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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de març del
1995, s'aprovà la Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics,
reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
LLEI D'ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS
INSULARS EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CLASSIFICADES
I PARCS AQUÀTICS, REGULADORA DEL PROCEDIMENT
I DE LES INFRACCIONS I SANCIONS.
Exposició de motius
L'article 45 de la Constitució consagra el dret de tothom
a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la
persona i el deure de conservar-lo alhora que exigeix dels poders
públics la funció de vetllar per la utilització racional de tots els
recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat
de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de
la indispensable solidaritat col•lectiva. Finalment i per limitar les
possibles conductes antisocials preveu que, en els termes que la
llei fixi, s'estableixin sancions penals o administratives, així com
l'obligació de reparar el dany causat, per als qui violin la
normativa reguladora del medi ambient.
Un dels camps on amb major claredat incideix aquest
mandat constitucional és el constituït per la regulació de la
intervenció administrativa en l'àmbit de totes aquelles activitats
econòmiques susceptibles d'ocasionar danys al medi ambient o
molèsties, insalubritat, nocivitat i perillositat per a les persones.
El Reglament de 30 de novembre del 1961, d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, que té com antecedent
la Reial Ordre de 17 de novembre del 1925, mitjançant la qual
s'aprovà el reglament i nomenclàtor d'establiments incòmodes,
insalubres i perillosos, va acomplir en el seu moment la seva
finalitat; però, per una banda, la nova estructuració dels poders
públics, fruit de la Constitució del 1978, per una altra,
l'experiència adquirida en els darrers anys, així com les
innovacions produïdes en la tecnologia industrial i de serveis, i per
una altra, l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea, li comporta
qualificades novetats en el camp jurídic, ja que el dret comunitari
constitueix un autèntic ordenament jurídic d'obligat compliment
per als estats membres. Tot això fa patent la necessitat de comptar
amb un nou instrument delimitador del règim d'autoritzacions i del
funcionament de les activitats o instal•lacions, públiques o
privades, susceptibles d'alterar la salubritat o el medi ambient.

Malgrat que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears és
l'únic que recull, a l'article 12.3, com a competència compartida, la
funció executiva en matèria d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses, aquesta subdivisió de la matèria no significa la
reducció de la potestat autonòmica respecte de les activitats
classificades, ja que el mateix Estatut atribueix, a l'article 10.12,
competència exclusiva en matèria de sanitat i higiene; a l'article
10.25, competència exclusiva en matèria d'espectacles públics; a
l'article 10.30, competència exclusiva en matèria de procediment
administratiu derivat de les activitats de l'especialització pròpia de
la Comunitat Autònoma; a l'article 11.12 atribueix el
desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de defensa del
consumidor i de l'usuari, i a l'article 11.13 tanca aquestes referències
competencials sectorialitzades en atribuir a la Comunitat Autònoma
potestats de desenvolupament legislatiu per establir normes
addicionals de protecció del medi ambient.
Les Illes Balears són una realitat geogràfica i històrica
plural, desigual i diversa, de difícil articulació en un sistema conjunt
d'institucions político-administratives. Per donar satisfacció a la
voluntat d'autogovern de cada illa, articulada com un sistema de
cooperació harmònica de caire interinsular, i en aplicació de l'article
39 de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de
consells insulars, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat les
lleis d'atribució de competències als Consells Insulars de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera següents:
- La Llei 9/1990, de 20 de juny, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'urbanisme
i habitabilitat
- La Llei 8/1993, d'1 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de règim
local.
- La Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'informació
turística.
- La Llei 12/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i assistència social.
- La Llei 13/1993, de 20 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria d'inspecció
tècnica de vehicles.
- La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de patrimoni
històric, de promoció sòciocultural, d'animació
sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.
La llei present, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics,
reguladora també del procediment per a la tramitació dels
expedients, al qual s'aplicaran els principis fixats per la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
així com de les infraccions i de les sancions, constitueix la setena
passa, fins ara, que ha de significar una més pròxima i millor
prestació dels serveis públics.
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Es remarca que aquesta llei respecta una doble atribució
de competències, d'una banda reconeix als ajuntaments la
competència per a la concessió de les llicències d'instal•lació i
d'obertura i funcionament, i d'una altra atribueix als consells
insulars àmplies potestats d'intervenció, sense perjudici de
reservar la qualificació de les activitats potencialment més
contaminants al Govern de la Comunitat Autònoma.
En aplicació dels principis d'eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació la llei present
regula la possibilitat que els consells insulars deleguin en els
ajuntaments o mancomunitats certes potestats.
Finalment, la llei present estableix com a data
d'efectivitat i entrada en vigor dia 1 de gener del 1996, perquè
pugui dictar-se abans el nomenclàtor de les activitats subjectes a
qualificació, així com les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució d'aquesta; perquè els distints agents
interessats la coneguin, i disposa un termini màxim de sis mesos
perquè els establiments oberts amb anterioritat a la promulgació
d'aquesta llei als quals el manqui la llicència municipal d'obertura
i funcionament o realitzin activitats que no s'ajustin al contingut
de la llicència esmentada, regularitzin la seva situació.
TÍTOL I. De les competències en matèria d'activitats
classificades i parcs aquàtics.
Article 1. Objecte de la llei
S'atribueixen als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, dins el seu àmbit territorial, i
amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de
gestió assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma, en
relació amb les dues matèries que s'indiquen, de conformitat amb
el que estableixen els articles 39, apartat 25 i darrer paràgraf, de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i 12.3 de la Llei 5/1989,
de 13 d'abril, de consells insulars.
El Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les
potestats genèriques i específiques determinades als articles 5 i 6
de la llei present.
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Article 4. Comissions insulars d'activitats classificades
Per a l'execució de les competències atribuïdes per la llei
present, els consells insulars podran crear comissions insulars
d'activitats classificades, en el seu àmbit territorial, de les quals
n'establiran l'organització, la composició i el funcionament, i
n'assumiran la tramitació i l'execució dels seus acords.
Article 5. Potestats genèriques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma
En les dues matèries objecte d'atribució per la llei present,
el Govern de la Comunitat Autònoma es reserva les potestats, els
serveis, les funcions i les actuacions genèriques següents:
1. Executar-les quan afectin més d'un ens insular.
2. Representar la Comunitat Autònoma en qualsevol manifestació
extracomunitària o supracomunitària.
Article 6. Potestats específiques que es reserva el Govern de la
Comunitat Autònoma
El Govern de la Comunitat Autònoma es reserva en
matèria d'activitats classificades, les qualificacions prèvies a
l'atorgament de la llicència municipal d'instal•lació i totes les
actuacions administratives relacionades amb la resolució de
llicències municipals d'obertura i funcionament de les activitats
següents:
1. Els magatzems i les instal•lacions industrials capaços de produir
accidents majors i riscs catastròfics. Actualment són els relacionats
en el Reial Decret 886/1988, de 15 de juliol, annexos I i II, i en la
modificació posterior d'aquests realitzada mitjançant el Reial Decret
952/1990, de 29 de juny.
2. Les activitats que puguin agredir greument el medi ambient, les
quals, segons la reglamentació requereixin una avaluació detallada
d'impacte ambiental. Actualment són les incloses a l'annex II del
Decret 4/1986, de 23 de gener, de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori sobre implantació i regulació dels estudis
d'impacte ambiental.

Article 2. Activitats classificades
Els consells insulars assumeixen totes les competències
que havien estat assumides pel Govern de la Comunitat Autònoma
en matèria d'activitats classificades i, en particular, l'emissió
d'informes i qualificacions prèvies a l'atorgament de la llicència
municipal d'instal•lació i les actuacions administratives
relacionades amb la resolució de la llicència municipal d'obertura
i funcionament, els informes d'ordenances i reglaments municipals
i, supletòriament la facultat inspectora i sancionadora, relatius a
totes les activitats classificades, excepte les potestats genèriques
i específiques determinades als articles 5 i 6 de la llei present.

3. Les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.
Actualment són les relacionades als grups 1.1, energia; 1.2, mineria;
1.3, siderúrgia i fundició; 1.4, metalúrgia no férrea, i 1.6, indústries
químiques i connexes, de l'annex II, grup A, del Decret 833/1975,
de 6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre,
de protección del ambiente atmosférico.
4. Els establiments d'ús sanitari. Hospitals, clíniques, residències
sanitàries i establiments similars, exclusivament aquells
establiments en els quals es rebin atencions mèdiques
d'hospitalització.

Article 3. Parcs aquàtics

Article 7. Normativa reguladora

Els consells insulars assumeixen totes les competències
que havien estat assumides pel Govern de la Comunitat
Autònoma en matèria de parcs aquàtics i, en particular, les
funcions de qualificació prèvia a l'atorgament de la llicència
municipal d'instal•lació i de comprovació de les revisions anuals
que s'estableixen en el Decret de la Comunitat Autònoma 91/1988,
de 15 de desembre, mitjançant el qual s'aprova la reglamentació
de parcs aquàtics, excepte les potestats genèriques determinades
a l'article 5 de la llei present.

1. En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els
consells insulars ajustaran el seu funcionament al règim establert en
aquesta, com també en la Llei 5/1989, del 13 d'abril, de consells
insulars, en la Llei 30/1992 del 26 de novembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases del
régimen local, i en la legislació emanada del Parlament de les Illes
Balears que hi resulti d'aplicació o, subsidiàriament, en la legislació
estatal.
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2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària
organitzativa per a regular-ne la pròpia organització i el propi
funcionament.
3. Els actes i acords de les comissions insulars d'activitats
classificades, així com els actes de tràmit que determinin
l'impossibilitat de continuar un procediment o ocasionen
indefensió, no exhauriran la via administrativa i podran ser
susceptibles de recurs ordinari davant el ple del consell insular que
pertoqui.

Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
Capítol I: 12.188.715 pta
Capítol II: 837.592 pta
Total: 13.026.307 pta
3. El cost efectiu, distribuït de conformitat amb l'article 35 de la Llei
5/1989 del 13 d'abril de consells insulars, serà aplicat als consells
insulars d'acord amb els percentatges i les quanties següents:
A) Consell Insular de Mallorca:

Article 8. Potestat reglamentària normativa
- Total: 26.261.872 pta
Malgrat l'atribució de competències a favor dels consells
insulars, correspon al Govern de la Comunitat Autònoma l'exercici
de la potestat reglamentària normativa sobre les competències
atribuïdes als consells insulars per aquesta llei, amb subjecció a les
limitacions establertes en els apartats 1 i 2 de l'article 46 de
l'Estatut d'Autonomia.
Article 9. Formes de coordinació i informació mútua
Sense perjudici de la coordinació general a què fa
referència el capítol VI de la Llei 5/1989 del 13 d'abril de consells
insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma i els consells
insulars podran acordar els mecanismes adequats de coordinació
i informació mútua en les dues matèries objecte d'aquesta
atribució.

- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 50'20%
B) Consell Insular de Menorca:
- Total: 13.026.307 pta
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 24'90%
C) Consell Insular d'Eivissa i Formentera:
- Total: 13.026.307 pta
- Percentatge sobre el total del cost efectiu: 24'90%
Article 11. Mitjans personals

Article 10. Cost efectiu
1. Es traspassa al Consell Insular de Mallorca el personal següent:
1. El cost efectiu anual de l'atribució de les competències a les
quals es refereix la llei present, ascendeix a cinquanta-dos milions
tres-centes catorze mil quatre-centes vuitanta-sis pessetes
(52.314.486) per a l'any 1996.
El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de
les remuneracions concretes que afectin el personal respecte del
capítol I, i de la taxa de variació interanual que experimenti l'índex
de preus al consum quant al capítol II i als costs indirectes.
2. La quantificació del cost efectiu s'ha realitzat de conformitat
amb les valoracions següents:
Consell Insular de Mallorca:

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: 2510-2511.
Grup/niv.: A/B.
Lloc feina: Cap de Secció III.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.
Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: 2510-2511.
Grup/niv.: A/B.
Lloc feina: Cap de Secció IV.
C.D.: 24.
Localitat: Palma.

Capítol I:

24.573.234 pta

2. Es traspassa al Consell Insular de Menorca el personal següent:

Capítol II

1.688.638 pta

Total:

26.261.872 pta

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: 2503.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: base.
C.D.: 14.

12.188.715 pta

3. Es traspassa al Consell Insular d'Eivissa i Formentera el personal
següent:

Consell Insular de Menorca:
Capítol I:
Capítol II:
Total:

837.592 pta
13.026.307 pta

Fun/lab.: Funcionari.
Cos/cat.: 2503.
Grup/niv.: C.
Lloc feina: base.
C.D.: 14.
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Article 12. Mitjans materials.
1. Béns immobles.
L'atribució de les dues competències que efectua la llei
present no dóna lloc a cap traspàs de béns immobles.
2. Béns mobles.
a) L'inventari dels equips informàtics, programes d'aplicació i les
dades corresponents al servei d'activitats classificades que es
traspassa als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa
i Formentera, figura a l'annex II de la llei present.
b) L'inventari dels restants béns mobles que es posen a disposició
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, s'especificarà en l'acta de lliurament que serà
formalitzada pels presidents dels consells insulars respectius i la
consellera de Governació.
Article 13. Control de la legalitat i impugnació dels actes i
acords dels consells insulars
1. Els consells insulars hauran de remetre a l'Administració de la
Comunitat Autònoma i a l'Administració General de l'Estat, en el
termini de sis dies posteriors a la seva adopció, còpia o, en el seu
cas, extracte de les actes i acords de tots els òrgans de la
corporació insular.
2. El Govern de la Comunitat Autònoma i l'Administració General
de l'Estat exerciran, si n'és el cas, les facultats d'impugnació dels
acords dels consells insulars davant la jurisdicció contenciosoadministrativa, quan incorrin en infracció de l'ordenament jurídic,
en l'àmbit del seus interessos respectius.
TÍTOL II. Del procediment per a la tramitació dels expedients
d'activitats classificades
Capítol I. Disposicions generals sobre el procediment
Secció primera. Tipus d'activitats
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3. La determinació de les qualificacions, atenent al motiu o motius
simultanis causants de la molèstia, nocivitat, insalubritat i/o
perillositat.
Les condicions establertes en el nomenclàtor seran
exigides sense perjudici de les previsions contingudes en la
normativa autonòmica o estatal, o que s'estableixin en un futur
respecte de les activitats classificades.
Article 15. Activitats excloses de qualificació
A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears resten
excloses de qualificació les activitats relacionades a l'annex I de la
llei present. L'atorgament de la llicència municipal d'instal•lació de
les activitats excloses es realitzarà de conformitat amb l'article 23
de la llei present.
Secció segona. Disposicions comunes
Article 16. Obligatorietat de llicències
Per poder exercir qualsevol de les activitats subjectes a la
llei present serà necessari obtenir de l'ajuntament respectiu la
llicència d'instal•lació i la llicència d'obertura i funcionament
corresponent, d'acord amb el procediment aplicable, tot això sense
perjudici de la intervenció que les lleis i reglaments atorguin en
aquesta matèria a altres organismes, l'autorització dels quals serà
requisit previ per a l'atorgament de la llicència municipal d'obertura
i funcionament. En cap cas no podran atorgar-se llicències
municipals provisionals ni d'instal•lació, ni d'obertura i
funcionament.
Article 17. Concordança de llicències municipals d'instal•lació i
d'obres
1. Quan es tracti d'un edifici o d'una construcció per a un ús
específic i determinat no podrà concedir-se la llicència d'obres sense
que s'hagi atorgat prèviament la llicència municipal d'instal•lació.
2. Quan es tracti d'un edifici d'habitatges amb aparcaments i locals
susceptibles d'usos diversos indeterminats, no serà necessari el previ
atorgament de la llicència municipal d'instal•lació per poder
concedir la llicència d'obres.

Article 14. Nomenclàtor de les activitats subjectes a qualificació
Article 18. Constitució d'una fiança
Les activitats considerades com a molestes, insalubres,
nocives i perilloses i els parcs aquàtics s'ajustaran a les normes
previstes en aquesta llei, independentment que es trobin incloses
o no en el nomenclàtor que, en desenvolupament d'aquesta, serà
aprovat pel Govern de la Comunitat Autònoma i no tendrà
caràcter limitatiu. El nomenclàtor tendrà com a objectiu
fonamental:
1. La fixació del nombre material d'activitats, per la qual cosa
procurarà seguir la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística,
mitjançant el Decret 2518/1974, de 9 d'agost.
2. L'assenyalament d'una qualificació adequada, atenent a les
condicions desenvolupades en cada cas, així com les
característiques peculiars de les instal•lacions usades i la seva
càrrega tèrmica.

En el cas d'activitats classificades el funcionament de les
quals pugui comportar risc potencial greu per a les persones, els
béns o el medi ambient en general, l'ajuntament, el consell insular
o la Conselleria de Governació podrà exigir al promotor la
constitució davant l'ajuntament d'una fiança o la contractació d'una
assegurança que garanteixi la reparació dels possibles danys a les
persones o al medi ambient.
Article 19. Revisió de les mesures correctores
Les mesures correctores podran ser revisades en funció de
la normativa reguladora del medi ambient a cada moment, inclosa
la de la Unió Europea, i s'hauran d'adaptar a les innovacions
aportades pel progrés científic i tècnic, sense perjudici de la
necessitat de revisions periòdiques, quan així es trobin prescrites a
la normativa aplicable.
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Article 20. Sol•licitud de llicències

Secció tercera. Procediment de les activitats excloses i de les
temporals

1. La persona física o jurídica que pretén la instal•lació d'una
activitat classificada haurà de sol•licitar de l'ajuntament respectiu
les llicències corresponents.

Article 23. Procediment de les activitats excloses de qualificació

2. La sol•licitud es formalitzarà mitjançant instància a la qual
s'acompanyaran, almenys, tres exemplars del projecte tècnic de
l'activitat, subscrit pel tècnic competent i visat pel col•legi
professional corresponent, el qual inclourà com a mínim la
memòria descriptiva que detallarà les característiques de
l'activitat, la seva possible incidència en la generació de molèsties,
insalubritat, nocivitat i perillositat, així com dels sistemes
correctors que es proposen, amb justificació del seu grau d'eficàcia
i garantia de seguretat, així mateix s'aportarà la documentació
gràfica necessària a l'efecte i el pressupost de les instal•lacions.

Quan es tracti de les activitats assenyalades a l'article 15
de llei present, els ajuntaments resoldran sobre l'atorgament de la
llicència d'instal•lació, previ informe tècnic, sobre el compliment de
la normativa aplicable així com de l'eficàcia dels sistemes correctors
que es proposen, i jurídic, sobre la normativa aplicable i l'adequació
de la sol•licitud a aquesta.
Si un ajuntament precisàs d'assistència tècnica, la
requerirà del consell insular.
Article 24. Llicències de circs, fires i instal•lacions temporals

3. Tota sol•licitud haurà de presentar un termini per començar les
instal•lacions i un altre per acabar-les. Aquest últim no serà
superior a 24 mesos, l'ajuntament podrà concedir una ampliació
dels terminis sempre que no superin la seva meitat i no resultin
perjudicats els drets de tercer.

1. Els circs, les fires, els balnearis de platja desmuntables, els
quioscs-bars i altres instal•lacions similars, de caràcter temporal,
hauran de reunir les condicions de seguretat i higiene necessàries
per als espectadors o usuaris i per als executants de l'espectacle o
activitat recreativa.

4. Un cop presentat davant l'ajuntament el projecte tècnic,
adquireix el caràcter de document oficial, i de l'exactitud i de la
veracitat de les dades tècniques en ell consignades en respon el
seu redactor, a tots els efectes.

2. Quan es tracti de les instal•lacions assenyalades a l'apartat
anterior, els ajuntaments, previ informe tècnic i jurídic, resoldran
sobre l'atorgament de la llicència d'aquestes. La tramitació d'aquests
expedients tendrà caràcter preferent als efectes de resoldre's en el
termini més breu possible.
Si un ajuntament precisàs d'assistència tècnica, la
requerirà del consell insular.

5. Les activitats que siguin obligades, d'acord amb la normativa
vigent, a la realització prèvia d'un estudi d'impacte ambiental,
hauran d'adjuntar-lo a la sol•licitud de llicència d'activitat. En
aquest supòsit no podrà tramitar-se la llicència municipal
d'instal•lació fins que no es disposi del dictamen del Comitè
d'Avaluacions d'Impacte Ambiental de la Comissió Balear de
Medi Ambient.
6. Els col•legis professionals que tenguin encomanat el visat dels
projectes tècnics si observen qualque incompliment de la
normativa aplicable, ho posaran en coneixement de l'ajuntament
mitjançant la denegació del visat.
Article 21. Rectificació de la sol•licitud
Si la sol•licitud d'iniciació no reuneix els requisits
exigits per la normativa aplicable, es requerirà a l'interessat perquè
en un termini de deu dies, rectifiqui les mancances o presenti els
documents preceptius, amb indicació que si no ho fes se'l tendrà
per desistit de la seva petició, arxivant-se sense més tràmits.
Article 22. Incompliment del planejament o de la normativa
municipal
El batle, o, si n'és el cas, l'òrgan municipal competent,
haurà de denegar la sol•licitud, en el termini de quinze dies, quan
aquesta no s'ajusti a les normes establertes en l'instrument
municipal de planejament general o en la resta de normes de
competència municipal, de conformitat amb els informes tècnic i
jurídic corresponents. La denegació de la sol•licitud serà
motivada.

