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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 21 de desembre
del 2004, s'aprovà la Llei de m esures tributàries,
administratives i de funció pública.
Palma, a 23 de desembre del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE M ESURES TRIBUTÀRIES,
ADM INISTRITIVES I DE FUNCIÓ PÚBLICA
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
Aquesta llei s’emmarca dins les conegudes com a “lleis
d’acompanyament dels pressuposts generals”. La justificació
d’aquestes lleis rau en les limitacions establertes pel Tribunal
Constitucional amb relació a l’abast de les lleis de pressuposts,
atesa la singularitat d’aquestes darreres. En aquest sentit, les
anomenades “lleis d’acompanyament” pretenen complementar
la Llei de pressuposts i constituir, amb aquesta, una unitat
d’acció racional per complir els objectius de política
econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament
amb les lleis de pressuposts generals.
Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit,
recull bàsicament aspectes de caràcter tributari, d’acció
administrativa i de funció pública.
II
El títol I (Normes tributàries) s’estructura en tres capítols
que contenen diverses normes relatives als tributs cedits, als
tributs propis i a determinats aspectes del procediment de
gestió tributària, respectivament.
Pel que fa al capítol I (articles 1 a 25), se n’ha modificat la
forma i l’estructura de tal manera que es dedica una secció a
cadascun dels tributs cedits per tal d’aconseguir una major
claredat. La secció 1a (article 1) conté una disposició de
caràcter general a l’efecte d’assenyalar, de forma expressa, que
la regulació de les mesures que es conté en la resta del capítol
es fa a l’empara de la capacitat normativa que reconeix la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia. En la secció 2a (articles 2 a 7), s’introdueix el
concepte de part general de la renda del període en l’impost
sobre la renda de les persones físiques que recull el text refós
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, aprovat mitjançant el
Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març. Així mateix, se
substitueix el concepte ampli de “subjecte passiu” per
“contribuent” a fi de remarcar que l’únic beneficiari de les

deduccions ha de ser només qui realitza el fet imposable i
s’especifica que en el cas de cònjuges declarants amb
minusvalidesa física o psíquica, o descendents amb aquesta
condició que optin per la tributació individual, ambdós tindran
dret a aplicar-se la deducció íntegra.
En la secció 3a (articles 8 a 16), relativa a l’impost sobre
successions i donacions, s’actualitza el límit de la reducció
autonòmica aplicable al valor de l’habitatge habitual del
causant en les adquisicions per causa de mort, que passa a ser
de 123.000,00 euros. S’hi introdueix un conjunt de canvis que
afecten les condicions per poder gaudir de la reducció del 95%
sobre el valor d’una empresa o negoci familiar, sia en les
adquisicions per causa de mort sia en les adquisicions entre
vius, per tal d’afavorir un colAlectiu més nombrós de
contribuents, ja que n’hi haurà prou que l’edat del donant sigui
com a mínim de 60 anys. S’estableix una millora en la reducció
a favor dels dretshavents inclosos en els grups I i II de l’article
20.2 a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost
sobre successions i donacions, que arriba fins a 25.000,00
euros. Així mateix, s’estén la reducció del 95% del valor de
determinats terrenys en la base imposable de l’impost en les
adquisicions per causa de mort establerta en la Llei 6/1999, de
3 d’abril, de directrius d’ordenació territorial, als subjectes
passius que siguin titulars de participacions en entitats o
societats mercantils que tenguin dins el seu actiu terrenys
situats en una àrea de sòl rústic o en una àrea d’interès agrari.
D’altra banda, i des d’un punt de vista de tècnica fiscal, es
considera més adient emprar el terme “bonificació” en lloc de
“deducció” en el benefici fiscal aplicable a les donacions de
pares a fills en la compra de l’habitatge que s’aplicarà també a
les donacions a favor d’altres descendents. Finalment, es crea
una bonificació en les donacions de pares a fills i altres
descendents que vulguin adquirir o constituir una empresa o
negoci, o adquirir participacions en entitats, sempre que
s’acompleixen els requisits que fixa la llei.
