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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE
LES ILLES BALEARS

5346

Resolució del secretari general de ratificació de les tarifes per a prestació de serveis TDT

Proposta de resolució del secretari general de ratificació de les tarifes per a prestació de serveis TDT
Fets
1. El 5 de juny de 2014, el conseller d’Economia i Competitivitat va resoldre encomanar a Multimèdia de les Illes Balears, SA el servei
d’extensió de TDT per a les zones menys urbanitzades per a un període de 10 anys.
2. Les tarifes aplicables a aquest encàrrec de gestió són les aprovades pel conseller de Presidència per resolució, de 29 de març de 2011,
d’actualització de les tarifes per a la prestació de serveis de manteniment de centres emissors propietat de Multimèdia de les Illes Balears,
SA.
3. Aquestes tarifes actualment no s’adeqüen a la realitat de l’encàrrec de gestió i, a més, són susceptibles de no generar els ingressos
suficients per finançar tot l’encàrrec. Així doncs, en data 23 de novembre de 2016, el responsable tècnic de Multimèdia de les Illes Balears,
SA va emetre un informe relatiu a la conveniència de modificar les esmentades tarifes.
4. D’altra banda, la revisió duta a terme per part de la Intervenció General sobre l’expedient de contractació 6/2014 de serveis TDT adjudicat
per Multimèdia de les Illes Balears, SA, també va posar de manifest la inadequació de les tarifes.
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5. En data 18 de setembre de 2017, el Consell d’Administració de Multimèdia de les Illes Balears, SA acordà elevar al secretari general una
proposta d’aprovació de les tarifes per a prestació de serveis de TDT.
6. En data 28 de setembre de 2017, el conseller d’Innovació, Recerca i Turisme va aprovar les tarifes per a prestació de serveis de TDT.
Aquesta resolució d’aprovació de les tarifes no va ser publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
7. Mitjançant escriptura de dia 24 de gener de 2018 atorgada per Multimèdia de les Illes Balears, SA davant el notari Victor Alonso-Cuevillas
Fortuny i núm. de protocol 307, Multimèdia de les Illes Balears, SA realitzà una cessió global de tots els seus actius i passius a favor de
l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC). A la mateixa escriptura s’acordà l’extinció de
Multimèdia de les Illes Balears, SA.
Fonaments de dret
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. El Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i, en particular, l’article 9 del Decret esmentat.
3. L’article 38 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre de 2017, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2017, pel qual es crea IBETEC.
4. L’article 6.2 segon paràgraf del Decret 45/2017, de 8 de setembre, pel qual s’aproven els Estatuts d’IBETEC, disposa que la
contraprestació a favor de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears per raó dels encàrrecs de gestió
que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ajustarà a les tarifes aprovades per l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular en funció
dels costs reals imputables a l’execució dels projectes, tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti l’entitat. En
tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s’han d’aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que contenguin
els encàrrecs, per mitjà d’una resolució del titular de la conselleria a la qual està adscrita l’entitat.
RESOLUCIÓ
Propós a la consellera d’Innovació, Recerca i Turisme que dicti una resolució en els termes següents:
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1.Ratificar les tarifes per a prestació de serveis de TDT aprovades mitjançant resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme en data
28 de setembre de 2017. Aquestes tarifes, que inclouen tots els costs directes i indirectes imputables, i a les que caldrà afegir l’impost sobre el
valor afegit, es troben a l’annex únic d’aquesta proposta de resolució.
Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 del mes següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2.Comunicar aquesta resolució a l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC), a l’efecte
que s’apliqui en la fixació de la contraprestació a favor d’IBETEC i que s’hagi de fer constar en els actes o acords pels quals es formalitzin
els encàrrecs de gestió que es pugui realitzar a l’entitat per a l’esmentada comercialització.
3. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 26 d’abril de 2018
Conforme amb la proposta. En dict resolució.
La consellera d’Innovació, Recerca i Turisme
Isabel Maria Busquets i Hidalgo
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El secretari general
Josep Mallol Vicens
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ANNEX I. TARIFES SERVEI EXTENSIÓ TDT
CONCEPTES PER SERVEIS UNITARIS
Campanya informativa sobre els sistemes de recepció
Preu pels costs fixos associats al subministrament, instal·lació i posada en servei dels sistemes de recepció o la seva adaptació per
impacte DD1 d'acord a hipòtesis població afectada, llars afectats, tipus de llars, tipus d'instal·lació, desplaçaments, etc.
3UHXSHUDOVFRVWRVIL[RVDVVRFLDWVDOVXEPLQLVWUDPHQWLQVWDOyODFLµLSRVDGDHQVHUYHLGHOVVLVWHPHVGHUHFHSFLµRODVHYDDGDSWDFLµSHU
LPSDFWH''G DFRUGDKLS´WHVLVSREODFLµDIHFWDGDOODUVDIHFWDGHVWLSXVGHOODUVWLSXVG LQVWDOyODFLµGHVSOD©DPHQWVHWF

TARIFA
51.735,72
251.821,64
103.600,45

3UHXSHUDOVFRVWRVIL[RVDVVRFLDWVDOVXEPLQLVWUDPHQWLQVWDOyODFLµLSRVDGDHQVHUYHLGHOVVHUYHLVDVVRFLDWVDODUHRULHQWDFLµG DQWHQHV
SHULPSDFWHDPSOLDFLµFREHUWXUD(LYLVVDG DFRUGDKLS´WHVLVSREODFLµDIHFWDGDOODUVDIHFWDGHVWLSXVGHOODUVWLSXVG LQVWDOyODFLµ

31.874,50

GHVSOD©DPHQWVHWF
&DQYLGHIUHT¾ªQFLDP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWUHHPLVVRUJDSILOOHU:,QFORX5;WHUUHVWUHLPXOWLSOH[DW