3. El Govern de la Comunitat Autònoma reglamentarà les
condicions mínimes de seguretat i els requisits per a la tramitació de
les activitats temporals
Secció quarta. Procediment aplicable a les activitats subjectes a
qualificació
Article 25. Informe municipal i informació pública
1. Si la sol•licitud de llicència s'ajusta a les normes i als plans
municipals continuarà el procediment. Els tècnics municipals
emetran informe en un termini no superior als quinze dies sobre les
característiques de l'activitat, el seu grau de perillositat, de nocivitat,
d'insalubritat o de molèstia i la resta de circumstàncies que es
considerin convenients.
2. Al mateix temps, l'expedient se sotmetrà a un període
d'informació pública per un termini de deu dies perquè les persones
físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin
interessades formulin les observacions que creguin pertinents.
L'obertura del període d'informació pública s'anunciarà almenys en
un diari de l'illa i es farà saber mitjançant un cartell visible col•locat
en el lloc on es pretengui de realitzar l'activitat.
Article 26. Remissió de l'expedient
1. Esgotat el període d'informació pública, les al•legacions
presentades s'afegiran a l'expedient que serà remès, en el termini
màxim de quinze dies, al consell insular corresponent, acompanyat
d'informe municipal motivat.
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2. Quan es tracti d'una activitat la qualificació de la qual estigui
reservada al Govern de la Comunitat Autònoma segons l'article 6
de la llei present, l'expedient serà remés a la Conselleria de
Governació.
3. Si un ajuntament no remetés l'expedient en el termini
assenyalat, serà d'aplicació el que disposa l'article 83.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. L'interessat podrà acreditar la sol•licitud i el transcurs dels
terminis fixats perquè el consell insular o, si n'és el cas, la
Conselleria de Governació, recaptin de l'entitat local la remissió
de l'expedient en un termini màxim de deu dies a comptar des del
requeriment.
Article 27. Qualificació i informe de l'activitat
El consell insular o la Conselleria de Governació
procediran a qualificar l'activitat d'acord amb la normativa
aplicable i, en el seu cas, examinaran la garantia i l'eficàcia dels
sistemes correctors proposats i el seu grau de seguretat.
Les resolucions del consell insular o de la Conselleria de
Governació seran vinculants per a l'autoritat municipal en el cas
que impliquin la denegació de la llicència o determinin la
imposició de mesures correctores i s'atorgarà, prèviament, el
tràmit d'audiència a l'interessat que disposa l'article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
Aquestes resolucions analitzaran els aspectes i
repercussions mediambientals de l'activitat i, particularment, els
extrems següents:
1. Qualificació de l'activitat en funció de les seves característiques
potencials, d'acord amb la normativa bàsica estatal i la que aprovi
el Govern de la Comunitat Autònoma.
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1. Que no es podrà començar l'activitat sense que no s'hagi concedit
la llicència municipal d'obertura i funcionament.
2. Que l'interessat, una vegada finalitzada l'execució de les
instal•lacions, haurà de sol•licitar de l'ajuntament la llicència
d'obertura i funcionament. A aquests efectes, a la sol•licitud s'hi
acompanyarà una certificació del tècnic director de les
instal•lacions, amb visat del col•legi professional corresponent,
acreditativa de la conformitat d'aquestes amb la llicència municipal
d'instal•lació, així com de l'eficàcia de les mesures correctores.
Article 31. Proves de funcionament
En el supòsit que s'imposin a la llicència municipal
d'instal•lació determinades mesures correctores i s'hagin de realitzar
proves per verificar l'adequat funcionament de màquines i
d'instal•lacions, l'interessat ho haurà de comunicar a l'ajuntament,
amb cinc dies d'antel•lació almenys, i explicarà la duració de les
proves i les mesures adequades que garanteixin que aquestes proves
no afectin el medi ambient ni suposin cap risc per a les persones ni
per als béns. L'ajuntament resoldrà sobre la pràctica de les proves
que es realitzaran en presència dels tècnics de l'ajuntament o, si
pertoca, del consell insular.
Article 32. Comprovació
Com a garantia del compliment efectiu de les mesures
correctores podran realitzar-se pels tècnics municipals competents
visites de comprovació, les quals consistiran en verificar si les
instal•lacions s'ajusten al projecte tècnic presentat i si s'han adoptat
totes les mesures correctores imposades a la llicència municipal
d'instal•lació. Del resultat de la comprovació es lliurarà una acta,
per duplicat, un exemplar de la qual es trametrà a l'interessat i l'altre
s'incorporarà a l'expedient municipal.
Si un ajuntament precisàs d'assistència tècnica, la
requerirà del consell insular.
Article 33. Meritació de taxes

2. Acceptació o denegació de les mesures correctores i de
seguretat proposades que anul•lin o redueixin els efectes
perniciosos o de risc, per a la qual cosa es tendrà en compte
l'emplaçament de l'activitat, l'impacte mediambiental a l'entorn,
els usos de l'edificació confrontant i els efectes additius que pugui
produir.

La inspecció de comprovació produirà el dret a meritar la
taxa que correspongui segons l'ordenança municipal, i quan
intervenguin tècnics designats pel consell insular, a petició de
l'ajuntament, la corporació insular podrà recaptar l'abonament de les
taxes que es determinin a l'ordenança fiscal.

Article 28. Dictàmens addicionals

Secció sisena. Llicència d'obertura i funcionament

El consell insular podrà recaptar de l'Administració de
la Comunitat Autònoma, de l'Administració General de l'Estat i de
tècnics especialistes en la matèria, els informes o dictàmens que
es considerin necessaris per a l'obtenció d'una resolució adequada.

Article 34. Llicència municipal d'obertura i funcionament

Article 29. Remissió de l'informe i la qualificació
El consell insular o la Conselleria de Governació
qualificarà l'activitat i remetrà la resolució corresponent a
l'ajuntament perquè, d'acord amb les seves determinacions, atorgui
o denegui la llicència d'instal•lació sol•licitada.
Secció cinquena. Llicència d'instal•lació
Article 30. Condicions de la llicència municipal d'instal•lació
L'ajuntament, en la resolució de l'atorgament de la
llicència municipal d'instal•lació d'activitats subjectes a
qualificació, de les activitats excloses, de les instal•lacions
temporals i dels parcs aquàtics farà constar, entre d'altres
condicions:

1. El batle o, si n'és el cas, l'òrgan municipal competent atorgarà la
llicència d'obertura i funcionament un cop examinada la certificació
del tècnic director, acreditativa que, encara que les instal•lacions no
s'ajustin exactament al projecte tècnic, les variacions introduïdes
són accessòries i s'han executat totes les mesures correctores.
2. El batle o, si n'és el cas, l'òrgan municipal competent podrà
atorgar un termini màxim de tres mesos, perquè el promotor
rectifiqui totes les deficiències detectades, continuant la tramitació
conforme a dret, amb l'advertència que si així no ho fes es produirà
la caducitat del procediment i s'arxivarà sense cap més tràmit, amb
notificació a l'interessat.
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Article 35. Denegació de la llicència municipal d'obertura i
funcionament

3. Relació certificada pel secretari de la corporació en la qual
s'expressin els mitjans materials de què es disposa per al
compliment de les funcions la delegació de les quals se sol•licita.

El batle o, si n'és el cas, l'òrgan municipal competent
denegarà la llicència d'obertura i funcionament en els casos
següents:

Article 39. Regulació de la delegació

1. Si es comprovàs que les obres o instal•lacions realitzades
canvien sensiblement de les que figuren en el projecte tècnic. En
aquest cas, l'interessat haurà de tramitar un nou projecte
d'instal•lació.
2. Si es comprovàs que no s'han executat totes les mesures
correctores imposades a la llicència municipal d'instal•lació.
Capítol II.Delegació als ajuntaments o mancomunitats
Article 36. Disposició general
Els consells insulars podran delegar en els ajuntaments
o mancomunitats, en l'àmbit de la seva respectiva demarcació
territorial, la potestat executiva d'emissió d'informes i
qualificacions prèvies a l'atorgament de la llicència municipal
d'instal•lació d'activitats classificades i parcs aquàtics.
Article 37. Dotació de mitjans personals i materials
La dotació mínima de mitjans personals i materials que
han de disposar els ajuntaments o mancomunitats per poder
sol•licitar la delegació, serà la següent:

1. El ple del consell insular respectiu resoldrà la sol•licitud de
delegació, aquesta no suposarà cap càrrega econòmica per als
consells insulars. L'acord de delegació expressarà el contingut i els
límits d'aquesta i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. Les resolucions administratives que adoptin els ajuntaments o
mancomunitats per delegació indicaran expressament aquesta
circumstància i es consideraran dictades pel consell insular
delegant.
3. La delegació serà revocable en qualsevol moment mitjançant
acord del ple del consell insular i, en particular, quan les entitats
locals actuïn amb negligència en l'exercici de les potestats
delegades.
4. Les entitats locals delegades hauran de remetre al consell insular
delegant, en el termini de deu dies posteriors a l'adopció de la
resolució final, còpia de l'expedient tècnic i administratiu tramitat
en l'exercici de les potestats delegades.
5. Els consells insulars exerciran les facultats de vigilància i
d'inspecció sobre les potestats delegades. Amb aquesta finalitat
podran recaptar la informació que considerin pertinent a les entitats
locals delegades.

1. Mitjans personals:
a) Un tècnic de grau superior.

Capítol III. Dels terminis per resoldre i dels efectes de la manca
de resolució expressa

b) Un tècnic de grau mitjà.

Article 40. Resolució de les activitats excloses de qualificació

La titulació dels tècnics haurà d'estar directament
relacionada amb les activitats sobre les quals es pretengui la
delegació.

En les activitats excloses, el termini màxim per resoldre
les sol•licituds de llicència municipal d'instal•lació serà de dos
mesos, a comptar des de la presentació de l'expedient complet en el
registre municipal.

2. Mitjans materials:
a) Un sonòmetre per a medició de renous en dBA
b) Un equip portàtil de medició de gasos.
c) Un explosímetre.

La manca de resolució expressa tendrà efectes estimatoris
i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
respecte dels actes presumptes, amb independència de la
responsabilitat de les autoritats i personal al servei de
l'Administració municipal.

Article 38. Sol•licitud de delegació
Article 41. Resolució de la llicència d'instal•lació temporal
Els ajuntaments o mancomunitats que reuneixin les
característiques de l'article anterior i que estiguin interessats en la
delegació de potestats, ho hauran de sol•licitar del consell insular
respectiu, mitjançant escrit al qual acompanyaran:
1. Certificació de l'acord adoptat pel ple de l'entitat local en la qual
es faci constar la petició de delegació i que es compta amb el
personal tècnic que pertoca i amb els mitjans adequats per complir
les funcions objecte de la delegació.
2. Relació del personal tècnic certificada pel secretari de la
corporació, comprensiva de noms i cognoms del personal que ha
d'exercir les tasques tècniques adequades, amb indicació de la
seva vinculació estatutària o laboral amb l'entitat local i la titulació
professional que posseeixi.

En els casos d'activitats temporals, el termini màxim per
resoldre sobre les sol•licituds de llicència municipal d'instal•lació
serà de quinze dies, a comptar des de la presentació de l'expedient
complet en el registre municipal.
La manca de resolució expressa tendrà efectes estimatoris
i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
respecte dels actes presumptes, amb independència de la
responsabilitat de les autoritats i personal al servei de
l'Administració municipal.
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Article 42. Resolució de la qualificació

Article 47. Persones responsables

En el procediment ordinari el termini màxim perquè el
consell insular, l'ajuntament o mancomunitat delegada o la
Conselleria de Governació qualifiqui i informi l'activitat serà de
tres mesos, a comptar des de la data de presentació completa de
l'expedient en el registre d'entrada de l'entitat pública.

Seran responsables del compliment de les condicions
establertes en matèria d'activitats classificades:

La manca d'una resolució expressa tendrà efectes
estimatoris i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común respecte dels actes presumptes, amb independència de la
responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les
Administracions públiques.

2. El tècnic que emeti el certificat final d'obres, acreditatiu que la
instal•lació s'ha executat de conformitat amb el projecte tècnic i
s'han complert les normes de seguretat en la seva execució. Si el
tècnic que emet el certificat pertany a una empresa, aquesta es
considerarà responsable subsidiàriament.

Article 43. Resolució de la llicència municipal d'instal•lació
En el procediment ordinari, el termini màxim perquè
l'ajuntament resolgui sobre la sol•licitud de llicència d'instal•lació
serà de quinze dies, a comptar des del lliurament de la qualificació
i l'informe.
La manca d'una resolució expressa tendrà efectes
estimatoris i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común respecte dels actes presumptes, amb independència de la
responsabilitat de les autoritats i personal al servei de
l'Administració municipal.
Article 44. Resolució de la llicència municipal d'obertura i
funcionament
El termini màxim perquè l'ajuntament resolgui sobre la
sol•licitud de llicència d'obertura i funcionament serà de quinze
dies, a comptar des de la presentació, en el registre municipal, de
la certificació del tècnic director a què es fa referència a l'article
30.2 de la llei present.
La manca de resolució expressa tendrà efectes
estimatoris i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común respecte dels actes presumptes, amb independència de la
responsabilitat de les autoritats i personal al servei de
l'Administració municipal.
TÍTOL III. De les infraccions i de les sancions

1. L'autor del projecte tècnic, el qual acrediti que aquest s'adapta a
la normativa que li sigui d'aplicació.

3. Les empreses instal•ladores i mantenidores que garanteixin que
la instal•lació i el manteniment s'han executat acomplint la
normativa vigent i el projecte tècnic. L'instal•lador i el mantenidor
seran també responsables en els mateixos termes que l'empresa
instal•ladora i mantenidora.
4. El titular de l'activitat, responsable que aquesta s'utilitzi i es
mantengui de conformitat a la normativa que li sigui aplicable i a les
instruccions imposades, així com que es realitzin les inspeccions i
controls obligatoris i, en el seu cas, es contracti el manteniment per
una empresa autoritzada.
5. Quan, en aplicació de la llei present, dues o més entitats o
persones resultin responsables d'una mateixa infracció, es
consideraran solidàries als efectes de les sancions que se'n derivin.
6. La responsabilitat dels funcionaris i personal al servei de les
administracions públiques, si n'és el cas, serà exigible d'acord amb
les normes que regulen el seu règim disciplinari, sense perjudici de
l'exigència de la responsabilitat penal o civil.
Article 48. Graduació de les infraccions
Les infraccions assenyalades en la llei present es graduen
en lleus, greus i molt greus, en relació amb els riscs produïts, el grau
d'intencionalitat i la reincidència.
1. Es consideren infraccions lleus les que suposin un incompliment
d'alguna de les prescripcions establertes, sempre que d'aquestes no
se'n derivi una disminució en la seguretat de les instal•lacions.
2. Es consideren infraccions greus:
a) L'incompliment d'alguna prescripció tècnica de
seguretat exigida per la normativa vigent, sempre que
aquesta no suposi un perill imminent per a les persones o
els béns.

Article 45. Potestat inspectora i sancionadora
La potestat inspectora i sancionadora de les activitats
subjectes a la llei present correspon als batles i, supletòriament, al
consell insular competent per raó del territori.
Article 46. Infracció administrativa
Constitueixen infracció administrativa la inobservança
o la vulneració de les prescripcions contingudes a la normativa
aplicable, a les ordenances i a la resta de normes municipals.

b) La posada en funcionament de les instal•lacions sense
les autoritzacions preceptives.
c) Les instal•lacions d'equips o aparells que, estant
sotmesos a homologació o aprovació de qualsevol tipus,
s'instal•lin sense haver-les obtingut.
d) L'expedició de certificacions o de documents de forma
incorrecta, negligent o enganyosa.
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e) L'omissió de dades, ocultació d'informes o obstrucció
de l'activitat inspectora de l'administració que tengui per
objecte induir a confusió o reduir la transcendència dels
riscs per a les persones o l'impacte ambiental que
pogués produir el seu desenvolupament o funcionament.
f) No contractar el manteniment de les instal•lacions que
hi siguin obligades o fer-ho amb empreses no
autoritzades.
g) No realitzar les revisions que exigeixi la normativa
aplicable.
h) La posada en funcionament d'aparells o instal•lacions
el precintat, la clausura o la limitació de temps dels
quals hagués estat ordenat per l'autoritat competent.

Article 50. Competència per imposar les sancions
1. L'òrgan municipal per imposar les sancions per infraccions lleus
és el batle-president.
2. L'òrgan municipal per imposar les sancions per infraccions greus
o molt greus és el ple de la Corporació municipal, a proposta del
batle-president o del regidor delegat.
3. En els consells insulars, quan actuïn per subrogació, l'òrgan
insular per imposar les sancions per infraccions lleus és el president
de la Corporació. L'òrgan insular per imposar les sancions per
infraccions greus o molt greus és el ple de la Corporació insular, a
proposta del president o del conseller delegat.
Article 51. Mesura cautelar de paralització i clausura de
l'activitat

i) No corregir les deficiències observades.
3. Es consideren infraccions molt greus:
a) Les que puguin suposar un risc imminent per a les
persones o els béns.
b) La reincidència, per comissió, en el termini d'un any,
de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan
així hagi estat declarat per resolució ferma.
c) L'emissió dolosa de certificacions o informes
incorrectes.

1. El batle ordenarà, com a mesura cautelar que no tendrà el caràcter
de sanció, la paralització i la clausura de l'activitat i de les
instal•lacions que no comptin amb les autoritzacions corresponents
o que incompleixin els requisits exigits. La paralització es
mantendrà mentre persisteixi la situació clandestina.
2. El batle notificarà al titular de l'activitat presumptament il•legal
les anomalies observades, atorgant-li un termini improrrogable de
cinc dies perquè acrediti la legalitat de l'activitat, entenent-se que la
manca de resposta implica l'acceptació de les irregularitats
assenyalades i permetrà de dictar l'acord municipal, de forma
immediata, de la paralització i clausura cautelar de l'exercici de
l'activitat.

Article 49. Graduació de les sancions
1. Les infraccions podran ser sancionades per via administrativa
en funció del risc que comportin per a les persones o per als béns;
l'existència d'intencionalitat o reiteració i la naturalesa dels
perjudicis causats, de conformitat amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus, amb multa de 20.000 a 200.000 pta.
b) Infraccions greus, amb multa de 200.001 a 600.000
pta. i es podrà imposar la sanció de suspensió de les
activitats per un període màxim de sis mesos.
c) Infraccions molt greus, amb multa de 600.001 a
5.000.000 pta. i es podrà imposar la sanció de suspensió
de les activitats per un període màxim de tres anys.
2. Quan el benefici que resultàs d'una infracció fos superior a la
sanció que correspongui, aquesta es podrà incrementar en la
quantia equivalent al benefici obtingut.
3. Si la comissió de la infracció hagués ocasionat danys o
perjudicis a les persones, als béns o a l'entorn mediambiental,
aquests seran avaluats, i l'infractor, a més de la sanció que
correspongui en funció de gravetat de la falta comesa, serà obligat
a reintegrar la quantia econòmica d'aquests als particulars afectats
o a l'administració, o, en el seu cas, a proveir els mitjans per
reparar els danys ocasionats i restablir l'equilibri mediambiental.

3. L'acord municipal de paralització i clausura de l'activitat serà
immediatament executiu i es notificarà al titular d'aquesta i si
pertoca al tècnic director. Si el promotor no atura l'activitat en el
termini de 48 hores es procedirà per via d'execució forçosa, per a la
qual cosa els funcionaris, assistits per la força pública es personaran
a l'establiment, prèvia citació dels seus responsables i precintaran
les instal•lacions i elements auxiliars de l'activitat i adoptaran
qualsevol altra mesura que sigui convenient per a l'efectivitat de la
paralització i clausura de l'activitat.
4. La col•laboració de la força pública, si escau, s'aconseguirà a
través de l'autoritat de la qual depengui.
5. Així mateix, es donarà compte de l'acord de paralització i
clausura cautelar de l'activitat a les empreses subministradores
d'energia elèctrica, d'aigua potable i de telèfon perquè procedeixin
immediatament a interrompre el subministrament en el termini
màxim de 48 hores.
6. L'incompliment per l'infractor de l'ordre de paralització donarà
lloc al fet que, per l'òrgan actuant, es passi el tant de culpa al Jutjat
d'Instrucció i al Ministeri Fiscal per a la determinació de les
responsabilitats penals a les quals haguessin donat lloc.
7. El batle podrà recaptar l'assessorament i la cooperació del consell
insular per a l'execució de l'acord municipal de paralització i
clausura cautelar de l'activitat, quan l'ajuntament no tengui serveis
tècnics i jurídics o els mitjans precisos per a dur-ho endavant.