En la secció 4a (articles 17 a 19), relativa a l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
s’adopta un conjunt de mesures de caire sobretot social
recollides en dues subseccions. En la subsecció 1a, relativa a
les transmissions patrimonials oneroses, s’adopten mesures a fi
de fer més accessible l’adquisició de l’habitatge. En primer
lloc, quan afecti menors de 36 anys, minusvàlids i famílies
nombroses que compleixin els requisits establerts en la llei, i en
el cas que ho solAliciti l’interessat en els termes i forma que es
prevegi reglamentàriament, s’estableix una bonificació del 57%
de la quota. En segon lloc, les transmissions oneroses
d’habitatges de protecció oficial que gaudien d’un tipus reduït
del 3%, gaudiran d’un nou tipus súpereduït de l’1%. En la
subsecció 2a, relativa als actes jurídics documentats,
s’augmenta el tipus general, com en altres comunitats
autònomes sotmeses al règim comú, fins a l’1% pel que fa a les
primeres còpies de documents notarials que contenguin objecte
o cosa avaluables i siguin inscribibles en els registres de la
propietat, mercantil i de la propietat industrial; s’aplica el tipus
del 0,5% en les primeres còpies de documents notarials en què
es formalitzi la compra d’habitatges que constitueixin
l’habitatge habitual de joves menors de 36 anys, minusvàlids
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i
famílies nombroses, sempre que compleixin els requisits que
estableix l’article 17 per a la solAlicitud de bonificació en la
transmissió onerosa; i, finalment, s’aplica el mateix tipus reduït
del 0,5% als actes i contractes que documentin operacions de

BOPIB núm. 68 - 29 de desembre del 2004
transmissió de solars, declaracions d’obra nova i primera
transmissió d’habitatge, respecte dels habitatges qualificats per
l’Administració com a protegits.
En la secció 5a, en relació amb la taxa fiscal sobre el joc
(articles 20 a 22), com a aspectes més destacats, es manté el
tipus impositiu en el joc del bingo del 31%; s’estableix una
distinció entre les mesures que afecten aquells jocs als quals
s’ha d’aplicar la taxa sobre jocs de sort, envit o atzar,
d’aquelles altres que són més pròpies de la taxa sobre rifes,
tómboles, apostes i combinacions aleatòries (secció 6a, articles
23 a 25), i es deflacta l’escala de gravamen corresponent al joc
a casinos amb la finalitat de compensar els subjectes passius
dels increments merament nominals de la base imposable
derivats de la inflació. S’actualitzen les quanties en euros de les
distintes bases imposables, es prohibeix ajornar els deutes
tributaris derivats del pagament trimestral de la taxa fiscal
sobre el joc de màquines tipus B i C per tal d’evitar-ne l’ús
indegut, i la tributació dels jocs de promoció del trot al qual es
refereix l’article 4.2 del Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual
es regulen les apostes hípiques i els altres jocs de promoció del
trot, es manté en el tipus del 18% de l’import dels ingressos
bruts obtinguts en els termes que preveu la llei. Finalment,
s’estableix un tipus del 3% de l’import total dels bitllets venuts
en el cas de les apostes que es facin amb motiu de curses de
llebrers o de cavalls que constitueixen el fet imposable de la
taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries,
regulada en el Decret 3059/1966, d’1 de desembre.
En el capítol II (articles 26 i 27), relatiu als tributs propis,
s’introdueix, d’una banda, una nova exempció en el cànon de
sanejament d’aigües regulat en la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, referida als titulars de pous que destinin l’aigua
obtinguda per a un ús de regadiu. D’una altra, es creen les taxes
per a la tramitació de la solAlicitud i la utilització de l’etiqueta
ecològica comunitària a què es refereix el Reglament CEE
1980/2000 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol
del 2000; la taxa per als serveis d’inscripció i anotació en el
registre d’entitats formadores de manipuladors d’aliments,
arran de l’aprovació del Decret 3/2003, de 10 de gener, i la
taxa per als serveis d’autorització d’entitats formadores, arran
de l’aprovació dels decrets 43/2003, de 2 de maig, i 16/2004,
de 13 de febrer. Així mateix, es revisen alguns aspectes de
diverses taxes regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a l’efecte de delimitar millor determinats fets
imposables o bases imposables, d’una banda; introduir algunes
bonificacions, d’una altra, i modificar puntualment la quantia
d’unes altres.
