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Num. 3892
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 14 de febrer de 2012 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de subministrament d’aigua de Sant Joan
de Labritja, Portinatx i Sant Miquel, del terme municipal de Sant
Joan de Labritja (Exp.: DGC 12/2011 CP)
Fets
1. El 5 d’octubre de 2011, l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja va presentar a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
una sol·licitud d’autorització per a la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua de Sant Joan de Labritja, Portinatx i Sant Miquel, del
terme municipal de Sant Joan de Labritja.
2. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 30 de
novembre de 2011, va acordar deixar pendent el seu dictamen i sol·licitar a
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja que aportàs la justificació d’una sèrie de
partides de l’estudi econòmic.
3. El 9 de gener de 2012, l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja va aportar documentació complementària per donar resposta al requeriment que li havia
fet la Comissió de Preus de les Illes Balears.
4. El 2 de febrer de 2012, la Direcció General d’Indústria i Energia va
emetre un informe tècnic sobre la documentació aportada per l’Ajuntament de
Sant Joan de Labritja.
5. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, atès l’informe tècnic de la Direcció General
d’Indústria i Energia.
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Comptadors fins a 15 mm
Comptador de 20 mm
Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm
Comptador de 40 mm

5,0292
12,5560
17,5852
25,1120
50,2411

Hotels, restaurants, bars i cafeteries:
Comptador fins a 15 mm
Comptador de 20 mm
Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm
Comptador de 40 mm

10,5686
31,8450
44,6002
63,6900
103,0306

2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Fonaments de dret

Palma, 14 de febrer de 2012

1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d’agost, sobre autoritzacions d’augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30 d’agost).

El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)

2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d’expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local (BOE núm.
241, de 8 d’octubre).

—o—

3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre).

Num. 3895
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 14 de febrer de 2011 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb taxis,
de Palma (Exp.: DGC 17/2011 CP)

4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica (BOE núm.
139, de 8 de juny).
5. El Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició
de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se’n regula el funcionament (BOIB
núm. 59, de 16 de maig), modificat pel Decret 122/2007, de 21 de setembre
(BOIB núm. 144, de 27 de setembre).
6. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).
Per tot això, dict la següent

Fets
1. El 28 de novembre de 2011, l’Ajuntament de Palma va presentar a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació una
sol·licitud d’autorització per a la modificació de les tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb taxis, de Palma.
2. El 31 de gener de 2012, la Direcció General de Transports va emetre un
informe tècnic favorable sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Palma.
3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada, d’acord amb l’informe tècnic de la Direcció
General de Transports.

Resolució
Fonaments de dret
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 7 de febrer de 2012, la modificació de tarifes següent:
Quota de consum per a ús general
Bloc 1: de 0 fins a 30 m3/trimestre
Bloc 2: excés de 31 fins a 60 m3/trimestre
Bloc 3: excés de 60 m3/trimestre
Quota de servei
Domèstic:

(euros/m3)
1,2587
1,5384
1,7714
(euros/abonat/mes)

1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d’agost, sobre autoritzacions d’augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30 d’agost).
2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d’expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local (BOE núm.
241, de 8 d’octubre).
3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre).
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4. El Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de
caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica (BOE núm.
139, de 8 de juny).
5. El Decret 66/2002, de 10 de maig, pel qual es determina la composició
de la Comissió de Preus de les Illes Balears i se’n regula el funcionament (BOIB
núm. 59, de 16 de maig), modificat pel Decret 122/2007, de 21 de setembre
(BOIB núm. 144, de 27 de setembre).
6. La Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 3 d’octubre de 2011 de delegació de competències i de delegació de signatura en determinats òrgans de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’altres conselleries de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans directius de la Vicepresidència (BOIB núm. 153, de 8 d’octubre).

l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 14 de febrer de 2012
El director general de Comerç i Empresa
César Nuño Pacheco Cifuentes
Per delegació del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
(BOIB 153/2011)

Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Preus de les Illes
Balears de la sessió de 7 de febrer de 2012, la modificació de tarifes següent:

—o—
Num. 3898
Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació de 14 de febrer de 2012 per la qual s’autoritzen les
noves tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb taxis,
de ses Salines (Exp.: DGC 16/2011 CP)

Tarifes:
Tarifa 2: s’aplicarà els dies feiners (llevat dels dissabtes), des de les 7 fins a les 21 hores.
Tarifa 1: s’aplicarà els dissabtes, els diumenges, els festius, els dies 24 i 31 de desembre,
durant tota la jornada i la resta de dies, des de les 21 fins a les 7 hores i als serveis
prestats a les zones delimitades per la senyalització de canvi de tarifa (tarifa 1).
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Fets

Abaixament de bandera:
Tarifa 2
Tarifa 1

2,00 €
2,35 €

Abaixament de bandera festes de Nadal:
Des de les 21 hores de dia 24 de desembre fins a les 7 hores de
dia 27 de desembre i des de les 21 hores de dia 31 de desembre
fins a les 7 hores de dia 2 de gener

1. El 23 de novembre de 2011, l’Ajuntament de ses Salines va presentar a
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació una
sol·licitud d’autorització per a la implantació de les tarifes del servei de transport urbà de viatgers amb taxis, de ses Salines.