BOPIB núm.179 - 21 d'abril del 1995

4829

Article 52. Procediment sancionador

Disposició addicional tercera. Dret funcionarial d'opció

El procediment sancionador es tramitarà d'acord amb el
Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común i amb el Reglament de la Comunitat
Autònoma regulador de les actuacions a seguir en l'exercici de la
potestat sancionadora.

Els funcionaris de la Comunitat Autònoma, procedents de
l'Administració General de l'Estat o d'altre organisme o institució
pública o que hi hagin ingressat directament, que amb motiu de
l'atribució de competències als consells insulars resultin traspassats,
mantendran els drets que els corresponguin, inclòs el de participar
en els concursos de trasllat que convoqui la Comunitat Autònoma,
en igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa
categoria o cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret
permanent d'opció.

Article 53. Intervenció judicial
Una vegada incoat l'expedient sancionador, si de les
actuacions practicades se'n deduís que aquestes poden ser
constitutives de delicte, es procedirà d'immediat a donar compte
a l'autoritat judicial i al ministeri fiscal. Si s'incoés un procediment
criminal, l'expedient administratiu quedarà suspès en la seva
tramitació fins que no es produeixi resolució judicial ferma, sense
perjudici, en el seu cas, de la imposició de les sancions
administratives respecte dels fets que no hagin estat traslladats a
la jurisdicció penal.

Disposició addicional quarta. Gratuïtat del butlletí oficial
Serà gratuïta la publicació, en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels anuncis, acords i
altres documents exigits per l'ordenament jurídic, com a
conseqüència de l'exercici pels consells insulars de les competències
atribuïdes per la llei present.

Article 54. Acció pública

Disposició addicional cinquena. Actualització de la quantia de les
sancions

1. Serà pública l'acció per exigir davant els òrgans administratius
i els tribunals contencioso-administratius l'observança de les
normes en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, i
l'adopció de les mesures de defensa de la legalitat, restauració de
la realitat física alterada i sanció de les infraccions.

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè,
mitjançant decret, actualitzi periòdicament la quantia de les
sancions econòmiques contingudes a la llei present. L'augment mai
no podrà ser superior a la taxa de variació interanual que
experimenti l'índex de preus al consum.

2. Si aquesta acció està motivada per l'execució d'instalAlacions
que es considerin il•legals, podrà exercir-se durant la seva
execució i fins que transcorrin els terminis establerts per a la
prescripció de les infraccions.

Disposició transitòria
administratius

Article 55. Subrogació de competències
Quan l'ajuntament competent per raó del territori tengués
coneixement d'una infracció, d'ofici, en virtut de denúncies de
particulars o a través de qualsevol organisme oficial i no hagués
incoat l'expedient sancionador oportú, en el termini d'un mes a
comptar des de la denúncia, o tengués paralitzat l'expedient per
termini superior a tres mesos, el consell insular corresponent se
subrogarà en les competències municipals per la iniciació,
l'ordenació, la instrucció, la resolució i l'execució de l'assumpte.
En aquest cas, el batle haurà de remetre al consell insular
l'expedient amb l'informe municipal motivat, en el termini màxim
de deu dies a comptar des del requeriment de la corporació
insular.
Disposició addicional primera. Comissions paritàries
Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat
Autònoma i el consell insular corresponent una comissió paritària,
la missió de la qual serà d'instrumentar el traspàs de la
documentació que aquesta llei determina, així com la de garantir
que els expedients en tràmit es resolguin en els terminis establerts
per la legislació vigent.
Disposició addicional segona. Subrogació dels consells insulars
Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat
de l'atribució de competències prevista en aquesta llei, en els drets
i en les obligacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma
relatius a les competències atribuïdes.

primera.

Resolució

dels

recursos

Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma la
competència per a resoldre els recursos administratius contra els
actes i acords dictats pels òrgans d'aquesta, abans de l'efectivitat de
l'atribució competencial que estableix la llei present, encara que el
recurs s'interposi posteriorment.
Disposició transitòria segona. Representació i defensa judicial
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma la
representació i defensa en judici dels recursos i accions
jurisdiccionals contra els actes i acords dictats pels òrgans d'aquest,
abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que estableix la llei
present, encara que el recurs s'interposi posteriorment.
Disposició transitòria tercera. Acreditació del compliment de la
normativa
1. Els establiments oberts amb anterioritat a la promulgació
d'aquesta llei, als quals els manqui la llicència municipal d'obertura
i funcionament o realitzin activitats que no s'ajustin al contingut de
la llicència esmentada, hauran de regularitzar la seva situació en el
termini màxim de sis mesos, a partir de la data d'efectivitat de la llei
present.
2. El termini establert a l'apartat anterior no impedirà l'exercici de
la potestat inspectora i sancionadora.
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Disposició transitòria quarta. Convenis de col•laboració

ANNEX I

1. Amb la finalitat que els consells insulars puguin executar de
manera efectiva les competències que aquesta llei els atribueix, i
fins que les corporacions insulars no gaudeixin dels mitjans
tècnics i humans adequats per a l'exercici de les funcions
atribuïdes, se subscriuran acords de col•laboració entre el Govern
de la Comunitat Autònoma i els consells insulars, a petició
d'aquests, i no suposaran cap càrrega econòmica per als òrgans
insulars.

Es consideraran activitats excloses de qualificació les
relacionades a continuació, excepte quan hi concorrin una o més de
les circumstàncies següents:

2. Aquests instruments de col•laboració definiran les obligacions
a realitzar pels serveis tècnics de les diferents conselleries del
Govern de la Comunitat Autònoma en la prestació de l'assistència
tècnica que procedeixi en la tramitació dels informes dels
projectes d'activitats classificades i en la seva qualificació.

Segona: quan hi hagi instal•lacions d'índole mecànica, elèctrica o
tèrmica de potència total, igual o superior a 50 kw.

Disposició derogatòria

Activitats excloses de qualificació

Primera: quan l'ocupació dels locals sigui superior a 100 persones,
en general, o a 50 persones en planta sota rasant (més de 2 metres
d'altura d'evaquació ascendent).

Tercera: quan la càrrega de foc ponderada sigui igual o superior a
400 MCal/m2 o quan la càrrega de foc total sigui igual o superior a
240.000 MCal.

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin al
que s'estableix en la llei present i, en particular:

Quarta: quan es tracti d'activitats que es trobin subjectes a
avaluació d'impacte ambiental, en compliment de la normativa
aplicable.

1. El Títol II: Régimen jurídico, del Reglament, de 30 de novembre
del 1961, d'actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

a) Activitats de comerç al detall:

2. L'article 9 del Reglament, de 17 de juny, del 1955 de servicios
de las corporaciones locales, respecte del procediment per a
l'atorgament de llicències municipals d'instal•lacions.
Disposició final primera. Habilitació governativa
1. Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l'execució de la llei
present.
2. Abans del dia 31 de desembre del 1995, el Govern de la
Comunitat Autònoma aprovarà el nomenclàtor de les activitats
subjectes a qualificació, el reglament regulador de les activitats
excloses de qualificació i de les activitats temporals. Fins que no
sigui aprovat el nomenclàtor de les activitats subjectes a
qualificació, serà d'aplicació el corresponent al Decret 2414/1961,
de 30 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Disposició final segona. Data d'efectivitat de l'atribució
En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei
5/1989, de 13 d'abril, de consells insulars, s'estableix dia 1 de
gener del 1996 com a data d'efectivitat de l'atribució competencial
en concepte de pròpia que disposa la llei present, del procediment
per a la tramitació dels expedients d'activitats classificades i les
infraccions i sancions que regula la llei present.

1. de productes alimentaris, begudes i tabac.
2. de maquinària i equip mecànic
3. de màquines d'oficina i d'ordinadors
4. de maquinària i material elèctric
5. de material electrònic
6. de vehicles automòbils, motocicletes i bicicletes.
7. d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles automòbils,
motocicletes i bicicletes.
8. d'instruments de precisió, òptica i similars
9. de productes de la indústria tèxtil
10. de productes de la indústria del cuiro
11. de productes de la indústria del calçat i del vestit i d'altres
confeccions tèxtils
12. de productes de les indústries de fusta, suro i mobles de fusta i
metàl•lics
13. de productes de la indústria del paper i articles de paper, arts
gràfiques i edició
14. de productes de les indústries de transformació del cautxú i
matèries plàstiques
15. de productes d'altres indústries manufactureres (joieria,
bijuteria, instruments de música, instruments fotogràfics, joguines
i articles d'esport)
16. de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa
17. de tintoreries
18. de premsa periòdica, llibres i revistes
19. de productes artesanals
20. de productes agroalimentaris
21. de productes de jardineria, materials de construcció i similars

Disposició final tercera. Entrada en vigor
b) Prestació de serveis per empreses i professionals
Aquesta llei entrarà en vigor dia 1 de gener del 1996.
1. Institucions financeres
2. Assegurances
3. Activitats immobiliàries
4. Serveis de professionals titulats prestats al públic en
5. Lloguers de béns mobles i immobles
6. Acadèmies i centres d'ensenyament

general
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c) Activitats relacionades amb la reparació

3. Al Consell Insular d'Eivissa i Formentera:

1. Tallers de reparació d'automòbils
2. Tallers de reparació de bicicletes
3. Tallers de reparació de motocicletes
4. Tallers de reparació de calçat
5. Tallers de reparació d'articles elèctrics per a la llar
6. Tallers de reparació i custòdia d'embarcacions esportives
7. Tallers de reparació d'altres béns de consum

a) Aplicació informàtica SEIA (Seguiment d'Expedients
i Acords) Programa font.
b) Fitxers històrics
c) Una pantalla compatible amb l'AS-400.
Seu del Parlament, 4 d'abril del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús G. Martínez i de Dios.

d) Activitats agropequàries
1. Explotació de ramat boví, fins a 30 caps de bestiar.
2. Explotació de ramat oví i cabrum, fins a 200 caps de bestiar.
3. Explotació de ramat porquí, fins a 20 caps reproductors.
4. Avicultura: reproductores i ponedores, fins a 1.000 caps.
5. Broilers, cria de pollastres de carn fins a 2.000 caps.
6. Cuniculicultura, fins a 200 caps reproductors.
7. Explotació de cànids, fins a 10 caps reproductors.
8. Explotació de ramat equí, fins a 50 caps.
9. Explotació apícola, fins a 200 eixams.
10. Dipòsits de purina, fins a 30 metres cúbics de capacitat
11. Magatzems agrícoles amb maquinària fixa.
e) Activitats d'oci i temps lliure
L'oferta turística complementària, constituïda pels bars
o cafès, cafeteries, restaurants i similars, això és, els establiments
oberts al públic en general que es dediquin com a activitat
principal o secundària a subministrar de manera professional i
habitual menjars i/o begudes per a consumir en el mateix local,
incloent-hi les activitats sense ànim de lucre.
En tots els casos es requerirà que no s'hi realitzin
espectacles ni activitats recreatives.
f) Instal•lacions en edificis d'habitatges
1. Sala de calderes
2. Instal•lacions d'aire condicionat
3. Cotxera, garatge i guarderia de vehicles fins a 30 vehicles
4. Instal•lacions de gasos liquats del petroli, fins a 5 m3 de
capacitat
ANNEX II
Inventari dels equips informàtics, programes d'aplicació i les
dades que es traspassen als consells insulars
1. Al Consell Insular de Mallorca:
a) Aplicació informàtica SEIA (Seguiment d'Expedients
i Acords) Programa font.
b) Fitxers històrics
c) Una pantalla compatible amb l'AS-400.
2. Al Consell Insular de Menorca:
a) Aplicació informàtica SEIA (Seguiment d'Expedients
i Acords) Programa font.
b) Fitxers històrics
c) Una pantalla compatible amb l'AS-400.
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1.1.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 30 de març del
1995, s'aprovà la Proposició de llei de règim fiscal i econòmic
especial de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A)
Proposició de llei de règim fiscal i econòmic especial
de les Illes Balears.
Exposició de motius
I. Antecedents
La Constitució reconeix el fet insular com un fet
diferencial que ha de ser particularment tengut en compte en establir
l'adequat i just equilibri econòmic entre els territoris de l'Estat
espanyol, amb vista al real i efectiu compliment de la solidaritat
interterritorial. L'article 138.1 de la Constitució Espanyola estableix
que "l'Estat garanteix la realització efectiva del principi de
solidaritat, consagrat a l'article 2 de la Constitució, i vetlla per
l'establiment d'un equilibri econòmic, adequat i just entre les
diverses parts del territori espanyol, atès en particular el fet insular".
En conseqüència, de la formulació constitucional es
desprenen dos efectes immediats: l'existència del fet insular com un
conjunt de circumstàncies específiques la determinació de les quals
s'encomana a l'Estat, i la conclusió que aquest fet insular ha de ser
atès en formular les polítiques concretes l'objectiu de les quals no és
un altre que la materialització de l'equilibri econòmic.
D'altra banda, cal destacar que una correcta interpretació
de les circumstàncies que concorren en el fet insular ha de
considerar que aquestes configuren aquesta especificitat com un
conjunt de factors que provoquen un desequilibri, que ha de ser
contrarestat mitjançant l'acció de l'Estat.
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En el mateix sentit es pronuncien les lleis orgàniques
que regulen el finançament autonòmic de manera general i el
finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
particular. En concret, d'una part, la Llei Orgànica de finançament
de les comunitats autònomes disposa, en el seu article 16.1.e, que
un dels criteris per a la distribució del Fons de Compensació
Interterritorial serà "el fet insular, en relació amb la llunyania del
territori peninsular".
D'altra banda, l'article 61 del mateix Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica
2/1983, de 25 de febrer, indica que “la Comunitat Autònoma
disposarà d'un percentatge de participació en la recaptació dels
imposts estatals no cedits que es negociarà d'acord amb les bases
establertes a la Llei Orgànica de finançament de les comunitats
autònomes i el major cost mitjà dels serveis socials i
administratius de la Comunitat Autònoma, derivats de la
insularitat, l'especialització de la seva economia i les notables
variacions estacionals de la seva activitat productiva”.
II. El context social i econòmic de les Balears
El precepte esmentat de l'Estatut d'Autonomia insisteix
en les circumstàncies que caracteritzen el context social i
econòmic de les Balears, que se centren tant en la naturalesa
insular de la seva configuració geogràfica com en la profunda
especialització de la seva activitat econòmica.
La insularitat balear genera un conjunt de desavantatges,
que han de ser corregits o compensats, i que afecten, entre altres
àmbits, el transport, les telecomunicacions, la producció de
recursos naturals, el proveïment de matèries primeres i productes
de primera necessitat i el cost dels serveis i de les infraestructures.
Totes aquestes circumstàncies coincideixen en un mateix efecte
econòmic: un considerable increment del cost de les activitats
productives desenvolupades a les Balears.
A la vegada, i com a conseqüència de l'evolució socioeconòmica produïda en els darrers trenta anys en el context
europeu, les Balears s'han convertit en la destinació turística que
trien anualment milions de persones per gaudir dels seus períodes
de vacacions. Aquest aspecte, que ha col.laborat clarament en
l'arrencada de l'activitat econòmica i en una elevació sostinguda
de la renda per càpita de les Balears, ha produït clars desequilibris
interns en l'economia balear, amb una innegable pressió promotora
que tendeix a alterar el medi natural, un clar desequilibri en la
dotació d'infraestructures, una concentració estacional de les
activitats productives i, el que suposa el més greu efecte, una
excessiva especialització de l'economia productiva en el sector
dels serveis turístics, que constitueix l'àmbit més puixant de
l'activitat general però que, a la vegada, comporta una alta
concentració de riscs en un terreny que, precisament, es
caracteritza per la seva extraordinària sensibilitat i dependència de
l'evolució de l'economia europea i de l'estabilitat política dels
mercats alternatius.
Per tot això, cal adoptar un conjunt de mesures que,
d'una manera clara i decidida, coadjuvin al canvi de les
circumstàncies anteriorment exposades, de manera que es
conciliïn el manteniment del sector turístic en els nivells actuals
de productivitat amb una disminució general dels costos derivats
de la insularitat i amb el foment de la creació de nous sectors
d'activitat econòmica, principalment en l'àmbit de les noves
tecnologies, que impliquin la desconcentració de l'activitat
econòmica general.

III. Principals aspectes del règim fiscal de les Balears
L'establiment de mesures que compleixin els objectius
indicats, es pot fer des d'una doble perspectiva: fomentant la
despesa pública de les distintes administracions en el sentit
assenyalat o, potenciant, d'una manera moderada i flexible, que el
sector privat de l'economia assumeixi com a propis aquests
objectius.
Aquesta llei ha optat decididament per la segona
possibilitat. Es pretén introduir un conjunt d'incentius fiscals que
indueixin als agents privats a canalitzar les seves inversions cap a
l'elevació de la qualitat de l'oferta turística, la diversificació de
l'activitat econòmica, el desenvolupament econòmic general, la
preservació del medi ambient i els recursos naturals limitats.
Per a això, s'estableixen mesures fiscals que afecten els
imposts directes o indirectes. En el primer apartat, en relació amb
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'Impost sobre
Societats, s'introdueixen mesures que tracten d'incentivar a la
inversió estrangera i a la inversió interna.
S'articulen els esmentats centres de coordinació
d'activitats, entitats l'existència de les quals s'ha demostrat
beneficiosa a altres estats de la Unió Europea i la finalitat de les
quals és la de canalitzar inversions financeres i activitats de serveis
accessòries dels holdings o grups de societats. El seu règim jurídicofiscal es caracteritza per la seva simplicitat, sense establir
tractaments de favor, ja que el benefici societari tributa el tipus
general de l'Impost sobre Societats, mentre la base imposable es fixa
segons un sistema senzill que pretén que l'inversor coneixi a priori
el cost fiscal de les seves inversions.
S'estableix, així mateix, un règim liberalitzador de les
transferències de tecnologia, que pretén defugir d'entrebancs
impositius que impedeixin l'accés de les tecnologies innovadores a
l'àmbit territorial d'aplicació de la llei, per tal de facilitar la
diversificació de l'activitat econòmica.
Pel que fa a les inversions interiors, s'introdueixen dos
tipus d'actuacions: les mesures de foment general, concentrades, a
nivell de base imposable, en la creació d'una reserva per a
inversions, que eximeix de tributació aquella part del benefici que
es destina a la realització d'inversions relacionades amb les Balears,
en la modificació del règim general de deduccions en la quota en
concepte d'incentius a la inversió, com també mesures de foment de
les inversions que afecten el Parc Balear d'Innovació Tecnològica,
de recent creació i desenvolupament, en virtut de les quals
s'estableix un règim especial de deducció per inversions en la quota
dels imposts personals que graven el benefici i la possibilitat
d'acollir-se a la llibertat d'amortització, el fonament de la qual es
troba en l'alta obsolescència que previsiblement puguin tenir les
inversions a realitzar en el marc de l'esmentat parc.
D'altra banda, es regula el règim fiscal de l'entitat o
entitats gestores del Parc Balear d'Innovació Tecnològica
assimilable al que gaudeixen determinats ens públics en el context
de l'Impost sobre Societats.
També s'estableixen una sèrie d'incentius per a les entitats
que s'instal.lin a les zones aeronàutiques, properes als aeroports de
les Balears, com també bonificacions en quota pels rendiments
obtinguts en activitats de la nostra economia que cooperen en el
manteniment del nostre teixit industrial.
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S'estenen els beneficis fiscals concedits a les persones
jurídiques en la seva imposició personal als empresaris i
professionals que, estimant la seva base imposable pel règim
d'estimació directa, es trobin subjectes a l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques. Així mateix, es fomenta la inversió de
les persones físiques en l'àmbit geogràfic del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica i de les zones aeronàutiques.

b) Compensar els efectes de la insularitat, de manera que
el cost de l'activitat econòmica sigui equiparable al de les regions
continentals de la resta d'Espanya i de la Unió Europea.

