EDICTE
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 23 de setembre
de 2019, relatiu a l’establiment del preu públic per l’ús de la marca i logotip
«Menorca Reserva de Biosfera» (exp. 0508-2019-7)
La Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter extraordinari
de 23 de setembre de 2019, adoptà, entre d’altres l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’establiment del preu públic de l’ús de la marca i logotip «Menorca
Reserva de Biosfera» amb les tarifes següents, per una durada de 3 anys:
TIPUS

QUOTA

IVA

TOTAL

21, 00%

60,50 €
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CADA 3 ANYS
EMP DE MENYS DE 5 TREBALLADORS

50,00 €

EMP DE 6 A 15 TREBALLADORS

100,00 €

121,00 €

EMP DE 16 A 50 TREBALLADORS

200,00 €

242,00 €

EMP DE MÉS DE 50 TREBALLADORS

500,00 €

605,00 €

SEGON. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin l’ús de la marca «Menorca Reserva de Biosfera». Per
fixar la quota a liquidar, les persones físiques o jurídiques han de presentar, juntament amb
la sol·licitud, la declaració responsable amb el nombre de treballadors que té l’empresa.
TERCER. Aquest preu públic es satisfarà mitjançant el document de liquidació que
s’entregarà en el moment de l’autorització favorable d’ús de la marca i logotip «Menorca
Reserva de Biosfera».
QUART. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà
exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que
preveu el Reglament general de recaptació.
CINQUÈ. Aquest preu públic s’ha de satisfer cada tres anys mentre els interessats vulguin
continuar fent l’ús de la marca «Menorca Reserva de Biosfera».
SISÈ. S’estableix que aquest preu públic entrarà en vigor a partir del 23 de maig 2020.
SETÈ. Estan exempts de pagament d’aquest preu públic el Govern de les Illes Balears i la
seva administració instrumental, les administracions locals de l’illa de Menorca
(ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i consorcis) i les entitats sense ànim
de lucre amb seu social a l’illa de Menorca.
Maó, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol )
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