El capítol III (Normes de gestió tributària) conté quatre
articles (articles 28 a 31) relatius, el primer d’ells, a la
modificació dels terminis de presentació de les declaracions
liquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats; el segon, al pagament telemàtic
preceptiu de determinats tributs propis i cedits que superin
determinats límits quantitatius que, a aquest efecte, s’estableixi
per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda; i, el
tercer i el quart, a determinades obligacions formals dels
subjectes passius en l’impost sobre successions i donacions, i
de les empreses de subhastes i altres entitats en l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
respectivament.
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El títol II (Normes de gestió i acció administrativa) es
divideix en sis capítols, referents a l’acció administrativa en
matèria de comerç interior (article 32), en matèria de treball i
formació (article 33), en matèria de pesca i activitats
subaquàtiques (article 34), en matèria d’aigües (article 35), en
matèria de patrimoni històric (article 36) i en matèria de
patrimoni públic local del sòl i règim d’alienació de béns
patrimonials (article 37).
El títol III (Normes de funció pública) es divideix en dos
capítols, relatius, el primer d’ells (article 38), a la modificació
de l’article 19 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat
autònoma de les Illes B alears, i, el segon (article 39), a la
modificació de determinats preceptes de la Llei 2/1989, de 22
de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
La part final es completa amb vint disposicions addicionals,
a l’efecte de recollir la creació, modificació i extinció de
determinats ens públics instrumentals, entre d’altres
determinacions normatives que, per raons de tècnica legislativa,
no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, una disposició
transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions
finals.
TÍTOL I
NORM ES TRIBUTÀRIES
Capítol I
Tributs cedits
Secció 1a
Disposició general
Article 1
Objecte
Les disposicions contingudes en aquest capítol tenen per
objecte exercir les competències normatives que atribueix a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la Llei 29/2002, d’1 de
juliol, del règim de cessió de tributs de l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de fixació i abast i condicions
d’aquesta cessió, en els casos i en les condicions prevists en la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia.
Secció 2a
Im post sobre la renda de les persones físiques
Article 2
Deducció autonòmica per despeses d’adquisició de llibres
de text
1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al
desenvolupament i l’aplicació dels currículums corresponents
al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària, a
l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles
formatius de formació professional específica, es deduirà de la
quota íntegra autonòmica de l’impost el cent per cent dels
imports destinats a aquelles despeses per cada fill que cursi
aquests estudis, amb els límits següents:
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a) En declaracions conjuntes, els contribuents amb una part
general de la renda del període:
- De fins a 9.000,00 euros: 100,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 18.000,00 euros: 50,00 euros per fill.
- Entre 18.000,01 i 24.000,00 euros: 25,00 euros per fill.
b) En declaracions individuals, els contribuents amb una part
general de la renda del període:
- De fins a 4.500,00 euros: 50,00 euros per fill.
- Entre 4.500,01 i 9.000,00 euros: 25,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 12.000,00 euros: 18,00 euros per fill.
2. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
podran tenir en compte aquells fills que, al seu torn, donin dret
a la reducció prevista en concepte de mínim familiar en l’article
43 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.
3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigirà que la part
general de la renda del període no superi la quantia de
24.000,00 euros en tributació conjunta i 12.000,00 euros en
tributació individual, i també la justificació documental
adequada en els termes que s’estableixin reglamentàriament.
Article 3
Deducció autonòmica respecte dels contribuents residents
a les Illes Balears d’edat igual o superior a 65 anys
1. Per cada contribuent resident en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’edat igual o superior a 65 anys
s’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de
36,00 euros.
2. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents amb la
part general de la renda del període que no superi la quantia de
12.000,00 euros, en el cas de tributació individual, i de
24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.