Per últim, es regulen determinades exempcions en
l'àmbit de l'Impost sobre Successions i Donacions l'objectiu últim
de les quals és preservar la continuïtat del teixit empresarial i la
pròpia continuïtat de les empreses.

d) Garantir la conservació dels espais naturals, la
suficiència de recursos naturals limitats i la preservació del medi
ambient.

c) Introduir un conjunt estable de mesures fiscals i
econòmiques que tendeixin a promoure i diversificar l'activitat
econòmica de les Balears.

e) Millorar el producte turístic.
Quant a la imposició indirecta, les modificacions
recollides a la llei tenen com a finalitat acomplir tres objectius: la
reducció del cost de determinats béns escassos a les Illes Balears,
bàsicament en relació amb la potabilització i el subministrament
d'aigües; la reducció del cost comparatiu que implica la insularitat,
mitjançant la disminució dels tipus aplicables al transport marítim
o aeri, de persones o de mercaderies, realitzat amb origen o
destinació a les Balears, i dels tipus aplicables als serveis de
telecomunicacions; i el foment de la indústria turística, tant
respecte dels serveis d'hosteleria com pel que fa a les prestacions
de serveis connexos amb l'activitat turística.
En aquest últim aspecte convé destacar que el foment
fiscal de la indústria turística mitjançant la reducció de la pressió
fiscal que recau sobre aquesta constitueix en gran mesura el
pagament d'un deute contret amb aquest important sector de
l'activitat econòmica, que tant ha contribuït a equilibrar la balança
de pagaments espanyola mitjançant l'entrada de divises
estrangeres i que, econòmicament, aconsegueix la naturalesa de
vertadera activitat econòmica exportadora de serveis.

f) Salvaguardar el patrimoni històric, artístic, cultural i
lingüístic de les Illes Balears.
Article 2.- Àmbit d'aplicació.
1. Aquesta llei s'aplicarà en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Balears definit a l'article 2 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reguladora del seu Estatut
d'Autonomia, com també en les seves aigües interiors.
2. El que es preveu a l'apartat anterior s'entendrà sense
perjudici del que es disposa en els tractats i convenis internacionals
que hagin passat a formar part de l'ordenament jurídic intern
espanyol.
3. En qualsevol cas, es respectarà el principi de no
discriminació respecte de qualsevol ciutadà d'un país membre de la
Unió Europea, en compliment de la legislació comunitària.
Article 3.- Esforç inversor.

A més, es reconeixen exempcions en l'Impost sobre
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tribut
cedit, per fomentar la instal.lació d'empreses en el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica i en les zones aeronàutiques, com també
la instal.lació de centres de coordinació .

L'existència del règim fiscal i econòmic especial de les
Balears no podrà provocar la disminució de la despesa pública
estatal corrent i d'inversió destinada a l'arxipèlag.
llibre primer. Règim fiscal especial de les Balears

Finalment, com resulta preceptiu en tota norma jurídica
amb categoria de llei, es tanca el text legal amb les disposicions
relatives a l'entrada en vigor, derogació de normes,
desenvolupament reglamentari i dret supletori.
En suma, aquesta llei pretén fer realitat el mandat
constitucional relatiu a l'especificitat del fet insular, sense establir
mesures que impliquin privilegi, atès que la gestió dels tributs
roman inalterable en el marc de les competències de les distintes
administracions, i perquè aquestes mesures, que poden suposar
una reducció a curt termini de la pressió fiscal, resulta indubtable
que generaran posteriorment un augment de la potència
recaptadora dels imposts als quals afecten en incentivar-se
l'augment de la productivitat i de la capacitat econòmica general.
Títol preliminar
Article 1.- Objectius.
Aquesta llei té com a finalitat:
a) Establir i regular el règim fiscal i econòmic especial
de les Balears.

Títol I. Imposts directes
Capítol I. Impost sobre Societats
Secció Primera. Parc Balear d'Innovació Tecnològica
Article 4.- Entitat o entitats gestores del Parc Balear d'Innovació
Tecnològica.
L'entitat o entitats gestores del Parc Balear d'Innovació
Tecnològica la constitució de les quals es regularà per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, gaudiran del tractament fiscal previst
per a l'Estat i les comunitats autònomes a l'article 5.1.a) de la Llei
61/1978, de 27 de desembre, reguladora de l'Impost sobre Societats;
el seu gravamen per aquest tribut es limitarà als rendiments del
capital mobiliari
subjectes a retenció.
Article 5.- Deducció per inversions en actius fixos.
1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal al Parc Balear
d'Innovació Tecnològica es podran acollir, en relació amb les
inversions realitzades i que es quedin en el Parc, al règim de
deducció per inversions en actius fixos previst a l'article 28
d'aquesta llei, amb les següents especialitats:
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a) Els percentatges de deducció aplicables sobre les
inversions realitzades seran superiors en un 80 por cent als del
règim general regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l'Impost sobre Societats, amb un diferencial mínim de 20 punts
percentuals respecte del percentatge general.

2. El règim de deducció per inversions previst en aquest
article serà d'aplicació a les societats i altres entitats jurídiques que
no tenguin el seu domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, respecte de les inversions destinades als establiments
permanents domiciliats en l'àmbit geogràfic del Parc, quan les
inversions es realitzin i s'hi quedin.

b) La deducció per inversions tendrà com a límit màxim
en quota, el que s'estableix en el règim general regulat a la Llei
61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats,
incrementat en un 80 por cent, amb un diferencial mínim de 35
punts percentuals respecte del percentatge general.

3. Aquesta deducció serà incompatible amb la prevista a
l'article 5 respecte dels mateixos actius.

2. El règim de deducció per inversions previst en el
número anterior serà d'aplicació a les societats i altres entitats
jurídiques que no tenguin el seu domicili fiscal en el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica, respecte de les inversions destinades als
establiments permanents domiciliats en l'àmbit geogràfic del Parc,
quan les inversions es realitzin i hi quedin.
3. Les inversions realitzades en el Parc d'Innovació
Tecnològica que utilitzin sistemes de captació d'energia
fotovoltàica i cogeneració d'energia, es podran aplicar sense
limitació sobre la quota íntegra i podran arribar a absorbir-ne la
totalitat.
Article 6.- Deducció per inversions en activitats d'investigació i
desenvolupament.
1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal en el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica i per les activitats i inversions que
realitzin en l'àmbit geogràfic del Parc, podran deduir de la quota
líquida les despeses d'investigació i desenvolupament de nous
productes o procediments industrials, amb les següents
especialitats:
a) El percentatge de deducció per a les despeses en
intangibles queda establert en el 30 per cent.
b) El percentatge de deducció aplicable al valor
d'adquisició dels actius fixos queda establert en el 45 per cent.
c) El límit màxim de deducció sobre la quota líquida,
independent d'altres règims de deducció, serà l'establert en el
règim general regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l'Impost sobre Societats, incrementat en un 80 por cent, amb un
diferencial mínim de 35 punts percentuals.
d) Tendran la consideració de despeses d'investigació i
desenvolupament, incorregudes en les esmentades activitats,
encara que es realitzin per a tercers. El tercer adquirent, en cap cas
no gaudirà de la deducció.

Article 7.- Llibertat d'amortització.
1. Sense perjudici de la deducció per inversions a
programes d'investigació i desenvolupament que correspongui
d'acord amb el que es preveu a l'article 6, les societats i altres
entitats jurídiques subjectes a l'Impost sobre Societats amb domicili
fiscal en el Parc Balear d'Innovació Tecnològica gaudiran de
llibertat d'amortització per les següents inversions realitzades i que
es quedin en el Parc:
a) Edificis i altres construccions destinades directament a
les activitats d'investigació i desenvolupament.
b) Maquinària, instal.lacions i béns d'equip destinats
directament a programes d'investigació i desenvolupament.
2. Les inversions en actius fixos materials podran gaudir
de la llibertat d'amortització si aquelles es realitzen dins els cinc
anys següents a l'inici de l'activitat del subjecte passiu.
3. Gaudiran també de la llibertat d'amortització tant els
productes informàtics normalitzats com els específics comprensius
del suport i els programes o les informacions incorporats, sigui quin
sigui el moment de la seva adquisició.
4. El benefici fiscal de la llibertat d'amortització es podrà
aplicar a aquells actius fixos finançats mitjançant contractes
d'arrendament financer, sempre que s'executi al moment oportú
l'opció de compra.
5. La diferència entre l'amortització tècnica dels béns
amortitzables i la dotació lliurement practicada es recollirà com a
ajustament extracomptable a la base imposable de l'Impost sobre
Societats.
6. Podran gaudir de la llibertat d'amortització prevista en
aquest article les societats i altres entitats jurídiques que no tenguin
el seu domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació Tecnològica,
respecte de les inversions destinades als establiments permanents
domiciliats en el seu àmbit geogràfic, quan aquestes es realitzin i es
quedin en el Parc.
Article 8.- Reserva per a inversions.

e) Per gaudir de la deducció s'hauran de comptabilitzar
de manera separada en l'immobilitzat material les quantitats
invertides en l'adquisició d'actius fixos destinats a les activitats
d'investigació i desenvolupament. Les despeses en intangibles es
podran dur directament al compte de pèrdues i guanys en l'exercici
en què es produeixin.

1. El benefici fiscal de la reserva per a inversions previst
a l'article 31 d'aquesta llei serà aplicable en l'àmbit geogràfic del
Parc Balear d'Innovació Tecnològica.
2. L'import dels actius en què es materialitzi la reserva per
a inversions no es podrà acollir a la resta d'incentius fiscals prevists
en aquesta secció.
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Secció segona. Centres de Coordinació.
Subsecció 1ª. Centres de Coordinació
Article 9.- Àmbit subjectiu d'aplicació.
1. El règim previst en aquesta subsecció s'aplicarà a les
entitats mercantils amb residència fiscal a Espanya, el domicili
social de les quals s'estableixi a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i reuneixin els següents requisits:
a) la totalitat del seu capital social pertanyi
exclusivament a societats que formin part d'un grup multinacional,
segons es defineix a l'article 10 següent.
b) compliment dels requisits d'ocupació en els termes
establerts a l'article 11 d'aquesta llei.
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5. Es consideraran pertanyents al grup durant la totalitat
de cada període impositiu de la societat reconeguda com a centre de
coordinació, aquelles societats per a les quals es compleixin els
requisits assenyalats a l'apartat 1 d'aquest article en el primer dia del
període impositiu que correspongui.
Aquelles societats per a les quals s'assoleixin durant el
període impositiu de la societat reconeguda com a centre de
coordinació els requisits assenyalats a l'apartat 1 d'aquest article, es
consideraran pertanyents al grup des del dia en què es compleixin
aquests requisits fins al final del període impositiu que
correspongui.
6. No es consideraran en cap cas com a pertanyents al
grup, les entitats domiciliades, establertes o residents en els països
o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.
Article 11.- Requisits d'ocupació

c) limitació del seu objecte social a la prestació de
serveis auxiliars o complementaris a societats del grup
multinacional, així com s'estableixen a l'article 12.
d) reconeixement de la condició de centre de
coordinació per part de la Delegació Especial de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a les Balears, d'acord amb el que es
disposa als articles 22 i següents d'aquesta llei.
e) El percentatge de facturació dels seus serveis a les
empreses del grup situades a l'exterior haurà de ser, almanco, del
80 per cent.
2. Únicament podran sol.licitar la concessió del règim
especial per operar com a centre de coordinació les entitats de
nova creació.
3. Les accions de les societats que pretenguin el
reconeixement com a centre de coordinació hauran de ser
nominatives.
Article 10.- Concepte de grup multinacional.
1. Als efectes d'aquesta llei, es consideraran que
pertanyen a un mateix grup les societats que participin,
directament o indirecta, en almanco, el 25 per cent del capital
social d'una altra societat, com també aquelles societats que siguin
participades per una o diverses societats, de manera directa o
indirecta, en més del 25 per cent del seu capital social.

1. El reconeixement d'una societat com a centre de
coordinació, previst a l'article 9.1.b) d'aquesta llei, es condiciona al
compliment de les següents obligacions d'ocupació:
A) Contractació de set treballadors durant el període de
dos anys comptats des de la data de reconeixement de la societat
com a centre de coordinació. Aquest requisit s'entendrà acomplert
quan hi concorrin les circumstàncies següents:
a) Contractació de set treballadors a temps complet o el
seu equivalent en còmput horari anual en cas de contractació de
treballadors a temps parcial, els contractes laborals dels quals es
trobin en vigor al final del termini de dos anys assenyalats en el
paràgraf anterior.
b) Acreditació del compliment del requisit assenyalat a
l'apartat 1.A) anterior davant la Delegació Especial de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària a les Balears, en el termini i
forma que reglamentàriament es determini.
B) Transcorregut el període de dos anys establert a
l'apartat A) anterior, les societats reconegudes com a centres de
coordinació estaran obligades al manteniment d'una mitjana
d'ocupació equivalent a set empleats per exercici social.
2. Per tal d'acomplir els requisits d'ocupació mínims
establerts per aquesta llei, no es tendrà en compte la contractació
per part de la societat reconeguda com a centre de coordinació de
personal empleat prèviament per altres societats del grup.

2. Un grup té caràcter multinacional quan, almenys, dues
de les societats que l'integren estiguin constituïdes en països
diferents.

Article 12.- Àmbit objectiu d'aplicació.

3. No es consideraran pertanyents a un grup
multinacional, als efectes d'aquesta llei, aquelles societats que no
realitzin activitats empresarials.

1. Les societats reconegudes com a centres de coordinació
tendran com a objecte social exclusiu la prestació de serveis de
caràcter auxiliar o complementari únicament per a totes o part de les
societats que pertanyin al seu grup multinacional.

4. Amb la finalitat d'obtenir per part de la societat el
reconeixement com a centre de coordinació, el grup multinacional
de què forma part haurà d'haver existit, de manera ininterrompuda,
durant el període de dos anys immediatament anterior a la data de
sol.licitud del règim.

Als efectes d'aquesta llei, tenen caràcter auxiliar o
complementari els següents serveis: publicitat, màrqueting,
recollida, tractament i subministrament d'informació, investigació
i desenvolupament, finançament (sempre que es presti conjuntament
amb alguna de les altres activitats que es recullen en aquest article),
centralització de treballs d'administració i/o comptabilitat,
assessoria jurídica, assessoria fiscal, establiment de contactes i
negociació de contractes amb tercers independents únicament en
nom i per compte aliè, tenència i explotació de llicències, patents o
qualssevol altres drets de propietat intel.lectual o industrial i d'altres
anàlegs.

4836

BOPIB núm.179 - 21 d'abril del 1995

2. Quant a l'aplicació del règim previst en aquesta llei,
s'entendran per activitats de finançament, aquelles consistents a
atorgar préstecs i crèdits a societats del grup, sigui quina sigui la
forma en què s'instrumentin, sempre que els capitals necessaris per
a la seva concessió no s'obtenguin per part de la societat
mitjançant la captació de fons reemborsables del públic. La
realització d'aquestes activitats no implicarà la consideració de les
societats reconegudes com a centres de coordinació com a entitats
de crèdit, com es defineixen a l'article 39 de la Llei 26/1988, de 29
de juliol, de disciplina i intervenció d'entitats de crèdit o com a
establiments financers de crèdit, segons es defineixen a la
disposició addicional primera de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, per
la qual s'adapta la legislació espanyola en matèria d'entitats de
crèdit a la Segona Directriu de Coordinació Bancària i
s'introdueixen altres modificacions relatives al sistema financer.
3. Les societats reconegudes com a centres de
coordinació no podran desenvolupar, en cap cas, les activitats
següents:

En cas d'incompliment de les obligacions establertes per
l'article 11.1.B) d'aquesta llei, la inaplicació del règim de centres de
coordinació tendrà lloc per a l'exercici en què es produeix
l'incompliment i tots els posteriors a aquest.
3. L'incompliment del que es disposa a l'article 12
d'aquesta llei tendrà les conseqüències assenyalades a l'apartat 1
d'aquest article.
Article 14.- Àmbit temporal d'aplicació.
El règim previst en aquesta llei serà aplicable al període
impositiu de la societat reconeguda com a centre de coordinació
durant el qual s'obtengui el reconeixement de la condició de centre
de coordinació fins al període impositiu durant el qual finalitzi el
seu desè any de vigència, comptat des de la data d'obtenció del
reconeixement, llevat del que es disposa a l'article 13 d'aquesta llei.
Aquest període de temps és prorrogable per un altre o altres
períodes de 10 anys amb les condicions, forma i requisits que
s'estableixin reglamentàriament.

a) assegurança i reassegurança,
Article 15.- Base imposable.
b) activitats que es troben limitades a les entitats de
crèdit, tal i com es defineixen a l'article 39 de la Llei 26/1988, de
29 de juliol, de disciplina i intervenció d'Entitats de Crèdit,
c) activitats limitades als establiments financers de
crèdit, distintes de les que es poguessin enquadrar en el paràgraf
2 anterior, segons es defineixen a la disposició addicional primera
de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, per la qual s'adapta la legislació
espanyola en matèria d'entitats de crèdit a la Segona Directriu de
Coordinació Bancària i s'introdueixen altres modificacions
relatives al sistema financer.
4. Les activitats previstes en aquest article no es podran
realitzar per mitjà d'establiments, delegacions o agències situades
a l'estranger o a un altre lloc del territori espanyol fora de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1. La base imposable de la societat reconeguda com a
centre de coordinació serà igual al 5 per cent de les seves despeses,
amb exclusió de les despeses de personal i financeres.
A la base imposable calculada segons el que es disposa en
el paràgraf anterior s'hi afegirà la totalitat de les despeses que es
qualifiquin com a no deduïbles segons el règim general de l'Impost
sobre Societats i els ingressos percebuts per la societat reconeguda
com a centre de coordinació en excés sobre el preu que seria acordat
en condicions normals de mercat, determinats aquests darrers
segons el que disposa l'article 16 d'aquesta llei.
2. La base imposable determinada segons el que disposa
l'apartat anterior no podrà ser inferior als increments de patrimoni
obtinguts per la societat reconeguda com a centre de coordinació
més les despeses no deduïbles produïdes a la societat.

Article 13.- Inaplicació del règim
1. L'alteració de la composició en l'accionariat de la
societat reconeguda com a centre de coordinació que impliqui
l'incompliment del requisit establert a l'article 9.1.a) d'aquesta llei
suposarà:
a) la conclusió del període impositiu de la societat
reconeguda com a centre de coordinació en la data en què tenguin
lloc les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior, i
b) la ineficàcia total del reconeixement de la societat
com a centre de coordinació amb efectes des del dia següent a la
data de conclusió del període impositiu.
2. L'incompliment de les obligacions d'ocupació
assenyalades a l'article 11. 1.A) i a l'article 12 d'aquesta llei
suposarà per a la societat la pèrdua de la condició de centre de
coordinació per a tots els períodes impositius conclosos fins a la
data, com també tots els posteriors a aquest període. De forma
reglamentària s'establirà la forma i els terminis en què la societat
haurà de presentar i ingressar, si és procedent, l'impost que liquidi
d'acord amb el règim general de l'Impost sobre Societats.

A efectes del còmput establert en el paràgraf anterior, no
es tendran en compte els increments de patrimoni que la societat
afecti a l'exempció por reinversió, en els termes establerts a l'article
15.vuit de la Llei 61/1978.
3. No obstant el que es disposa a l'apartat anterior, els
increments de patrimoni obtinguts per la societat per l'alienació de
llicències, patents o qualssevol altres drets de propietat intel.lectual
o industrial no es computaran per al càlcul de la base imposable
mínima.
4. Per a la determinació de la base imposable s'hauran de
tenir en compte les despeses que figuren a la comptabilitat de la
societat, sempre que aquesta reflecteixi la seva vertadera situació
patrimonial. Es determinarà reglamentàriament, amb referència als
comptes del Pla General de Comptabilitat, les despeses computables
a aquests efectes.
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Article 16.- Regles de valoració
1. Els ingressos distints dels financers percebuts per les
societats reconegudes com a centres de coordinació es presumiran
valorats d'acord amb els preus que serien acordats en condicions
normals de mercat entre societats independents sempre que se
sumi un marge de fins al 15 per cent als costos incorreguts
necessaris per a la prestació dels corresponents serveis.
2. Els ingressos financers es valoraran d'acord amb el
que estableix l'article 16 de la Llei 61/1978 de l'Impost sobre
Societats i la normativa que el desenvolupi.
Article 17.- Ratio d'endeutament
El coeficient d'endeutament previst per l'article 16.9 de
la Llei 61/1978, de 27 de desembre, sobre l'Impost sobre Societats,
serà el 15.
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En el supòsit previst a l'article 13 d'aquesta llei, serà
obligatori realitzar els pagaments a compte el rèdit dels quals sigui
posterior a la data en què tingués lloc la pèrdua del reconeixement
de la condició de centre de coordinació, en els termes prevists per
la normativa aplicable a les societats subjectes al règim general de
l'Impost sobre Societats.
Article 21.- Exempció sobre rendiments satisfets a societats no
residents.
Els interessos, dividends i cànons satisfets per les societats
reconegudes com a centres de coordinació a societats del grup
multinacional estaran exemptes de tributació a Espanya quan
corresponguin a entitats no subjectes a imposició a Espanya per
obligació personal, sempre que aquestes darreres no operin a
Espanya mitjançant establiment permanent.
Subsecció 2ª:
coordinació.

