) 8,18

habitació doble (preu per dia i habitació. Inclou un servei de dutxa per persona) 50,00

lloguer de llençols (llençol de baix, llençol superior i coixinera) 4,09

ús de taquilles unitat 0,91

lloguer de tovalloles de bany (1 tovallola grossa) 1,82

servei de dutxes (1 dutxa) 2,73

Usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada

Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (preu per persona i dia inclou un servei de dutxa) 10,18

Dormitori col·lectiu usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada fins a 16 anys (preu per persona i  dia. Inclou un servei de dutxa) 6,54

Servei de manutenció

Règim general

Desdejuni (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes maries) 5,00

menú dinar (2 plats + postra+aigua o vi) 11,82

menú sopar (1 plat + postres + aigua o vi) 8,64

menú infantil (1 plat + aigua o refresc) 5,00

bossa picnic (2 entrepans, botellí aigua 0,5 litres i peça fruita) 7,27

ensalada 4,09

Usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada
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Servei allotjament
Preu públic

(euros)

Desdejuni usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (cafè/cafè amb llet/infusió, 2 llesques de pa pagès, embotit i formatge, terrina mantega i galetes
maries)

4,5

menú dinar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (2 plats + postra+aigua o vi) 10,64

menú sopar usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + postres + aigua o vi) 7,78

menú infantil usuaris amb llicència en vigor de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (1 plat + aigua o refresc) 4,5

Servei de bar

tassó de vi 2,55

botella de vi del país 3/4 7,73

botella de cava 22,73

cafè 1,09

cafè amb llet 1,36

tallat 1,18

descafeïnat 1,18

descafeïnat amb llet 1,45

infusions 1,18

rebentat 3,18

xocolata 2,27

tassó de llet 1,09

Batut de xocolata 1,77

llauna de refresc 2,27

llauna de refresc isotònic 2,45

botella de refresc 0,2 litres 1,82

botella de refresc 0,5 litres 2,27

botella de cervesa 0,20 litres 2,00

botella de cervesa de 0,33 litres 2,27

llauna de cervesa 2,55

suc de fruita 1,82

suc natural de fruita 2,55

Refresc de suc de fruita natural  (mínim 14% suc de fruita) 3,00

Aigua mineral natural i amb gas de 0,33 litres 1,50

Aigua mineral natural i amb gas de 0,50 litres 1,77
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Servei allotjament
Preu públic

(euros)

Aigua mineral natural 1,5 litres 2,27

vins generosos/aperitius/xerès/moscatell 3,18

copa d’aiguardent(rom, vodka, ginebra, etc) 5,45

copa anís sec 3,18

copa brandi 3,18

copa de whisky qualitat mitjana 5,45

copa d'herbes 2,27

Bossa de fruits secs 2,27

tallada de coca 2,27

xocolatina i dolços 1,82

pa amb oli amb companatge 5,90

entrepà de pa amb companatge 3,64

pa amb oli 2,27

polos gelat 1,55

Terrina gelat 1,82

Canya de cervesa (300 ml) 1,09

bossa patata petita 2,09

Barreta energètica 0,91

Servei de venda de roba

forro polar 24,79

Camiseta 14,88

Camiseta  màniga llarga 16,53

gorres 4,96

tapaboques (braga de coll) 8,26

Servei de venda de llenya

preu per torradora amb feix de llenya de 10 kg 3,31

servei d'acampada

preu per persona acampada 2,73

Servei de lloguer sala de reunions

ús sala de reunions (5 hores) 45,46

c)  A aquestes tarifes s’hi ha d’afegir l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en el moment de la prestació del servei. 
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1.  

2.  
3.  
4.  

Article 4. Meritació i pagament

a) L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en què es presta qualsevol dels serveis especificats en l’apartat b de l’article 3, excepte quan es
reservi anticipadament que es regularà d’acord amb l’apartat c) d’aquest article.
b) El pagament del preu públic s’ha d’efectuar en el moment de la prestació de qualsevol dels serveis especificats en l’apartat b de l’article 3  i de la presentació per part del Consell de Mallorca
o, en el seu cas, de l’entitat que gestioni el servei, de la corresponent factura o tiquet, excepte quan es reservi anticipadament que es regularà d’acord amb l’apartat c d’aquest article.
c) En el cas de reserva anticipadament en el moment de fer la reserva s’ha de pagar l’import total corresponent als serveis que es reservin. Aquest pagament es pot efectuar:

1. Mitjançant el sistema previst a la pàgina web del Consell de Mallorca o dels concessionaris corresponents .

2.Mitjançant un ingrés al compte corrent restringit i específic del Consell de Mallorca o al dels concessionaris corresponents; una vegada fet l’ingrés, se n’ha de remetre, en el termini màxim de tres
dies,  una còpia al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca o al concessionari corresponent.

En cas de cancel·lació de la reserva, una vegada confirmada , no es té dret a la devolució de l’import, llevat dels casos degudament justificats i per causes alienes a la voluntat de la persona que  fa la
reserva.

Article 5. Normes de gestió

a) Refugis gestionats directament  pel Consell de Mallorca

El personal de guarda dels refugis seran els responsables, durant el seu torn, de l’emissió dels tiquets i factures per la prestació dels serveis, del cobrament dels import dels preus i de
liquidar al final del seu torn l’import total corresponent als serveis efectuats mitjançant l’emissió de la corresponent liquidació.
L’import resultant de la liquidació serà ingressat per el o la guarda corresponent al compte que s’especifiqui per la tresoreria del Consell de Mallorca.
Es remetrà a la Secretaria Tècnica de Medi Ambient, en un termini màxim de 7 dies, la liquidació degudament signada per el o la guarda, així com el justificant de l’ingrés realitzat.
Per part de la Secretaria tècnica de Medi Ambient, en els quinze primers dies de cada mes, es remetrà a la Intervenció General del Consell de Mallorca, un resum per refugi i serveis dels
imports liquidats i ingressats, juntament amb els imports de les reserves pagades anticipadament amb el detall de l’IVA repercutit. En el termini màxim de trenta dies es remetran a la
Intervenció General del Consell de Mallorca, els corresponents justificants dels ingressos i les liquidacions esmentades.

b) Refugis gestionats indirectament.

En aquest cas, es gestionaran d’acord amb l’establer en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars dels contractes corresponents.

Article 6.

En els aspectes no previstos expressament en la present ordenança per a l’administració i cobrament dels preus públics, s’aplicarà el que es preveu en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’hisendes locals, la Llei de taxes i preus públics i altres normes que siguin d’aplicació.

Article 7

Els deutes dels preus públics regulats en aquesta ordenança es poden exigir mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, d’acord amb les normes del vigent Reglament general de recaptació.
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Disposició final

La present ordenança, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 12 de gener de 2017, entrarà en vigor a partir de la seva publicació del text íntegre en el
BOIB i continuarà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació expressa.”

 

Palma, 30 de gener de 2017
 

Per delegació del president, el secretari general per substitució
(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)

Antoni Benlloch Ramada
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