1.250,00

&DQYLGHIUHT¾ªQFLDP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXPXOWLSOH[DW

1.000,00

&DQYLGHIUHT¾ªQFLDP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXPXOWLSOH[DW

1.000,00

&DQYLGHIUHT¾ªQFLDP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXPXOWLSOH[DW

5.000,00

3UHXIL[UHFXUUHQWGHOWUDQVSRUWSHUVDWªOyOLWGHOVVHQ\DOVGHWHOHYLVLµILQVDOVFHQWUHVGHGLIXVLµSURSRVDWVSHUFRPSOLUHOFRQWUDFWHHQOD
VHYDSDUWSURSRUFLRQDOUHVSHFWHDODSREODFLµFREHUWDSHUDTXHVWVFHQWUHVLODSREODFLµFREHUWDSHOVFHQWUHVGHGLIXVLµJHVWLRQDWVSHOV

291,67

SUHVWDGRUVGHOVHUYHLGHFRPXQLFDFLµDXGLRYLVXDOWHOHYLVLYDG ¢PELWHVWDWDOLDXWRQ´PLFDOD]RQDTXHXWLOLW]HQDFWXDOPHQWDTXHVWVHUYHL
3UHXIL[VHUYHLGHUHFHSFLµYLDVDWªOyOLWGHOVVHQ\DOVGHWHOHYLVLµDFDGDFHQWUHGHGLIXVLµDPEUHFHSFLµVDWªOyOLWSURSRVDWSHUFRPSOLUHO
FRQWUDFWH,QFORXVHUYHLGHFRXELFDFLµLDOLPHQWDFLµ
3UHXIL[UHFXUUHQWGHOWUDQVSRUWYLDUDGLRHQOOD©G XQRGRVP¼OWLSOH[GH7'7GHVG XQFHQWUHWUDQVPLVVRUILQVDXQDOWUHDPEYLVLELOLWDW
GLUHFWD,QFORXDGDSWDGRU$6,LVHUYHLGHFRXELFDFLµLDOLPHQWDFLµ
3UHXIL[UHFXUUHQWGHOWUDQVSRUWG XQP¼OWLSOH[DXWRQ´PLFGH7'7GHVGHOFHQWUHRQHVW¢XELFDGDODVHYDFDS©DOHUDILQVDXQFHQWUH
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WUDQVPLVVRUVHQVHYLVLELOLWDWGLUHFWD

126,15
459,43
800,00

6HUYHLGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWUHHPLVVRUJDSILOOHU:,QFORX5;WHUUHVWUHLDOLPHQWDFLµHOªFWULFD

93,02

6HUYHLGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWUHHPLVVRUJDSILOOHU:,QFORX5;WHUUHVWUHLDOLPHQWDFLµHOªFWULFD

107,51

6HUYHLGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXDOLPHQWDFLµHOªFWULFD

108,02

6HUYHLGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXDOLPHQWDFLµHOªFWULFD

122,98

6HUYHLGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[GH7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:,QFORXDOLPHQWDFLµHOªFWULFD

390,91

6HUYHLGHFRXELFDFLµLLQWHUFRQQH[LµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[7'7PLWMDQ©DQWUHHPLVVRUJDSILOOHU:FHQWUH$EHUWLVWLSXV

107,20

&,QFORX5;WHUUHVWUH
6HUYHLGHFRXELFDFLµLLQWHUFRQQH[LµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[7'7PLWMDQ©DQWUHHPLVVRUJDSILOOHU:FHQWUH$EHUWLVWLSXV
(,QFORX5;WHUUHVWUH
6HUYHLGHFRXELFDFLµLLQWHUFRQQH[LµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:FHQWUH$EHUWLVWLSXV&

105,57
136,37

6HUYHLGHFRXELFDFLµLLQWHUFRQQH[LµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:FHQWUH$EHUWLVWLSXV'

122,65

6HUYHLGHFRXELFDFLµLLQWHUFRQQH[LµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµG XQP¼OWLSOH[7'7PLWMDQ©DQWWUDQVPLVVRU:FHQWUH$EHUWLVWLSXV(

109,53

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHG (VWHOOHQFV

49,33

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH%XQ\ROD

611,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DSGHSHUD

429,52

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH)RQWGH6D&DOD

141,57

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH/D0ROD

297,52

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH0DQFRU

451,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHG $ODUµ

522,17

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHG $UW¢

141,57

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH%DQ\DOEXIDU

119,81

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DOD%ODQFD

451,29
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6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DOD0RUHOO

56,89

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DOD9HGHOOD

473,48

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DPSDQHW

109,07

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DQ\DOPHO

164,52

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DSGH%DUEDULD

234,21

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµHQHOFHQWUHGH&ROO%DWDOOD

451,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&UHVWDW[

407,86

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHG (V0XUWDU

397,59

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH/OXF

505,58

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH3RLFDV

620,40

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH3XQWD3ULPD

80,90

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6D0LUDQGD

351,30

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH%LQLEªTXHU

162,37

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGHV $OJDU

451,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6DQW(OP
6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6DQW/ORUHQ©GHV&DUGDVVDU
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94,62

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH&DOD7DULGD

80,90
112,50

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6DQW0DWHX

641,84

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6DQW7RP¢V

451,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6 (VJOHVLD9HOOD

121,35

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµDOFHQWUHGH6 +RUWD

522,17

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµHQHOFHQWUHGH6RQ%RX

397,59

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµHQHOFHQWUHGH6RQ&RUE

660,54

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµHQHOFHQWUHGH6RQ6HUYHUD

451,29

6HUYHLGHFRXELFDFLµDPEVLVWHPHVGHGLIXVLµHQHOQRXFHQWUH3ODWMDG HQ%RVVD

451,67
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