Autorització per operar com a centre de

Article 18.- Tipus impositiu
Article 22.- Òrgan competent
L'impost s'exigirà aplicant a la base imposable el tipus
impositiu general de l'Impost sobre Societats.
Article 19.- Deduccions de la quota
Les societats reconegudes com a centres de coordinació
podran beneficiar-se de les deduccions de la quota i per inversions
previstes en els articles 24 i 26 de la Llei 61/1978, de l'Impost
sobre Societats, com també les que s'estableixin amb posterioritat
per a societats sotmeses al règim general de l'Impost sobre
Societats i les previstes en aquesta llei.
Article 20.- Retencions i altres pagaments a compte
1. No estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte de
l'Impost sobre Societats, els interessos i altres contraprestacions
satisfetes a les societats reconegudes com a centres de
coordinació.
2. Per beneficiar-se del règim establert a l'apartat
anterior, la societat reconeguda com a centre de coordinació haurà
de presentar al subjecte obligat a retenir còpia de la resolució per
la qual es concedeix el règim de centre de coordinació. La tinença
d'aquest document eximirà al subjecte retenidor de tota possible
responsabilitat tributària relativa a l'aplicació de retenció o ingrés
a compte de l'Impost sobre Societats sobre el rendiment satisfet.
Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf
anterior, les obligacions d'informació establertes en el règim
general de l'Impost sobre Societats per als subjectes obligats a
practicar retencions o ingressos a compte sobre l'Impost sobre
Societats pels rendiments satisfets, seran exigibles a les entitats
que satisfacin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte
a les societats reconegudes com a centres.
3. S'eximeix a les societats reconegudes com a centres
de coordinació de l'obligació de realitzar pagaments a compte de
l'Impost sobre Societats.

L'autorització per operar com a centre de coordinació serà
atorgada per la Delegació Especial de l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària a les Balears, que estarà encarregada de
la comprovació del compliment dels requisits exigits per aquesta llei
per operar com a centre de coordinació.
Article 23.- Procediment de reconeixement com a centre de
coordinació.
1. La sol.licitud, la presentarà la societat que pretengui el
reconeixement davant la Conselleria d*Economia i Hisenda del
Govern balear, que n'emetrà un informe en el termini dels deu dies
hàbils següents a la data de presentació. Transcorregut aquest
termini, donarà trasllat, d'ofici, a l'expedient a la Delegació Especial
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a les Balears.
Aquesta delegació verificarà la concurrència dels requisits exigits
per aquesta llei, i notificarà a la interessada la seva conformitat o
disconformitat en el termini de trenta dies hàbils a comptar de la
data de presentació. Transcorregut aquest termini sense que la
interessada rebés notificació de la resolució, el reconeixement
s'entendrà atorgat.
2. Els requeriments d'informació addicional a la
interessada suspendran el termini per dictar resolució expressa.
3. La Delegació Especial de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a les Balears denegarà el reconeixement
quan no es reuneixin els requisits exigits en aquesta llei.
Article 24.- Contingut de la sol.licitud i altres obligacions formals
1. A l'escrit de sol.licitud s'hi adjuntaran els següents
documents:
a) Còpia de l'escriptura pública de constitució de la societat que
presenti la sol.licitud.
b) Memòria comprensiva de les activitats a desenvolupar, pla
d'inversions i d'ocupació, si escau.
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c) Per al reconeixement com a centre de coordinació, serà així
mateix necessària justificació documental del compliment del que
es disposa a l'article 10.1 i 2 d'aquesta Llei, per qualsevol mitjà de
prova admès en Dret. Amb aquesta finalitat, bastarà amb la
presentació d'un certificat emès per l'auditor de comptes del grup
multinacional que acrediti la seva composició.

3. El règim de bonificacions recollit en aquest article serà
d'aplicació a les societats i altres entitats jurídiques que no tenguin
el seu domicili fiscal a les zones aeronàutiques respecte dels
rendiments obtinguts pels establiments permanents domiciliats en
el seu àmbit geogràfic que compleixin els requisits de plantilla i
inversió indicats a l'apartat anterior.

2. Serà obligatòria la comunicació dels canvis en la
composició del grup a la Delegació Especial de l'Agència Estatal
de l'Administració Tributària a les Balears en els termes que
reglamentàriament es determinin.

4. En l'àmbit geogràfic de les zones aeronàutiques també
seran d'aplicació els incentius fiscals regulats a la secció cinquena
d'aquesta llei.
Secció Cinquena. Incentius regionals generals.

Secció Tercera. Transferències de Tecnologia.
Article 27.- Llibertat d'amortització.
Article 25.- Transferències de Tecnologia.
1. Estaran exempts de l'obligació real de contribuir els
rendiments obtinguts o produïts en l'àmbit territorial a què es
refereix l'article 2 d'aquesta llei per persones físiques o jurídiques
que operin a Espanya sense la mediació d'establiment permanent
i que siguin conseqüència de prestacions d'assistència tècnica,
transferència de tecnologia o siguin susceptibles de qualificar-se
com a cànons.
2. S'entenen incloses, entre d'altres, dins les prestacions
d'assistència tècnica, de les transferències de tecnologia i del
concepte de cànons a què es refereix l'apartat anterior, les patents
d'invenció, els models d'utilitat, els coneixements secrets no
patentats, els programes d'ordinador per a ús empresarial, les
marques o signes registrats, com també els models, plànols,
dibuixos industrials o dissenys, els contractes de franquícia, els
serveis d'enginyeria i d'elaboració de projectes tècnics i l'accés a
bases de dades o serveis de documentació i informació tècnica o
econòmica per a les empreses, com també l'ús o la concessió d'ús
d'equips industrials, comercials o científics i per a informacions
relatives a experiències industrials, comercials o científiques.
Secció Quarta. Zones aeronàutiques.
Article 26.- Bonificació en quota.
1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats, que desenvolupin les seves activitats en
les àrees geogràfiques de les zones aeronàutiques contemplades en
aquesta llei, i que hi tenguin el seu domicili fiscal, gaudiran d'una
bonificació del 50 per cent en la quota corresponent als
rendiments derivats d'activitats de reparació, manteniment i
conservació d'aeronaus i de formació i perfeccionament
professional de tripulacions, personal tècnic i auxiliar de vol, com
també activitats anàlogues i complementàries a les anteriors.
2. Seran requisits per al gaudi de les bonificacions
previstes en aquest article els següents:
a) Que la mitjana de plantilla en persones/any sigui
superior a 10 treballadors que desenvolupin jornada completa.
b) Que es realitzi una inversió en actius fixos materials
superior a 200 milions de pessetes dins els dos anys següents a
l'inici de les activitats a la zona.
c) Que els rendiments a què es refereix l'apartat 1 es
determinin mitjançant un compte de pèrdues i guanys separat per
a les activitats bonificades.

1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal a les Illes Balears
gaudiran de llibertat d'amortització per les inversions realitzades per
corregir les mancances posades de manifest com a conseqüència de
les auditories mediambientals realitzades a l'empara del Reglament
CEE 1836/1993, de 29 de juny, quan es realitzin i restin a les Illes
Balears.
2. Les inversions en actius fixos podran gaudir de la
llibertat d'amortització si aquelles es realitzen dins els cinc anys
següents a la data d'emissió de l'informe d'auditoria mediambiental.
3. El benefici fiscal de la llibertat d'amortització podrà
aplicar-se a aquells actius fixos finançats mitjançant contractes
d'arrendament financer, sempre que s'executi en el moment adequat
l'opció de compra.
4. La diferència entre l'amortització tècnica dels béns
amortitzables i la dotació lliurement practicada es recollirà com a
ajustament extracomptable a la base imposable de l'Impost sobre
Societats.
5. La llibertat d'amortització prevista en aquest article es
podrà gaudir per les societats i altres entitats jurídiques que no
tenguin el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte de les
inversions adscrites als establiments permanents domiciliats en
aquest territori, quan es realitzin i es quedin en aquest àmbit
territorial.
Article 28.- Deducció per inversions en actius fixos materials i
immaterials situats a les Illes Balears.
1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats, amb domicili fiscal a les Illes Balears, es
podran acollir, a partir del primer exercici tancat amb posterioritat
a l'entrada en vigor d'aquesta llei i en relació amb les inversions
realitzades i que es quedin a les Illes Balears, al règim de deducció
previst a l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, d'acord
amb les següents especialitats:
a) Els percentatges de deducció aplicables sobre les
inversions realitzades seran superiors en un 60 per cent als del
règim general regulat a l'esmentada Llei 61/1978, amb un
diferencial mínim de 15 punts percentuals respecte del percentatge
general.
b) El percentatge que actua com a límit màxim de
deducció sobre la quota líquida de l'Impost sobre Societats serà
sempre superior en un 60 per cent al que es fixi a l'esmentat règim
general, amb un diferencial mínim de 25 punts percentuals respecte
del percentatge general.
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c) Als efectes del que es disposa a les lletres h), i) i j) de
l'apartat 3 d'aquest article, i per a les inversions realitzades a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera, així com als municipis no
costaners de l'illa de Mallorca, els percentatges de deducció, com
també el límit màxim sobre la quota aplicable seran els definits a
l'article 5.1, lletres a) i b) d'aquesta llei.
2. El règim de deducció per inversions d'aquest article
serà també d'aplicació a les societats i altres entitats jurídiques que
no tenguin el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte dels
establiments permanents situats en aquest territori i sempre que les
inversions corresponents es realitzin i quedin a l'arxipèlag balear.
En aquest cas el límit màxim de deducció sobre la quota
líquida a què es refereixen les lletres b) i c) del número 1 anterior,
s'aplicarà amb independència del que correspongui per les
inversions acollides al règim general o al règim de deducció a les
Illes Canàries.
Igual criteri se seguirà respecte de les inversions
realitzades en territori peninsular, Ceuta, Melilla i Illes Canàries,
mitjançant establiments permanents, per les entitats domiciliades
a les Balears.

4839

i) Inversions necessàries per a la modernització de les
explotacions agrícoles existents en entrar en vigor aquesta llei.
j) L'adquisició o autoproducció de ramat reproductor de
primera edat o de primera reproducció.
k) Millores en els locals on el subjecte passiu exerceixi la
seva activitat o tengui la seu de la seva administració, fins i tot si
ostenta la possessió d'aquest local a títol d'arrendatari o usufructuari.
l) Inversions per al manteniment i neteja d'àrees boscoses,
i també les inversions en sistemes per a la prevenció o l'extinció
d'incendis en aquestes àrees.
4. Seran acollibles també a la deducció per inversions en
actius fixos materials, els béns usats, que no haguessin gaudit
anteriorment de la deducció per inversions i, a més, la seva
adquisició suposi una evident millora tecnològica per a l'empresa;
el subjecte passiu haurà de justificar, en cas de comprovació o
investigació de la seva situació tributària, que la incorporació
d'aquests actius ha suposat una disminució del cost de producció
unitari del bé o servei, o una millora de la qualitat del bé o servei.

3. Tendran la consideració d'elements d'actiu fix a
efectes d'aquesta deducció els que es puguin incloure dins alguna
de les següents categories:

Per al gaudi de la deducció en l'adquisició d'actius usats
serà requisit que l'adquirent de l'actiu usat sol.liciti del transmetent
certificació acreditativa que l'element objecte de transmissió no ha
gaudit anteriorment de la deducció per inversions.

a) Els terrenys que, qualificats per als usos que
s'indiquen, es destinen en un termini màxim de tres anys a
l'emplaçament d'instal.lacions esportives especialitzades, centres
d'investigació o assistència sanitària, centres educatius i els
adquirits per a la construcció d'habitatges de protecció oficial.

5. A efectes del càlcul de la base de deducció, els
interessos que es generin en el finançament de la inversió dels actius
a què es refereix el paràgraf 3 d'aquest article i que, d'acord amb el
Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1643/1990,
de 20 de desembre, tenguin la consideració d'interessos intercalaris,
formaran part de la base de la deducció.

b) Els terrenys adquirits per empreses dedicades a
establiment hoteler o allotjament turístic que es destinin a zona
verda ajardinada d'ús comú dels clients i que constitueixin una
unitat d'explotació amb l'establiment hoteler o allotjament turístic,
sempre que aquesta adquisició no suposi un increment del nombre
de places d'aquest establiment o allotjament.
c) Edificis i altres instal.lacions construïdes sobre sòl no
qualificat com a rústic en el moment d'aprovar aquesta llei.
d) Maquinària, instal.lacions i utillatge.
e) Elements de transport interior i exterior, inclosos els
vaixells o aeronaus i elements accessoris adscrits a l'activitat de
transport de passatgers o mercaderies, i la base d'operacions dels
quals estigui situada en territori insular balear. Queden exclosos
els vehicles susceptibles d'ús propi per persones vinculades
directament o indirecta a l'empresa.
f) Mobiliari i estris.
g) Equip per a processos de dades i tractament de la
informació, com també els productes informàtics normalitzats i els
específics comprensius del suport i els programes o informacions
incorporats a aquests.
h) Inversions necessàries per realitzar obres en els
reguius existents amb la finalitat de la seva reconversió en
explotacions que utilitzin exclusivament aigües depurades.

Quan es tracti d'elements fabricats, construïts o produïts
pel propi subjecte passiu, l'import de la inversió sobre el qual
s'aplicarà la deducció serà el constituït pel cost de la seva fabricació,
construcció o producció, inclosos costos directes i indirectes
imputables a l'element, i que es puguin justificar amb la
comptabilitat del subjecte passiu.
En tot cas, no formaran part de la base per a la deducció
els interessos que, per la seva naturalesa no es puguin qualificar
com a intercalaris, els impostos estatals indirectes i els seus
recàrrecs, amb independència de la seva consideració a efectes de
la valoració dels actius.
6. En el que no s'oposi a l'establert en els números
anteriors d'aquest article, s'estarà subjecte al que es disposa a la
normativa general de la deducció per a inversions regulada a
l'esmentada Llei 61/1978 i disposicions complementàries.
Article 29.- Deducció per inversions a l'exterior.
La deducció per inversions regulada a l'article 26.1.segon
de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats,
inclourà així mateix la satisfacció a l'estranger per part de les
societats i altres entitats jurídiques subjectes a l'Impost sobre
Societats amb domicili fiscal a les Illes Balears de les despeses de
propaganda i publicitat per al llançament de productes i serveis,
inclosos els serveis de transport de passatgers i serveis turístics, com
també les despeses anuals de la mateixa naturalesa realitzades en
campanyes de promoció o manteniment de vendes i mercats.

4840

BOPIB núm.179 - 21 d'abril del 1995

Article 30.- Bonificació per vendes a l'exterior.
1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats el domicili fiscal de les quals estigui situat
a l'illa de Mallorca gaudiran d'una bonificació del 45 per cent de
la quota corresponent als rendiments assenyalats en aquest article
i d'acord amb els requisits establerts. Aquest percentatge s'elevarà
al 55 per cent per a les societats i altres entitats jurídiques
subjectes a l'Impost sobre Societats el domicili fiscal de les quals
estigui bé situat a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, o bé
a un municipi no costaner de l'illa de Mallorca.
2. Els rendiments que gaudiran de la bonificació a què
es refereix el paràgraf anterior s'hauran d'haver originat per alguna
de les següents activitats:
a) Exportació a tercers països.
b) Trameses a la resta de la Unió Europea, inclòs el
territori peninsular espanyol, Canàries, Ceuta i Melilla.
c) Operacions que tenguin per objecte la introducció de
béns a zones franques, dipòsits francs, dipòsits duaners i altres
dipòsits autoritzats, d'acord amb la normativa duanera estatal i
comunitària, sempre que els aquests no s'utilitzin ni es destinin al
seu consum final a les Illes Balears.
3. Els béns que han de ser objecte de les exportacions,
trameses o introduccions a zones o dipòsits francs o dipòsits
duaners a què es refereix l'apartat anterior, hauran de ser béns
corporals produïts, elaborats o transformats a l'arxipèlag balear
pels propis subjectes passius que gaudeixin de la bonificació, i
estiguin, a més, inclosos en alguna de les següents categories:
a) Productes obtinguts de la indústria de la fusta, suro,
mobles de fusta, inclosa la fusta tractada per a la seva preparació
industrial, la fusta semielaborada i les peces de fusteria de
fabricació en sèrie, parquet, estructures de fusta per a la
construcció, portes, finestres, envasos i embalatges de fusta.

g) Productes, sigui quin sigui el seu origen, que per les
seves característiques, preparació i estat de conservació, siguin
susceptibles de ser utilitzats habitualment i de manera idònia per a
la nutrició humana, d'acord amb l'establert en el Codi Alimentari
Espanyol, regulat pel Decret 2484/1967, de 21 de setembre.
h) Productes elaborats per les empreses artesanals que
gaudeixen de la qualificació corresponent atorgada per la
Conselleria de Comerç i Indústria del Govern balear.
4. Seran requisits per gaudir de la bonificació a què es
refereix aquest article, haver exercit de manera continuada l'activitat
bonificada durant, almanco, els cinc anys naturals anteriors al
període en què s'acull a les disposicions d'aquest article i que
l'import de les vendes corresponents a les activitats que es
relacionen a l'apartat 2 sigui com a mínim un 35 per cent del seu
volum total.
5. No gaudiran de la bonificació a què es refereix aquest
article, els rendiments originats com a conseqüència de les
exportacions o trameses fora del territori insular, dels productes
esmentats a l'apartat anterior, realitzats pel subjecte passiu a
persones o entitats vinculades per a la seva posterior reexepedició,
lliurament o comercialització en el territori de les Illes Balears. No
gaudiran tampoc de l'esmentada bonificació, els rendiments
originats com a conseqüència de les exportacions o trameses fora
del territori insular d'aquells productes que no incorporin més d'un
50 per cent del seu valor afegit com a conseqüència dels processos
de manufactura i transformació realitzats a les Illes Balears.
6. Els rendiments a què es refereixen els apartats 2 i 3
anteriors es determinaran mitjançant un compte de pèrdues i guanys
separat per a les activitats bonificades.
7. El règim de bonificació recollit en aquest article serà
d'aplicació a les societats i altres entitats jurídiques que no tenguin
el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte dels rendiments
obtinguts pels establiments domiciliats a l'arxipèlag.
Article 31.- Reserva per a inversions.

b) Productes obtinguts de la indústria de la pelleteria
natural i artificial, aptes per ser utilitzats com a peces de vestir o
com a accessoris del vestit.
c) Productes obtinguts de la indústria del calçat, tant per
a la seva fabricació en sèrie com per a la seva elaboració artesanal,
a mida, inclòs l'ortopèdic.
d) Productes obtinguts en la indústria del cuiro,
adobament i acabat de cuiros i pells, fabricació d'articles de cuiro
i semblants, inclosos els de marroquineria i articles de viatge
confeccionats amb cuiro.
e) Productes obtinguts en la confecció en sèrie i a mida
de tota classe de peces de vestir i els seus complements.
f) Articles de joieria i bijuteria, incloses les perles
artificials.

1. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats tendran dret a la reducció en la base
imposable d'aquest impost de les quantitats que, en relació amb els
beneficis obtinguts pels lliuraments de béns produïts, transformats
o elaborats a les Illes Balears o per les prestacions de serveis
realitzades en aquest territori, es destinin a la reserva per a
inversions d'acord amb el que es disposa en aquest article.
2. La dotació anual a aquesta reserva, en cada període
impositiu, no podrà ser superior al 90 per cent dels esmentats
beneficis abans d'imposts del corresponent període impositiu i que
no hagin estat objecte de distribució.
3. En cap cas la reducció a la base imposable no podrà
determinar que aquesta sigui negativa.
4. No podrà dotar-se la reserva per a inversions mentre no
estigui dotada la reserva legal en l'import establert a la legislació
mercantil.
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5. La reserva per a inversions haurà de figurar en els
balanços amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible
mentre els béns en què es materialitzi aquesta reserva hagin de
quedar a l'empresa.
No podrà dotar-se la reserva per a inversions a càrrec de
beneficis originats per increments de patrimoni que no tributin per
l'exempció per reinversió a què es refereix l'article 15.8 de la Llei
61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.
6. Les quantitats destinades a la reserva per a inversions
a les Balears hauran de materialitzar-se en un termini màxim de
quatre anys comptats des de la data del tancament de l'exercici
econòmic a càrrec dels beneficis del qual s'hagi dotat l'esmentada
reserva, en la realització d'alguna de les següents inversions:
a) Adquisició d'actius fixos materials, exclosos els
terrenys, situats, rebuts i utilitzats a l'arxipèlag balear, necessaris
per al desenvolupament d'activitats empresarials del subjecte
passiu o aquells que contribueixin a la millora i la
protecció del medi ambient en el territori balear, com també
aquells edificis i conjunts que gaudeixin de la qualificació de Béns
d'Interès Històrico-Artístic o de Béns d'Interès Cultural.
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c) La subscripció d'accions o participacions en el capital
de societats domiciliades a les Balears, que desenvolupin a
l'arxipèlag la seva activitat principal, i que estiguin compreses en els
sectors, activitats o zones geogràfiques següents:
A. Parc Balear d'Innovació Tecnològica.
B. Zones aeronàutiques, sempre que les entitats
desenvolupin exclusivament les activitats previstes a l'article 26.
C. Transformació,
agropecuària.
D. Empreses
telecomunicacions.

producció

electròniques,

o

comercialització

informàtiques

i

de

E. Empreses de transformació i reciclatge de paper, cartró
i vidre.
F. Construcció i reparació naval
G. Transports marítims, aeris o terrestres.
H. Laboratoris i equips d'investigació.