4,55 €

Carrera mínima:
Tarifa 2 (inclou l’abaixament de bandera i un recorregut de
1.176 metres o 211 segons)

3,00 €

Tarifa 1 (inclou l’abaixament de bandera i un recorregut de
1.557 metres o 308 segons)

4,00 €

Quilòmetre recorregut:
Tarifa 2
Tarifa 1

0,85 €
1,06 €

2. L’1 de febrer de 2012, la Direcció General de Transports va emetre un
informe tècnic que advertia que hi ha diferències destacades entre les característiques que presenta la demanda del servei d’autotaxi de ses Salines i les hipòtesis establertes en el Model d’estudi econòmic per a justificar les tarifes dels
serveis de transport urbà de viatgers amb taxis aprovat el 24 de maig de 2006
per la Comissió de Preus de les Illes Balears. Segons la Direcció General de
Transports, en resum, els canvis proposats respecte de les hipòtesis establertes
suposen que en alguns casos se subestimen els ingressos (es declaren cinc mesos
i no sis de temporada alta; es consigna un excessiu percentatge de carreres interurbanes a l’aeroport) i en d’altres se sobreestimen (és excessiu considerar 8 km
d’anada i tornada de carrera urbana més freqüent, haurien de ser 4 km; el percentatge d’un 1 % de carreres interurbanes amb hora d’espera és molt baix, com
a mínim hauria de ser d’un 5 %) però, amb tot, la variació total en la xifra anual
d’ingressos resultant és insignificant. Per contra, el suplement de la tarifa plana
dins el nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi no és admissible, atès que no tendria sentit fixar tarifes urbanes amb taxímetre si la majoria de les carreres urbanes presten aquest servei, perquè acabaria que no s’aplicarien les tarifes urbanes
amb taxímetre. Tampoc no és admissible la tarifa mínima entre la Colònia de
Sant Jordi i ses Salines, atès que no té sentit, perquè si s’apliquen les tarifes
sol·licitades per a aquesta carrera, ja se supera la tarifa mínima de sis euros.

Hora d’espera:
Tarifa 2
Tarifa 1
Suplements:
Viatges des de o cap a l’aeroport
Recollida de passatgers al moll dels Paraires
Recollida de passatgers al moll del dic de l’Oest
Pujada al castell de Bellver
Pujada a na Burguesa
Per cada paquet o maleta (les cadires de rodes i els cotxes
infantils queden exclosos de l’aplicació d’aquest suplement)
Telefonada per emissora amb tarifa 2 i tarifa 1
Import mínim d’una carrera des de l’aeroport (suplements inclosos)

17,10 €
19,30 €

2,80 €
2,80€
2,80 €
0,60 €
2,80 €
0,60 €
1,00 €
12,50 €

S’entén que després dels serveis prestats a l’interior de l’aeroport, no afectats per l’import mínim esmentat, no resulta obligatori guardar el torn d’arribada per a prendre passatge.

3. La Comissió de Preus de les Illes Balears, que es va reunir el dia 7 de
febrer de 2012, va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada —exceptuant-ne els suplements de tarifa
plana dins el nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi i la tarifa mínima entre la
Colònia de Sant Jordi i ses Salines— d’acord amb l’Informe tècnic de la
Direcció General de Transports d’1 de febrer de 2012.
Fonaments de dret

S’estableix el valor del salt en 0,05 €
2. Notificar aquesta Resolució a l’entitat interessada.

1. El Reial decret 2226/1977, de 27 d’agost, sobre autoritzacions d’augment de tarifes de serveis de competència local (BOE núm. 207, de 30 d’agost
de 1977).

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de

2. L’Ordre ministerial de 30 de setembre de 1977, sobre tramitació d’expedients de modificació de tarifes dels serveis de competència local (BOE núm.
241, de 8 d’octubre de 1977).
3. El Reial decret 2695/1977, de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus (BOE núm. 260, de 31 d’octubre de 1977).