No obstant això, la reserva podrà materialitzar-se en els
terrenys que es destinin en un termini màxim de tres anys a
l'emplaçament d'instal.lacions esportives especialitzades, centres
d'investigació o assistència sanitària i centres educatius o
d'ensenyança, com també la construcció d'habitatges de protecció
oficial.

I. Reciclatge i eliminació de residus sòlids urbans.
J. Extinció d'incendis forestals, regeneració, reforestació
i neteja de boscs.

S'entendran situats, rebuts i utilitzats en el territori balear
els vaixells i les aeronaus la base d'operacions dels quals es trobi
situada en algun dels ports o aeroports de les Illes Balears.

K. Empreses d'elaboració o transformació de productes
agropecuaris que gaudeixin de denominació d'origen o etiqueta
ecològica, com també empreses artesanals que tenguin la
qualificació corresponent de la Conselleria de Comerç i Indústria
del Govern balear.

Els interessos que, d'acord amb el Pla General de
Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1643/1990, de 20 de
desembre, tenguin la consideració d'intercalaris, originats com a
conseqüència de l'adquisició dels actius esmentats en els paràgrafs
anteriors constituiran major import de la inversió.

L. Empreses dedicades al desenvolupament de productes
telemàtics, multimèdia, producció audiovisual, disseny gràfic i, en
general, a tecnologies de la informació, imatge, so i comunicacions.

Els actius fixos usats no podran haver estat invertits per
un altre subjecte passiu en la materialització de la reserva ni
haver-se beneficiat de la deducció per inversions en actius fixos
materials. El transmetent haurà de certificar a l'adquirent aquesta
condició respecte dels actius usats transmesos. En tot cas, els
actius fixos usats hauran de suposar una millora tecnològica per
a l'empresa.
b) La subscripció de títols, valors o anotacions en
compte de deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d'algun dels consells insulars, dels ajuntaments de les Illes Balears
o de les seves empreses públiques o organismes autònoms, sempre
que aquest deute públic s'emeti, i així ho manifesti el seu fullet
d'emissió, per a finançar inversions en infraestructura o en millora
i protecció del medi ambient en el territori balear, amb un límit del
50 per cent de les dotacions.
Si no existís oferta suficient de deute del tipus
anteriorment indicat, per cobrir la demanda per a la materialització
de la reserva, aquella podrà substituir-se per Deute Públic de
l'Estat.

M. Empreses dedicades al desenvolupament d'aplicacions
informàtiques.
N. Empreses d'elaboració de transformació de productes
agrícoles que gaudeixen de l'etiqueta de qualitat controlada que
atorga el Govern balear.
Aquestes societats hauran de destinar en un termini no
superior a 2 anys des de la subscripció dels títols un import igual a
la xifra del capital social subscrit amb la finalitat de materialitzar la
reserva per a inversions per a l'adquisició dels actius fixos materials
previstos a la lletra a). El subscriptor dels títols haurà d'obtenir una
certificació de l'entitat en la qual se certifiqui la realització de les
inversions esmentades.
7. Els elements en què es materialitzi la reserva per a
inversions, quan es tracti d'elements contemplats a la lletra a) de
l'apartat anterior, hauran de quedar en l'actiu de l'empresa del
mateix subjecte passiu durant cinc anys com a mínim o durant la
seva vida útil si aquesta fos inferior, sense ser objecte de
transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús.
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Quan es tracti dels valors a què es refereixen les lletres
b) i c) de l'apartat anterior, hauran de restar en el patrimoni del
subjecte passiu durant cinc anys ininterromputs.
8. Els subjectes passius que es dediquin, mitjançant una
explotació econòmica, a l'arrendament o cessió a tercers per al seu
ús d'actius fixos podran gaudir del règim de la reserva per a
inversions, sempre que no existeixi vinculació, directa o indirecta,
amb els arrendataris o cessionaris d'aquests béns, ni es tracti
d'operacions d'arrendament financer.
9. Les disminucions de patrimoni relatives als elements
destinats a la reserva per inversions que hi hagi hagut amb
posterioritat al període de permanència a què es refereix l'apartat
7, no s'integraran a la base imposable a menys que es materialitzi
l'equivalent del seu import com una nova dotació a la reserva per
a inversions que haurà de complir tots els requisits previstos en
aquest article. La dotació corresponent a l'import de la disminució
soferta no donarà dret a la reducció de la base imposable prevista
a l'apartat 1.
10. El gaudi de la reserva per a inversions serà
incompatible, per als imports corresponents als actius en què es
materialitzi, amb la deducció per inversions aplicable en territori
balear i amb l'exempció per reinversió a què es refereix l'article
15.8 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre
Societats.
11. La disposició de la reserva per inversions amb
anterioritat al termini de manteniment de la inversió o per a
inversions diferents a les previstes, com també l'incompliment de
qualsevol altre dels requisits establerts en aquest article donarà
lloc a la integració en la base imposable de l'exercici en què
ocorregueren aquestes circumstàncies de les quantitats que al seu
dia donaren lloc a la seva reducció.
Sobre la part de quota derivada del previst en el paràgraf
anterior es girarà l'interès de demora corresponent, calculat des del
darrer dia del termini d'ingrés voluntari de la liquidació en la qual
es realitzà la corresponent reducció de la base imposable, sense
perjudici de les facultats sancionadores de la Inspecció dels
Tributs quan la regularització no es realitzi voluntàriament en
l'exercici esmentat.
Article 32.- Deducció per capitalització de les petites empreses
1.- Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats que, d'acord amb el que s'estableix en
aquest article, tenguin la consideració de petites empreses i el seu
domicili fiscal estigui situat a les Illes Balears, podran deduir de
la quota líquida resultant de minorar de la quota íntegra en l'import
de les deduccions per doble imposició i, si fa al cas, les
bonificacions a què es refereix l'article 25 de la Llei 61/1978, de
27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, el 25 per 100 de
l'import de les ampliacions de capital social subscrit i totalment
desemborsat, acordades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
El que es disposa en aquest apartat no serà d'aplicació a
les societats i altres entitats jurídiques sotmeses al règim de
transparència fiscal.

2.- L'augment de capital s'haurà de desemborsar
mitjançant aportacions de diners i el seu import haurà de ser, com
a mínim, el 25 per 100 del capital desemborsat més reserves
obligatòries abans de la subscripció de l'ampliació de capital. Els
recursos propis de l'entitat hauran d'incrementar-se en la quantia de
l'ampliació respecte dels recursos propis de l'exercici anterior,
quantia que s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents a
l'ampliació, llevat que es produeixi una disminució derivada de
l'existència de pèrdues comptables.
3.- En el cas de liquidació de la societat abans del
transcurs del termini assenyalat a l'apartat 2 anterior, la part de
quota no ingressada per aplicació d'aquesta deducció s'ingressarà,
juntament amb els interessos de demora corresponents, mitjançant
la declaració corresponent, a l'exercici en què l'entitat incompleixi
el requisit de manteniment dels seus recursos propis.
D'igual manera es procedirà en el cas de fusió o escissió,
llevat que les noves entitats no redueixin capital fins el compliment
del termini establert a l'apartat 2 anterior.
4.- A efectes d'aquesta llei tendran la consideració de
petites empreses les que compleixin els següents requisits:
a) Que la seva plantilla no superi set persones empleades.
b) Que la seva facturació anual no superi els cent
cinquanta milions de pessetes, o bé, que el seu immobilitzat net no
superi els cent milions de pessetes.
c) Que no es trobin participades directament o indirecta en
més d'un 25 per cent per empreses que no reuneixin algun dels
requisits assenyalats a les lletres anteriors.
5.- La xifra de les persones empleades es considerarà en
termes de plantilla mitjana anual de l'exercici anterior a aquell en
què es realitzi l'ampliació i el desemborsament de capital.
6.- Per al càlcul de la xifra de facturació no es tendrà en
compte l'Impost sobre el Valor Afegit ni, si s'escau, el Recàrrec
d'Equivalència. En el supòsit d'exercicis de duració inferior a l'any,
les xifres de facturació s'elevaran a l'any a efectes de la consideració
dels límits assenyalats en els apartats anteriors.
7.- Aquesta deducció tendrà com a límit màxim,
independentment d'altres règims de deducció, el 25 per cent de la
quota líquida de l'Impost. La quantitat deduïble que excedeixi
d'aquest límit podrà deduir-se successivament de les quotes líquides
corresponents als cinc exercicis següents.
Capítol II. Impost sobre Successions i Donacions
Article 33.- Exempcions en determinades adquisicions mortis
causa.
1. Estaran exemptes de l'Impost sobre Successions i
Donacions les adquisicions per herència, llegat o qualsevol altre
títol successori amb parentesc de primer o segon grau, realitzades
per les persones físiques amb domicili fiscal a les Illes Balears, dels
següents béns i drets:
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a) Valors representatius de la participació en fons propis
de les entitats domiciliades al Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, sempre que restin com a mínim durant cinc anys de
forma continuada en el patrimoni de l'adquirent.
b) Valors representatius de la participació en fons propis
de les entitats domiciliades a les zones aeronàutiques que
desenvolupin exclusivament les activitats ressenyades a l'article
26, sempre que hi estiguin com a mínim durant cinc anys de forma
continuada en el patrimoni de l'adquirent.
c) Béns i drets constitutius d'una empresa individual que
exerceixi una activitat artesanal o agropecuària, realitzada a les
Illes Balears, sempre que l'adquirent sigui el cònjuge o descendent
en línia directa del causant, que l'exercici d'aquesta activitat es
continuï per l'adquirent com a mínim durant cinc anys de forma
continuada i que durant l'exercici anterior al de la mort del causant
es compleixin, a més, els requisits establerts en els apartats 4, 5 i
6 de l'article 32.
2. Els subjectes passius sol.licitaran la suspensió de la
inclusió en la liquidació o autoliquidació per aquest impost dels
béns o drets afectats per l'exempció, i hauran de justificar,
transcorregut el termini de cinc anys esmentat a l'apartat 1, la
permanència continuada dels béns i drets en el seu patrimoni i, si
és procedent, la resta de condicions exigides.
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Article 35. Devolucions.
Les societats que es beneficiïn del règim dels centres de
coordinació tendran dret a la devolució del saldo al seu favor
existent al final de cada període de liquidació.
La devolució a què es refereix el paràgraf anterior podrà
sol.licitar-se a partir de la primera declaració-liquidació presentada
després de l'obtenció de l'esmentat règim i fins el límit resultant
d'aplicar el percentatge corresponent a l'import de les operacions
amb dret a devolució.
Article 36. Liquidacions
1. Les societats que gaudeixen del règim de centres de
coordinació estaran obligades a presentar les seves declaracionsliquidacions de l'Impost amb periodicitat mensual. El període de
liquidació coincidirà necessàriament amb el mes natural.
2. Sense perjudici del que es disposa a l'apartat anterior,
resultaran d'aplicació les normes relatives a la gestió de l'impost
establertes a la Llei 37/1992, de l'Impost sobre el Valor Afegit i la
seva normativa de desenvolupament.
Secció Segona .-Zones aeronàutiques
Article 37.- Exempcions.

3. Per acollir-se a aquest article serà necessari superar
una auditoria mediambiental prevista a la legislació.

Capítol I. Impost sobre el Valor Afegit

Les prestacions de serveis ressenyades a l'article 26 d'aquesta
llei, com també els lliuraments de béns accessoris a aquestes,
efectuades en l'àmbit geogràfic de les zones aeronàutiques, gaudiran
d'exempció, amb dret a la deducció de quotes suportades, de
l'Impost sobre el Valor Afegit.

Secció Primera. Centres de Coordinació.

Article 38.- Devolucions.

Article 34. Deduccions

Els subjectes passius domiciliats a les zones aeronàutiques que
realitzin les operacions previstes a l'article anterior, tendran dret a
la devolució del saldo al seu favor existent al final de cada període
de liquidació pel procediment establert a l'article 116 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, i a
la seva normativa de desenvolupament.

Títol II. Imposts Indirectes

1. No obstant el que disposa l'article 104, apartats Tres
i següents de la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l'Impost sobre
el Valor Afegit, no es computaran, en cap dels termes de la relació
per a la determinació del percentatge de deducció a què es refereix
l'apartat 1 de l'esmentat article:
1r. L'import dels dividends o participacions en beneficis
de societats percebuts per les societats que es beneficien del règim
de centres de coordinació.

Secció Tercera .- Especialitats de l'Impost aplicables en el
territori de les Illes.
Article 39. Renúncia a l'exempció

2n. L'import de les operacions a què es refereix l'article
20, apartat 1, número 18 de l'esmentada Llei 37/1992, quan siguin
realitzades per una societat que es beneficiï del règim dels centres
de coordinació domiciliada a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

La possibilitat de renúncia a l'exempció establerta a l'article 20,
apartat 2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre
el Valor Afegit, podrà ser exercida pel subjecte passiu encara quan
l'adquirent no tengui dret a la deducció total de l'impost suportat per
les corresponents adquisicions.

2. No resultarà d'aplicació el que es disposa a l'article 103,
apartat 2 de l'abans esmentada Llei 37/1992, a les societats que es
beneficien del règim de centres de coordinació.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, la renúncia
podrà ser exercitada pel subjecte passiu sempre que hi hagi
sol.licitud per escrit de l'adquirent.

3. Tampoc no resultarà d'aplicació a les societats que es
beneficiïn del règim de centres de coordinació el concepte de
sectors diferenciats de l'activitat empresarial recollit a l'article 9,
número 1, lletra c), lletra a) de la reiterada Llei 37/1992.

Sense perjudici del que es disposa a l'article 20, apartat 2, de
l'esmentada Llei 37/1992, únicament resultarà aplicable la renúncia
a l'exempció regulada en aquest article quan tant el transmetent com
l'adquirent siguin subjectes passius de l'Impost domiciliats a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el bé transmès es trobi
situat en aquest territori.
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Article 40.- Lloc de realització de les operacions subjectes a
l'impost.

Capítol II. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

Als efectes del que s'estableix en aquesta llei, s'entendran
realitzades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els lliuraments de béns, prestacions de serveis i
operacions intracomunitàries quan així resulti de l'aplicació de les
regles contingudes en els articles 68 a 74 de la Llei 37/1992.

Article 43. Exempcions en l'Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Article 41. Tipus impositius reduïts
1. Resultaran aplicables a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears els tipus impositius establerts als articles 90 i següents de
la Llei 37/1992. No obstant això, s'aplicaran les regles especials
establertes en els apartats següents a les operacions que s'hi
detallen quan s'entenguin realitzades en el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els termes exposats
a l'article anterior.
2. S'aplicarà el tipus reduït establert a l'article 91, apartats U
i Dos de l'esmentada llei a les següents operacions:
1r. Prestacions de serveis realitzades per les agències de
viatges.
2n. Prestacions de serveis de depuració i tractament d'aigües
residuals.
3r. Recepció de serveis de radiodifusió i televisió i serveis de
telecomunicacions que s'iniciïn en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
4t. Prestacions de serveis de reciclatge i eliminació de residus
sòlids urbans.
5è. Extinció d'incendis forestals, regeneració, reforestació i
neteja de boscs.
3. S'aplicarà el tipus reduït establert a l'article 91, apartat Dos
de l'esmentada llei a les següents operacions:
1r. Prestacions de serveis d'hosteleria i restauració en tots els
seus àmbits.
2n. Prestacions de serveis de transport marítim o aeri, de
viatgers o de mercaderies amb origen o destinació a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article 42. Règim especial del recàrrec d'equivalència
L'aplicació del Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència
regulat en els articles 153 i següents de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, tendrà caràcter
voluntari, en les condicions i amb els requisits que es determinin
reglamentàriament, per als comerciants minoristes que
desenvolupin la seva activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Les entitats amb domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, els centres de coordinació amb domicili fiscal a les
Illes Balears i les entitats amb domicili fiscal a les zones
aeronàutiques, quan aquestes darreres realitzin exclusivament
alguna de les activitats assenyalades a l'article 26, gaudiran
d'exempció en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats respecte dels actes, contractes i operacions
següents:
a) Per les adquisicions de béns i drets que es destinin pel
subjecte passiu al desenvolupament de la seva activitat, sempre que
aquests estiguessin situats, es poguessin exercitar o s'haguessin de
complir en el territori de les Illes Balears.
b) Per les operacions societàries realitzades per les esmentades
entitats, amb excepció de la reducció de capital i la seva dissolució.
c) Pels actes jurídics documentats formalitzats en territori
balear, a excepció de les lletres de canvi, els documents que
supleixin aquestes o realitzin funció de gir, i les escriptures, actes o
testimonis notarials gravats per l'article 31, apartat 1, del Text Refós
de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3.050/1980, de 30 de desembre.
Capítol III. Impost Especial sobre determinats mitjans de
transport
Article 44. Exempcions en l'Impost Especial sobre determinats
mitjans de transport.
No obstant el que es disposa a l'article 66 de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d'Imposts Especials, estarà exempta de l'Impost
Especial sobre determinats mitjans de transport la primera
matriculació definitiva a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de les embarcacions i els vaixells de plaer o d'esports
nàutics, nous o usats, que tenguin més de set metres i mig d'eslora
màxima.
Per a l'aplicació de l'exempció a què es refereix el paràgraf
anterior, serà necessari presentar una declaració davant la Delegació
Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de les
Balears en la forma, termini i imprès que determini el Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Títol III. Tributs locals
Article 45.- Impost sobre béns immobles.
1.- El tipus de gravamen a l'Impost sobre béns immobles
regulat a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, quan es tracti de béns de naturalesa rústica podrà
incrementar-se en un coeficient de l'1,20 quan es gravi la propietat
de béns immobles de naturalesa rústica en el supòsit que sobre els
terrenys es realitzin construccions tot i existir en el mateix municipi
sòl urbà o urbanitzable disponible.
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2.- En el supòsit d'exercir la facultat prevista a l'apartat
anterior, el municipi haurà de reduir en el mateix coeficient de
l'1,20 el tipus tributari aplicable als terrenys inclosos en zona
urbanitzable consolidada.
Llibre segon. Règim econòmic especial de les Illes Balears
Títol I. Règim econòmic
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S'autoritza el Govern de la Nació, escoltat el Govern balear,
perquè modifiqui la quantia de les subvencions establertes en els
apartats anteriors o canviï aquest règim per un altre sistema de
compensació. Aquesta modificació o canvi no suposarà en cap cas
una disminució de l'ajuda prestada o un deteriorament en la qualitat
del servei.
2. Els preus del transport marítim i aeri de mercaderies es
reduiran en les següents quanties:

Capítol I. Transport i telecomunicacions
Secció Primera. Transport
Article 46. Llibertat de transport.
1. Els serveis de transport aeris i marítims, regulars o no, de
persones i mercaderies, de caràcter interinsular, nacional i
internacional, es regiran pel principi de llibertat de transport en els
termes prevists en aquesta llei, en les normes que la desenvolupin
i en les disposicions comunitàries al respecte.
Amb vista a l'efectivitat del que es disposa en el paràgraf
anterior s'hauran de modificar o revocar les condicions en què les
companyies nacionals tenguin atorgada o autoritzada la prestació
en règim d'exclusivitat o monopoli dels serveis de transport a què
es refereix aquest paràgraf.
2. No obstant el que es disposa a l'apartat anterior, les línies
regulars de transport marítim, tant de persones com de
mercaderies, entre les Illes Balears i entre aquestes i la Península,
que es declarin estratègiques, quedaran sotmeses a un règim
d'autorització i l'administració competent podrà imposar-los
obligació de servei públic amb la finalitat de garantir la prestació
del servei.
3. El principi de llibertat de transport consagrat a l'apartat 1
d'aquest article aconseguirà, igualment, tot tipus de serveis
auxiliars del transport, els quals podran prestar-se directament per
les companyies de transport, o ser contractats per aquestes a
terceres empreses no necessàriament de transport.
4. Per tal de garantir les comunicacions aèries interinsulars i
entre les Illes i la resta del territori nacional, el Govern de la Nació
podrà imposar obligacions de servei públic als prestadors dels
serveis de transport aeri.
Article 47.- Preus i tarifes.
1. Als ciutadans espanyols i dels altres estats de la Unió
Europea residents a les Illes Balears, se'ls aplicarà una reducció en
les tarifes dels serveis de transport aeri i marítim del 33% per als
trajectes entre les Illes Balears i la resta del territori nacional. La
reducció de les tarifes aèries i marítimes en els serveis
interinsulars, serà d'un 50%.
Per als ciutadans espanyols i dels altres estats de la Unió
Europea residents a l'illa de Formentera, s'aplicarà una bonificació
addicional del 10% a la reducció establerta per als residents de la
resta d'illes d'aquesta comunitat autònoma sobre les tarifes dels
serveis de transport aeri, tant per als trajectes entre les Illes
Balears i la resta del territori nacional, com per als trajectes
interinsulars a l'arxipèlag balear.

a) El 20% en els trajectes entre qualsevol port de l'illa de
Mallorca i el continent, en qualsevol sentit.
b) El 25% en els trajectes, en qualsevol sentit, entre Menorca,
Eivissa i Formentera entre si, amb el continent o amb Mallorca.
c) El 35% quan l'objecte del transport sigui traslladar, residus
reutilitzables des de l'arxipèlag al continent, en el cas de no existir
en el territori de la Comunitat Autònoma mitjans o capacitat per al
seu reciclatge o reutilització.
3. Les reduccions a què es refereixen els dos apartats anteriors
s'articularan per mitjà d'un sistema de compensació de preus per a
l'efectivitat dels quals els pressupostos generals de l'Estat de cada
any consignaran les oportunes partides pressupostàries.
Article 48.- Tarifes per serveis portuaris a ports de competència
de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.
1. El ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient,
en l'exercici de la competència que li atribueix l'article 70.2 de la
Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, així com el conseller d'Obres Públiques de la
Comunitat Autònoma, establiran amb vigència específica als ports
de competència de l'Estat i de la Comunitat Autònoma situats a les
Illes Balears, uns límits màxims i mínims de les tarifes per serveis
portuaris que seran les menors de les següents quantitats:
a) La que resulti d'aplicar una reducció del 30% dels límits
mínims i màxims de les tarifes que s'estableixin amb caràcter
general.
b) La que s'apliqui per idèntics conceptes als ports de titularitat
estatal en altres territoris insulars espanyols.
2. Les autoritats portuàries que gestionen els ports de
competència de l'Estat i les que gestionen els de competència de la
Comunitat Autònoma situats a les Illes Balears, exigiran pels serveis
portuaris les corresponents tarifes dins els límits establerts de
conformitat amb el que es disposa a l'apartat anterior.
3. La diferència entre els ingressos per tarifes que obtenguin les
autoritats portuàries d'acord amb el que es disposa en aquest article
i els que obtendrien si aplicassin les tarifes mitjanes aplicades en els
ports peninsulars, els serà compensada de la manera següent:
a) Reduint l'import d'aquesta diferència de les aportacions que
els correspongui fer als fons de contribució i de finançament
prevists als articles 46 i 47 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
b) Si aquestes aportacions no fossin suficients per absorbir la
totalitat del menor ingrés obtingut per tarifes, la diferència els serà
reintegrada mitjançant la seva assignació en els pressuposts generals
de l'Estat de l'any immediat següent.
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4. S'entén per tarifa mitjana als efectes de l'apartat anterior la
mitjana aritmètica de les aplicades per les autoritats portuàries
dels ports peninsulars.
Article 49.- Aplicació dels productes nets d'explotació
imputables a la gestió dels aeroports de les Illes.
1. Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, com a ens gestor
dels aeroports de les Illes Balears, haurà de determinar anualment
el producte net d'explotació imputable a aquests, entenent per això
la diferència entre els ingressos i les despeses corrents que
directament els siguin imputables.

Article 53.- Crèdits per a certes inversions en telecomunicacions.
1. De conformitat amb l'establert a l'article 138.1 de la
Constitució, es consideraran d'interès general a efectes de la inclusió
dels crèdits corresponents en els pressupostos generals de l'Estat, les
obres d'infraestructura i les instal.lacions de telecomunicació que
permetin o facilitin la connexió de les Illes Balears entre elles o amb
la resta del món.
2. A efectes de l'accés al crèdit oficial, les obres
d'infraestructura i instal.lacions a què es refereix l'apartat anterior
tendran la consideració d'activitats de finançament prioritari.

2. Si el producte net d'explotació imputable als aeroports de
les Illes Balears fos positiu, el seu import haurà de ser destinat
pressupostàriament al manteniment de les infraestructures
d'aquells o en la millora del seu nivell de servei.

Capítol II. Zones econòmiques avançades.

3. El que es disposa en aquest article no suposarà minoració
de les partides pressupostàries ordinàriament destinades als
aeroports de les Illes Balears, en particular de les destinades a
inversions en infraestructures.

1. Les administracions públiques competents desplegaran una
especial activitat de foment del desenvolupament econòmic a les
zones econòmiques avançades, de conformitat amb el que
s'estableix en aquest capítol i a les disposicions fiscals d'aquesta llei
relatives a les zones.

Article 54.- Activitat de foment especialment projectada sobre
certes zones.

Article 50.- Seguretat Social.
2. Són zones econòmiques avançades:
L'import de les cotitzacions a la Seguretat Social
corresponents al personal de vol afecte a les companyies de
transport aeri domiciliades a les Illes Balears o als establiments
ubicats a l'arxipèlag d'aquelles altres companyies que estiguin
domiciliades fora de les Illes, serà el que resulti de l'aplicació del
règim general de cotitzacions a la Seguretat Social.
Secció Segona. Telecomunicacions
Article 51.- Liberalització de les telecomunicacions.
1. Els serveis de telecomunicacions a les Illes Balears es
prestaran en règim de lliure competència.
2. Amb vista a l'efectivitat del que es disposa a l'apartat
anterior s'hauran de modificar o revocar les condicions en què les
companyies nacionals tenguin atorgada o autoritzada la prestació
dels serveis de telecomunicacions en règim d'exclusivitat o
monopoli.
Article 52.- Preus dels serveis de telecomunicació.
1. Els serveis interinsulars de telecomunicació que a les Illes
Balears es prestin en règim de tarifes públiques o subjectes a
intervenció administrativa tendran per a l'usuari un preu, per a
cada servei, no superior a l'establert per a les distàncies
equivalents a la península.

a) Les zones del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.
b) Les zones aeronàutiques.
Article 55.- Zones del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.
1. La zona del Parc Balear d'Innovació Tecnològica constarà
dels emplaçaments establerts per la Llei 2/1993 de 30 de març, de
creació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica i les seves normes
de desenvolupament.
2. Podran instal.lar-se a la zona del Parc BIT les empreses que
s'ajustin al règim establert per les seves entitats gestores, d'acord
amb la seva normativa peculiar.
Article 56. Zones aeronàutiques.
Les zones aeronàutiques tenen com a finalitat promoure el
desenvolupament econòmic a l'arxipèlag de les activitats connexes
amb el transport aeri. Aquestes zones s'ubicaran a àrees confinants
amb els aeroports de Palma de Mallorca, Maó i Eivissa, a una
distància no superior a deu quilòmetres dels perímetres dels
esmentats aeroports. La ubicació definitiva de les zones
aeronàutiques s'establirà per decret del Govern balear, previ informe
del Ministeri d'Economia i Hisenda.
Capítol III. Turisme

2. Els serveis de telecomunicació entre les Illes Balears i la
resta del territori nacional que es prestin en règim de tarifes
públiques o subjectes a intervenció administrativa tendran per a
l'usuari un preu, per a cada servei, no superior a l'establert per a
les distàncies equivalents a la península, sense que en cap cas no
pugui excedir de l'establert per a la distància màxima
intrapeninsular.

Article 57.- Turisme: activitat exportadora.
A tots els efectes econòmics i contemplats a l'ordenament
jurídic, es considerarà l'activitat turística a les Illes Balears com una
activitat exportadora, amb la qual cosa s'accedeix en igualtat de
condicions als beneficis fiscals i ajudes pressupostàries establertes
per a aquesta activitat en altres sectors econòmics.
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Article 58.- Turisme: activitat prioritària.

Títol II. Compensació de la insularitat

1.- A tots els efectes econòmics i contemplats a l'ordenament
jurídic, es considerarà l'activitat turística a les Illes Balears com a
activitat exportadora, amb la qual cosa accedirà en igualtat de
condicions als beneficis fiscals i a les ajudes pressupostàries
establertes per a aquesta activitat en altres sectors econòmics.

Capítol I. Fons d'insularitat

2.- El que es preveu a l'apartat anterior s'entendrà sense
perjudici del compliment de la Directriu 92/77, del Consell
Europeu, de 19 d'octubre de 1992, que determina el funcionament
de l'Impost sobre el Valor Afegit, i la Llei 37/1992, de l'Estat
Espanyol, que la desenvolupa.
3.- Les empreses d'allotjament turístic que mantenguin els
seus establiments operatius ininterrompudament els dotze mesos
de l'any tendran dret a una bonificació en les quotes empresarials
a la Seguretat Social, per cada treballador que col.loquin a
establiments situats a les Illes Balears; es calcularà de la següent
manera:
a) La bonificació exclusivament afectarà la cotització
corresponent als mesos de desembre, gener i febrer, per
treballadors que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social
ininterrompudament els últims quinze mesos del període en què
s'aplica la bonificació.
b) L'import de la bonificació serà la menor de les dues
quantitats següents: el 50 per cent de la quota que s'hauria
d'abonar per treballador en condicions habituals o el 50 per cent
del subsidi mínim de desocupació a què tendria dret el treballador
afectat en el mateix període.
Article 59.- Participació en projectes.
En les campanyes de promoció turística exterior que realitzi
l'Estat s'inclourà l'oferta de les Illes Balears de forma clarament
diferenciada sempre que així ho sol.liciti el Govern de la
Comunitat Autònoma.
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Article 62.- Creació i finalitat.
1. Es crea un fons d'insularitat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears amb la finalitat de compensar les circumstàncies
que concorren a l'arxipèlag balear derivades del fet insular,
manifestats en els sobrecostos dels serveis i de les infraestructures,
agreujades pel diferencial poblacional existent entre la població de
dret de l'arxipèlag i la població suportada com a conseqüència de
l'especialització i l'estacionalitat de la seva activitat econòmica.
2. L'esmentat fons es finançarà a càrrec del capítol de
transferències de capital dels pressupostos generals de l'Estat i
tendrà caràcter condicionat a les afectacions establertes en aquesta
llei.
3. En cap cas no tendrà la consideració de participació en cap
tribut estatal ni en el sistema general de finançament autonòmic.
Article 63.- Dotació.
1. La quantia de la subvenció a què es refereix l'article anterior
serà com a mínim equivalent a la xifra determinada conforme als
apartats següents:
1ª. S'aplicarà un percentatge del 50 per cent com a
representació del diferencial de la població de dret i la suportada per
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per sobre de la mitjana
de les restants comunitats autònomes.
2ª. Es determinarà anualment, en forma de tant per cent, el
consum a les Illes Balears dels productes petrolífers gravats per
l'Impost Especial sobre hidrocarburs, per comparar amb el consum
total d'aquests productes en tot el territori nacional.
3ª. El tant per cent a què es refereix la regla segona anterior
s'aplicarà:

Capítol IV. Energia i aigua.
Article 60 .- Preus de l'aigua.

a) Sobre la recaptació anual total de l'Impost sobre el Valor
Afegit corresponent al gravamen de els productes petrolífers a què
es refereix aquesta segona regla.

1.- Reglamentàriament s'establirà un sistema de compensació
que garanteixi en les Illes Balears la moderació del cost de l'aigua
per a regadiu, de manera que aquell sigui similar al de les regions
de la Península on es rega amb aigua superficial.

b) Sobre la recaptació anual total de l'Impost Especial sobre
hidrocarburs.

Aquest sistema de compensació haurà d'afavorir els mètodes
de regadiu que disminueixin el consum d'aigua.

4ª. A la suma dels imports resultants d'aplicar la regla tercera
anterior, s'aplicarà el tant per cent previst a la regla primera, i el
resultat d'aquesta aplicació constituirà la dotació mínima anual del
Fons d'Insularitat.

2.- Així mateix, s'establirà reglamentàriament un sistema de
compensació que garanteixi en les Illes Balears, la moderació en
els preus de l'aigua desalinitzada o reutilitzada.

2. En tot cas, en el primer any de vigència del Fons
d'Insularitat, aquest es dotarà d'una quantitat mínima de 15.000
milions de pessetes.

Capítol V. Coordinació entre les administracions públiques
Article 61.- Tècniques de coordinació.
Per garantir una adequada coordinació entre l'Administració
de l'Estat i les administracions de les Illes Balears, es crearà una
comissió mixta i s'establiran els mecanismes de coordinació de
caràcter sectorial que siguin necessaris per a la posada en marxa,
desenvolupament i bon funcionament del Règim Econòmic i
Fiscal establert en aquesta llei.

3. Atès el dèficit acumulat d'infraestructures, el Fons
d'Insularitat tendrà durant els cinc primers anys de vigència
d'aquesta llei una dotació mínima igual a la que resulta
d'incrementar la dotació mínima de l'any precedent aplicant-hi
l'Índex de Preus al Consum de l'any en curs.
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4. Integrat en el fons d'insularitat, es crea un Fons de
Compensació Municipal que tendrà la finalitat de preservar
l'entorn natural i compensar aquells municipis que no han
promogut un desenvolupament urbanístic. Aquests fons seran
distribuïts amb criteris de territorialitat entre les Illes i de
proporcionalitat i solidaritat entre els municipis.
Pel que fa a l'illa de Mallorca, es beneficiaran del Fons:
- els municipis integrats en la Mancomunitat del Pla,
Campos, Artà i Sa Pobla;
- els municipis integrats en la Mancomunitat del Raiguer;
- els municipis integrats en la Serra de Tramuntana.
Article 64.- Lliurament.
1. La dotació anual del Fons d'Insularitat es lliurarà a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per quartes parts el
primer mes de cada trimestre natural.
2. Cada lliurament trimestral es realitzarà per un import igual
al 25 per cent de la dotació definitiva del Fons d'Insularitat
corresponent a l'any precedent.
3. Dins els quatre primers mesos de l'any següent, es
practicarà una liquidació de la dotació definitiva del Fons
d'Insularitat sobre la base de percentatges de consum, volums de
recaptació i altres paràmetres a què es refereix l'article anterior,
corresponents a l'any respectiu.

c) Un 25 per cent al sanejament, depuració terciària i
reutilització d'aigües.
d) Un 15 per cent al manteniment, adquisició, conservació i
protecció de les àrees declarades d'especial interès.
e) Un 15 per cent al finançament d'equipament i serveis que
utilitzin les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions
declarades d'interès general pel Govern de les Illes Balears; al
finançament de la normalització lingüística de la llengua pròpia de
les Illes Balears; a l'adquisició, conservació i la restauració del
patrimoni històric, artístic i cultural i a la recollida selectiva,
reciclatge i a la reutilització de residus.
3. Els percentatges establerts en aquest article es computaran
com a mitjana anual dels períodes d'execució de cada cinc anys de
l'esmentat fons.
Article 66. Gestió.
El Fons d'Insularitat serà gestionat per la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. El Govern balear podrà convenir amb els
consells insulars i els municipis de l'arxipèlag, en funció de les
seves respectives competències per raó de les inversions a realitzar,
l'execució dels projectes.
Amb aquesta finalitat, anualment els distints òrgans de la
Comunitat Autònoma, els consells insulars i els municipis de les
Balears presentaran els oportuns projectes d'inversió entre els que
es distribuirà la corresponent dotació del Fons d'Insularitat.
Article 67. Compatibilitat.

La diferència positiva entre els lliuraments trimestrals i
l'import de la liquidació de la dotació definitiva es lliurarà a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el termini a què es
refereix el paràgraf anterior. Si la diferència fos negativa, l'import
d'aquesta es descomptarà per parts iguals dels lliuraments
trimestrals pendents de realitzar l'any en què es practiqui la
liquidació de la dotació definitiva corresponent a l'any anterior.
Article 65.- Afectació.

Les dotacions al Fons d'Insularitat no implicaran, en cap cas,
cap de les quantitats que corresponguin a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per la seva participació en els ingressos de
l'Estat, pel rendiment dels tributs cedits, per les assignacions amb
càrrec al Fons de Compensació Interterritorial i, en general, per
qualsevol altre mecanisme, assignació o subvenció existent, o que
pugui existir, en el context del règim general del sistema de
finançament de les comunitats autònomes tal i com aquest apareixi
establert a la legislació vigent en cada moment.

1. El Fons d'Insularitat tendrà l'afectació horitzontal següent:
a) El 10 per cent de la quantitat global del Fons d'Insularitat
anual es dedicarà al finançament del Fons de Compensació
Municipal establert a l'apartat 4 de l'article 63 d'aquesta llei.
b) En tot cas, i amb la finalitat d'atendre les necessitats
derivades de la pluriinsularitat, un mínim d'un 25 per cent de la
dotació anual del fons d'insularitat es destinarà a les illes de
Menorca i Eivissa i Formentera, d'acord amb l'establert a l'article
32 de la Llei 5/1989, de consells insulars.

D'igual manera, la participació de les entitats locals de les
Balears en el Fons d'Insularitat tampoc no podrà implicar, en cap
cas, cap de les quantitats que puguin correspondre a aquestes
entitats per la seva participació en els tributs de l'Estat i, en general,
per qualsevol altre mecanisme, assignació o subvenció existent, o
que pugui existir, en el context del règim general del sistema de
finançament de les hisendes locals, tal com aquest aparegui establert
a la legislació vigent en cada moment.
Capítol II. Infraestructures

2. L'afectació vertical del Fons d'Insularitat serà la següent:

Article 68.- Infraestructures: Programa d'inversions públiques.

a) Un 20 per cent al finançament de la creació i al
manteniment d'infraestructura turístiques.

L'import anual de les inversions estatals que s'executin a les
Illes Balears, resultants del Programa d'inversions públiques, no
podrà ser inferior a la mitjana de l'import de les inversions estatals
que s'executin a la resta de les comunitats autònomes. A aquests
efectes, no es computaran les inversions realitzades a càrrec del
Fons d'Insularitat.

b) Un 25 per cent a les inversions i manteniment de la xarxa
de carreteres a les Illes Balears.
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Títol III.- Mesures complementàries del desenvolupament
econòmic i social de les Balears.
Article 69.- Pla d'estalvi energètic i d'aigua.
El Govern Central i el Govern de les Illes Balears
elaboraran conjuntament un pla d'optimització i estalvi de
consums energètics i d'aigua, que s'aplicarà a la indústria, al sector
terciari, a l'agricultura i al consum humà.
Article 70.- Desenvolupament energètic mediambiental.
El Govern Central i el Govern de les Illes Balears potenciaran
estratègicament les energies alternatives i elaboraran
conjuntament un pla de foment de l'energia fotovoltàica, com
també de la cogeneració d'energia.
Article 71.- Sanejament i reutilització de l'aigua.
L'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears redactaran un pla plurianual d'inversions en
matèria de depuració terciària d'aigua, reutilització i substitució de
regadius.
Article 72.- Agricultura i ramaderia.
El Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears
elaboraran conjuntament el Pla Agrari de les Illes Balears, el qual
promourà l'ordenació de cultius, l'agricultura compatible amb el
medi natural, la racionalització dels sistemes productius, la
industrialització de productes agroalimentaris, la producció i la
comercialització de productes de qualitat controlada i els mercats
de venda directa.
L'Administració General de l'Estat garantirà l'adequada
formació professional agrària a les Illes Balears.
Article 73.- Manteniment de l'activitat industrial tradicional.
El Govern de l'Estat promourà les mesures necessàries per al
manteniment de les indústries tradicionals de les Illes Balears
(fabricació de calçat, pell, mobles i bijuteria) i l'adequació de la
normativa laboral als problemes d'estacionalitat que l'afectin.
Disposicions addicionals
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La deducció es calcularà aplicant-hi el tipus mitjà de gravamen
a les dotacions anuals a la reserva i tendrà com a límit el 80 per cent
de la part de la quota íntegra que proporcionalment correspongui a
la quantia dels rendiments nets d'explotació que provenguin
d'establiments situats a les Illes Balears.
b) Bonificació per vendes a l'exterior: la bonificació s'aplicarà
sobre la part de quota íntegra que proporcionalment correspongui
als rendiments derivats de les activitats de venda a l'exterior, i amb
els mateixos requisits exigits als subjectes passius de l'Impost sobre
Societats.
Disposició addicional tercera. Informes preceptius.
Els informes preceptius prevists en aquesta llei, excepte els
expressament indicats a l'articulat anterior, s'hauran d'emetre en el
termini de tres mesos des de la seva sol.licitud. Transcorregut aquest
termini s'entendran emesos en sentit favorable a la proposta.
Disposició addicional quarta. Compensació de tributs cedits.
Mentre els tributs cedits a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, continuïn essent de titularitat estatal, la gestió i la
recaptació dels quals correspongui a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, qualsevol modificació legislativa, inclòs l'establert en
aquesta llei, que produeixi una disminució de la recaptació derivada
d'aquests, serà compensada per l'Administració Central de l'Estat,
segons el següent procediment:
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetrà
certificat acreditatiu de la recaptació de forma separada per cada
tribut i precepte legal modificats, dels tres últims exercicis anteriors
a la modificació. Amb aquestes xifres s'elaboraran les mitjanes de
recaptació per tributs dels tres últims exercicis.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetrà dins els
quatre primers mesos de l'exercici següent a la modificació,
certificat acreditatiu de la recaptació líquida de l'exercici anterior,
per tributs i preceptes legals modificats.
3. Els certificats assenyalats a l'apartat 2, aportaran la xifra de
rendiments de l'exercici anterior que es llevarà de la mitjana de
recaptació calculada a l'apartat 1. Si el saldo resultant és positiu es
transferirà íntegrament a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears via secció 32 dels pressupostos generals de l'Estat en el
termini màxim de tres mesos.

Disposició addicional primera.- Dret supletori.
Disposició addicional cinquena. Deducció per inversions.
En allò no previst en aquesta llei, s'aplicarà la normativa
pròpia de cada tribut, la Llei General Tributària i les seves
disposicions complementàries.
Disposició addicional segona. Incentius en l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.
Als subjectes passius de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques amb residència fiscal a les Illes Balears que
exerceixin activitats empresarials o professionals en aquest àmbit
territorial en règim d'estimació directa se'ls aplicaran els incentius
fiscals regulats en aquesta llei respecte de l'Impost sobre Societats,
amb les següents particularitats:
a) Reserva per a inversions a les Balears: gaudiran d'una
deducció en la quota íntegra pels rendiments nets d'explotació que
es destinin a la reserva per a inversions a les Balears, sempre que
aquests provenguin d'activitats empresarials o professionals
realitzades mitjançant establiments situats a les Illes Balears.

En el supòsit de derogació del règim general de deducció per
inversions regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost
sobre Societats, es mantendrà a les Balears el règim previst a la
normativa vigent en el moment de la seva derogació amb les
especialitats previstes en aquesta llei, fins que es reguli, si s'escau,
un règim substitutori.
Disposició addicional sisena. Fons d'Insularitat.
El Fons d'Insularitat es dotarà per primera vegada en els
primers pressupostos generals de l'Estat que s'aprovin després de
l'entrada en vigor d'aquesta llei. Els mateixos pressupostos inclouran
la dotació dels crèdits necessaris per a la posada en marxa i
funcionament de la Comissió del Fons d'Insularitat.
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Disposició addicional setena.
Els tripulants dels vaixells que pertanyen a empreses que
estiguin adscrites als serveis de transport entre les Illes Balears i
entre aquestes i la resta del territori nacional, gaudiran del
tractament següent a efectes de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i a efectes de les cotitzacions a la Seguretat
Social:
a) Quan estiguin subjectes a l'IRPF per obligació
personal, el 25 per cent dels rendiments íntegres del treball
personal tendrà la consideració de dietes no subjectes a l'impost.
b) Gaudiran d'una bonificació del 70 per cent en la quota
empresarial de la Seguretat Social. Aquesta bonificació es
finançarà mitjançant la corresponent aportació de l'Estat al
pressupost de la Seguretat Social.
Aquests beneficis seran aplicables únicament a les empreses
que hagin operat l'activitat bonificada els cinc anys anteriors a la
sol.licitud de la bonificació.
Disposicions finals
Disposició final primera.- Entrada en vigor.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de març del 1995,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
926/95, relativa a reconeixement efectiu del dret de sufragi als
estrangers residents a Espanya, nacionalitzats a estats membres de la
Unió Europea, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1.- Instar el Govern de la nació perquè, amb el fi de fer efectiu
el dret de sufragi a les properes eleccions locals de tots els
estrangers nacionals d'estats membres de la Unió Europea residents
a Espanya, adopti el més aviat possible les mesures d'índole
administratiu i de desenvolupament normatiu que procedeixin.
2.- Traslladar aquesta iniciativa als portaveus dels diferents
grups parlamentaris representats en el Congrés dels Diputats, als
efectes que procedeixin".

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Seu del Parlament, 23 de març del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

Disposició final segona.- Desenvolupament reglamentari.
El Govern de l'Estat, prèvia coordinació amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, dictarà totes les disposicions que
siguin necessàries per al desenvolupament d'aquesta llei, sense
perjudici del que s'estableix a l'article 25 per a les zones
aeronàutiques.
Seu del Parlament, a 31 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús G. Martínez i de Dios.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 22 de març del 1995,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1016/95, relativa a cessió dels terrenys de la base naval del port de
Sóller al municipi, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament, en sessió de dia 21 de març del 1995,
procedí a debatre el text de la Moció RGE núm. 1047/95, relativa
a Pla director d'ordenació turística de les Illes Balears, Pla insular
de Mallorca (POOT), i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a adaptar el POOT als Criteris generals aprovats per la
Cambra dia 23 de febrer del 1989".
Seu del Parlament, 22 de març del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.

"El Parlament de les Illes Balears demana que per part del
Ministeri de Defensa, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l'ajuntament de Sóller, s'iniciïn les gestions necessàries per tal que
l'espai ocupat per la Base Naval de Sóller sigui accessible a l'ús i
l'aprofitament públics".
Seu del Parlament, 23 de març del 1995.
El President:
Cristòfol Soler i Cladera.
El Secretari:
Jesús Martínez i de Dios.
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Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 429/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Martínez i Polentinos, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa al parc natural de Mondragó (BOPIB 170 de 17
de febrer del 1995).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 942/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures per racionalitzar el consum d'aigua
a les nostres illes. (BOPIB 172 de 3 de març del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura i Pesca.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 649/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Coll i Allès, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a centres públics de medicina esportiva a Balears. (BOPIB
170 de 17 de febrer del 1995).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 943/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a xifra de despesa neta per a inversió nova en
carreteres a la CAIB el 1995. (BOPIB 172 de 3 de març del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 655/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PPUM, relativa a implantació del sistema arbitral de consum. (BOPIB
170 de 17 de febrer del 1995).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 944/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la comunitat autònoma que ha creat més
pressió fiscal de tot l'Estat espanyol. (BOPIB 172 de 3 de març del
1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Seguretat Social.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 1085/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a declaracions del Sr. Ministre D. Javier Gómez Navarro.
(BOPIB 175 de 17 de març del 1995).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 696/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Joaquim Ribas i de Reyna, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a promoció comercial del sector del calçat. (BOPIB 170 de
17 de febrer del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Comerç i
Indústria.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 668/95, de l'Hble.
Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a programa de protecció de menors. (BOPIB 170
de 17 de febrer del 1995).

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sra. Vice-presidenta.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 723/95, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a inspeccions en el transport turístic. (BOPIB 170 de 17 de
febrer del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 683/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Carles Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a pagament de factures per a la utilització de les
comunicacions de l'administració de la CAIB. (BOPIB 170 de 17 de
febrer del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 945/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a deute total de la CAIB el 1995 en matèria de
carreteres. (BOPIB 172 de 3 de març del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern de
la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 689/95, de l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a promoció dels nostres artistes a l'exterior.
(BOPIB 170 de 17 de febrer del 1995).
Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller de Cultura,
Educació i Esports.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de
març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 947/95, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a si hem aconseguit els nivells de depuració
establerts per a la regulació comunitària per a l'any 1998. (BOPIB
172 de 3 de març del 1995).
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Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori.
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Total vots emesos 59
Vots a favor 23
Vots en contra 30
Abstencions 4

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 948/95, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana M. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a peatge a alguna de les carreteres de les
Illes Balears. (BOPIB 172 de 3 de març del 1995).

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada dia
21 de març del 1995, REBUTJÀ diversos apartats de la Moció RGE
núm. 1047/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla
director d'ordenació turística de les Illes Balears, Pla insular de
Mallorca (POOT). (BOPIB núm. 173 de 10 de març del 1995).

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori.

La votació obtengué el resultat següent:
Apartats 2, 3 i 5:
Total vots emesos 57
Vots a favor 27
Vots en contra 30
Abstencions 0

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, debaté la Pregunta RGE núm. 1086/95, de l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT,
relativa a devaluació de la pesseta. (BOPIB 175 de 24 de març del
1995).

Apartats 4:
Total vots emesos 57
Vots a favor 23
Vots en contra 29
Abstencions 5
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Fou contestada a la mateixa sessió, pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia
i Hisenda.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió celebrada
dia 21 de març del 1995, REBUTJÀ LA MOCIÓ RGE núm.
1046/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a gestió
sanitària de Mallorca (Gesma). (BOPIB núm. 173 de 10 de març
del 1995).
La votació obtengué el resultat següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de
març del 1995, REBUTJÀ LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI, RGE núm.
934/95 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla per a la
gestió dels residus sòlids urbans de l'illa de Formentera. (BOPIB
núm. 172 de 3 de març del 1995).
La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos 53
Vots a favor 22
Vots en contra 28
Abstencions 3
Punt 2:
Total vots emesos 54
Vots a favor 25
Vots en contra 28
Abstencions 1
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a retirada de la Pregunta RGE núm. 1015/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març del 1995, fou retirada la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració de la cimera
europea de ministres a Palma, publicada en el BOPIB núm. 173, de
10 de març del 1995, per part del seu autor.

D)
Relativa a decaïment de la Pregunta RGE núm. 677/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, quedà decaiguda la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Prats, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a instal•lacions d'energia solar
fotovoltàica, publicada en el BOPIB núm. 170, de 17 de febrer del
1995.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Relativa a decaïment de la Pregunta RGE núm. 422/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març del 1995, quedà decaiguda la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a gestions del Govern balear per
ubicar l'Agència europea de turisme, publicada en el BOPIB núm.
170, de 17 de febrer del 1995, atesa l'absència del seu autor.

Ordre de Publicació
E)
Relativa a decaïment de la Pregunta RGE núm. 410/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de març del 1995, quedà decaiguda la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cristòfol Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a instal•lacions temporals a les
platges de Balears, publicada en el BOPIB núm. 169, de 10 de febrer
del 1995, atesa l'absència del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2. COMISSIONS
PARLAMENT

Ordre de Publicació
C)
Relativa a decaïment de la Pregunta RGE núm. 639/95.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de març del 1995, quedà decaiguda la pregunta de referència,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Marí i Tur, del Grup
Parlamentari PP-UM, relativa a disseny curricular escolar,
publicada en el BOPIB núm. 170, de 17 de febrer del 1995, atesa
l'absència del seu autor.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta
RGE núm. 2704/94, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Rus i Jaume, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures per a la sequera
dels pous de la zona de Muro. (BOPIB núm. 146 de 13 de setembre
de 1995).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del Govern
de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori .
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

2.5. INFORMACIÓ

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta
RGE núm. 3439/94, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a contingut del
complementari número 1 de l'assistència tècnica per a la redacció
del pla de carreteres. (BOPIB núm. 153 de 2 d'octubre de 1995).
Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori .
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Relativa a decaïment de les Preguntes RGE núms. 1024/93 i
3462/93.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, quedaren decaigudes
les dues preguntes de referència, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relatives a expedients sancionadors que ha resolt la
Comissió Balear de Medi Ambient el 1992, i a tècnics qualificats per
executar els encàrrecs de direccions d'obres de depuradores,
publicades als BOPIBs núms. 72, de 19 de març del 1993 i 114, de 3
de desembre del 1993, respectivament, a causa de la no assistència
de la diputada esmentada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta
RGE núm. 12/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a deute per
expropiacions de carreteres a 31.12.94. (BOPIB núm. 166 de 13 de
gener de 1995).

3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori .
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de març del 1995, debaté la Pregunta
RGE núm. 174/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell
i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cessió dels
terrenys i edificis de l'estació del tren de Manacor. (BOPIB núm.
168 de 3 de febrer de 1995).

3.10. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 1424/95, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Triay i
Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a autoritzacions
turístiques caducades en aplicació del Decret 106/1993. (Mesa de 11
d'abril del 1995).
RGE núm. 1429/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pagament de la
subvenció a la Comissió Promotora de la Proposició de llei
d'iniciativa legislativa popular de prohibició de la incineració. (Mesa
de 11 d'abril del 1995).

Fou contestada en la mateixa sessió pel representant del
Govern de la Comunitat Autònoma, Hble. Sr. Conseller d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori .
El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Palma, a 11 d'abril del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.
1.- Quantes places amb autorització turística anterior a l'entrada
en vigor del Decret 106/93, de 30 de setembre, han estat declarades
caducades per la Conselleria de Turisme?
2.- De les places que d'acord amb la pregunta anterior han estat
declarades caducades:
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a) Quantes tenien autorització emparada en la normativa
anterior al Decret 30/84?

CAPÍTOL III. Règim de centres i programes
Article 12.

b) Quantes tenien autorització emparada en el Decret 30/84?
c) Quantes tenien autorització emparada en el Decret 103/87
o en la Llei 7/1988?

Atesa l'especificitat dels centres i programes de menors, la
distribució d'horaris i activitats del personal adscrit a aquests
s'adaptarà a la llei present i a la normativa que la desenvolupi, sense
perjudici del compliment de les normes laborals vigents.

3.- Quantes places amb autorització turística anterior a
l'entrada en vigor del Decret 106/93, de 30 de setembre tenen en
tràmit per la Conselleria de Turisme l'expedient de caducitat?

Article 13.

4.- De les places que d'acord amb la pregunta anterior han
estat en tràmit de caducitat:

Tots els centres i programes d'atenció als menors s'han de regir per
un reglament de règim interior que té com a finalitat, d'acord amb
les regles i els principis d'aquesta llei, aconseguir una convivència
ordenada i estable, i desplegar de manera clara els drets i les
obligacions dels menors internats.

a) Quantes tenien autorització emparada en la normativa
anterior al Decret 30/84?
b) Quantes tenien autorització emparada en el Decret 30/84?
c) Quantes tenien autorització emparada en el Decret 103/87
o en la Llei 7/1988?

El reglament de règim interior dels centres ha de regular, com a
mínim, les matèries següents:
a) Normes de convivència comunes a tots els centres.
b) Característiques dels diferents règims d'internament.

Palma, a 30 de març del 1995.
El diputat:
Francesc Triay i Llopis.

c) Règim de visites, sortides i contactes amb l'exterior.
d) Relació amb l'autoritat judicial corresponent i el sistema
d'informes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

e) Desplegament del règim disciplinari i d'un sistema adequat de
recompenses per als actes que ho mereixen.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

f) Informacions, peticions i vies de queixa.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears pagar la
subvenció a la Comissió promotora de la Proposició de llei
d'iniciativa popular de prohibició de la incineració?

h) Organització dels centres, funcions de cadascun dels
professionals i dels equips.

g) Prestacions dels centres.

Article 14.
Palma, 4 d'abril del 1995.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

1. L'exercici de la potestat disciplinària amb els menors sotmeses a
mesures judicials s'ha de dur a terme d'acord amb els principis i les
garanties que reconeix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
2. La responsabilitat disciplinària dels menors per la comissió de
conductes tipificades en aquesta llei com a faltes disciplinàries,
només la poden exigir els òrgans autoritzats en el reglament de
règim interior i mitjançant el procediment establert en aquest
reglament.

A) Correcció errates BOPIB núm. 177.

Article 15.

Correcció d'errades de la Llei 6/1995, de 21 de març, d'actuació
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de les
mesures judicials sobre menors infractors.

1. Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Atès que s'ha advertit un error a l'escrit de certificació
acreditativa de l'aprovació pel Ple del Parlament, a la sessió
ordinària de dia 21 de març del 1995, de la Llei 6/1995, de 21 de
març, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
l'aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors, es
rectifica la certificació esmentada en el sentit d'afegir-hi els sis
articles, del 12 al 17, que constitueixen el Capítol III, Règim de
centres i programes, els quals s'han de considerar part integrant de
la llei esmentada, amb el text literal que es transcriu a continuació:

2. Les faltes lleus prescriuen als dos mesos; les greus, als tres
mesos; i les molt greus, als quatre mesos.
Són faltes lleus:
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a) Faltar lleument al respecte a qualsevol persona dins el centre.
b) Faltar lleument al respecte, fora del centre, a un company
d'internament o a qualsevol treballador del centre que es trobi en
l'exercici o en ocasió del seu càrrec.
c) Fer ús abusiu i perjudicial d'objectes i substàncies no prohibides
per les normes de règim intern del centre.
d) Causar danys de quantia elevada a les dependències, materials
i efectes del centre o pertinences d'altres per manca de cura o de
diligència en la seva utilització.
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d) Facilitar o consumar la fuga del centre.
e) Resistir-se de manera activa i greu al compliment de les ordres
del personal treballador del centre en l'exercici legítim de les seves
atribucions.
f) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes
del centre o les pertinences d'altres persones i causar-hi danys de
quantia elevada.
g) Sostreure materials o efectes del centre o pertinences d'altres
persones.

Són faltes greus:
a) Insultar o faltar greument al respecte a qualsevol persona dins
el centre.
b) Insultar o faltar greument al respecte, fora del centre, a un
company d'internament o a qualsevol treballador del centre que es
trobi en l'exercici o en ocasió del seu càrrec.

h) Introduir, posseir o consumir en el centre drogues tòxiques,
substàncies psicotròpiques o estupefaents.
i) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus, durant
el mateix període d'internament en el centre, si aquest és inferior a
un any, o durant l'últim any, si el període d'internament és superior.
Article 16.

c) Instigar d'altres menors internats a motins, insubordinacions o
desordres col•lectius, sense aconseguir que aquests els secundin.

1. Les sancions que es poden imposar són:

d) No retornar al centre, sense causa justificada, el dia i l'hora
establerts després d'una sortida temporal autoritzada.

a) Amonestació.

e) Intentar de forma manifesta i clara la fuga del centre.

b) Privació d'assistir a totes o a determinades activitats recreatives
programades en l'horari diari del centre, per un període de temps no
superior a set dies.

f) Desobeir les ordres rebudes del personal treballador del centre
en l'exercici legítim de les seves atribucions o resistir-se
passivament a complir-les.

c) Privació de les sortides de caràcter recreatiu, programades pel
centre, per un període de temps no superior a un mes.

g) Inutilitzar deliberadament les dependències, materials o efectes
del centre o les pertinences d'altres persones i causar-hi danys
d'escassa quantia.

d) Privació dels permisos de sortida de cap de setmana, consecutius
o alternatius, fins a quatre com a màxim.
e) Aïllament del menor, que no pot excedir els cinc dies.

h) Causar danys de quantia elevada per temeritat en la utilització
de les dependències, materials o efectes del centre o pertinences
d'altres persones.
i) Introduir o posseir en el centre objectes o substàncies que
estiguin prohibits per les normes de règim interior del centre.
j) Consumir en el centre substàncies que estiguin prohibides per
les normes de règim interior.
k) Haver estat sancionat per la comissió de cinc faltes lleus durant
el mateix període d'internament en el centre, si aquest és inferior
a un any, o durant l'últim any, si el període d'internament és
superior.
Són faltes molt greus:

2. Cap sanció no pot implicar mai, de manera directa o indirecta,
càstigs corporals, privació de l'alimentació, privació del dret de
visita de les seves famílies, privació del dret a l'educació i, en el cas
de l'educació obligatòria, del dret d'assistència a l'escola, ni pot
atemptar contra la dignitat del menor.
3. Les conductes irregulars dels menors que no siguin constitutives
de faltes disciplinàries poden ser corregides pel personal de l'equip
educatiu del centre, mitjançant els mètodes oportuns que han de ser
ponderats, educatius i no privatius o lesius dels drets fonamentals
dels menors. En tot cas, aquests mètodes no poden tenir la gravetat
de les sancions tipificades en aquesta llei.
4. De l'inici i resultat del procediment sancionador per faltes greus
i molt greus, es lliurarà comunicació al jutjat de menors.

a) Agredir, amenaçar o coaccionar qualsevol persona dins el
centre.
Article 17.
b) Agredir, amenaçar o coaccionar fora del centre un company
d'internament o qualsevol treballador del centre que es trobi en
l'exercici o en ocasió del seu càrrec.
c) Participar en motins, insubordinacions o desordres colAlectius
o haver instigat a fer-los en el cas que s'hagin produït.

Per reglament es podran introduir especificacions o graduacions al
quadre de faltes i sancions establertes en els articles anteriors que,
sense constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la naturalesa
i els límits de les tipificades en aquesta llei, contribueixin a la
identificació més correcta de les conductes o a la determinació més
precisa de les sancions corresponents:
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1. Amb l'autorització del director del centre es podran utilitzar els
mitjans especials de contenció d'aïllament provisional fins a dotze
hores i la força física personal, en les situacions següents:
a) Per impedir actes de fuga.
b) Per evitar lesions dels menors a si mateixos o a altres persones.
c) Per evitar danys en les dependències, materials i efectes.
d) Per vèncer la resistència activa o passiva dels menors a les
ordres o instruccions del personal treballador del centre en
l'exercici legítim del seu càrrec.
2. En casos d'urgència es podran utilitzar aquests mitjans i donarne coneixement posterior al director del centre.
3. L'ús dels mitjans especials de contenció se supedita a la no
existència d'una altra forma no coercitiva i raonablement efectiva
per impedir els actes assenyalats, i subsistiran, exclusivament,
durant el temps estrictament necessari per restablir la normalitat.
B) Correcció errates BOPIB núm. 178.
- Pàgs. 4800 i 4809. 2.4. Compareixences. Apartat B).
On diu: RGE núm. 973/95.
Ha de dir: RGE núm. 937/95.
- Pàgs. 4800 i 4810. 2.5. Informació. Apartat E).
On diu: RGE núm. 1570/95.
Ha de dir: RGE núm. 1507/95.
- Pàgs. 4800 i 4814. 3. 15 Respostes Govern a preguntes. Apartat
B).
On diu: RGE núm. 1405/94.
Ha de dir: RGE núm. 1404/94.
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