Article 4
Deducció autonòmica per adquisició o rehabilitació
d’habitatge habitual en el territori de les Illes Balears
realitzada per joves amb residència a les Illes Balears
1. Els joves amb residència habitual a les Illes Balears amb la
part general de la renda del període que no excedeixi els
18.000,00 euros en tributació individual o els 30.000,00 euros
en tributació conjunta podran deduir de la quota íntegra
autonòmica el 6,5% de les quantitats satisfetes per l’adquisició
o la rehabilitació de la que constitueixi o hagi de constituir la
seva residència habitual. A aquest efecte, la rehabilitació ha de
complir les condicions que s’estableixin reglamentàriament.
2. La base màxima d’aquesta deducció estarà constituïda per
l’import resultant de minorar la quantitat de 9.000,00 euros en
aquella quantitat que constitueixi per al contribuent la base de
la deducció per inversió en habitatge habitual en la normativa
estatal de l’impost. Aquesta base estarà constituïda per les
quantitats satisfetes per l’adquisició o rehabilitació de
l’habitatge, incloses les despeses d’adquisició que hagin anat a
càrrec del contribuent i, en cas de finançament aliè,
l’amortització, els interessos i les altres despeses que se’n
derivin.

3. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, tendrà la
consideració de jove aquell contribuent que no hagi complert
els 36 anys d’edat el dia que finalitzi el període impositiu. En
cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar
d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat
familiar que compleixin les condicions establertes en els
paràgrafs anteriors i per l’import de les quantitats que hagin
satisfet efectivament.
4. S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal
defineix l’article 69.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.
Article 5
Deducció autonòmica per l’arrendament d’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears realitzat per
joves amb residència a les Illes Balears
1. Els contribuents menors de 36 anys podran deduir de la
quota íntegra autonòmica el 10% de les quantitats satisfetes en
el període impositiu, amb un màxim de 200,00 euros anuals,
sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual del
contribuent, ocupat efectivament per aquest, que la data del
contracte sigui posterior al 23 d’abril del 1998 i que la durada
sigui igual o superior a un any.
b) Que s’hagi constituït la fiança a la qual es refereix l’article
36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans, a favor de l’Institut Balear de l’Habitatge.
c) Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el
contribuent ni cap dels membres de la unitat familiar siguin
titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, d’un altre
habitatge que estigui a menys de 70 quilòmetres de l’habitatge
arrendat, excepte en els casos en què l’altre habitatge estigui
ubicat en una altra illa.
d) Que el contribuent no tengui dret dins el mateix període
impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual,
amb excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en
comptes habitatge.
e) Que la part general de la renda del període no superi la
quantia de 18.000,00 euros, en el cas de tributació individual,
i de 30.000,00 euros en el cas de tributació conjunta. En cas de
tributació conjunta, només es podran beneficiar d’aquesta
deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que
compleixin les condicions establertes en els paràgrafs anteriors
i per l’import de les quantitats que hagin satisfet efectivament.
2. S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal
defineix l’article 69.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

Article 6
Deducció autonòmica per als declarants amb minusvalidesa
física o psíquica o amb descendents amb aquesta condició
1. Per cada contribuent i, si escau, per cada membre de la unitat
familiar resident a la comunitat autònoma de les Illes Balears
que tengui la consideració legal de persona amb una
minusvalidesa en grau igual o superior al 33%, s’estableix una
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deducció en la quota íntegra autonòmica de 60,00 euros. En el
cas que els cònjuges hagin optat per la tributació individual, i
tenguin dret a la reducció prevista en concepte de mínim per
descendents establert en l’article 43 del Reial Decret Legislatiu
3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, cadascun
tendrà dret a aplicar-se íntegrament la deducció.
2. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents amb la
part general de la renda del període que no superi la quantia de
12.000,00 euros, en el cas de tributació individual, i de
24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.
Article 7
Deducció autonòmica per als declarants que siguin titulars
de finques o terrenys inclosos en àrees de sòl rústic protegit
1. Els titulars de finques o terrenys inclosos dins les àrees de
sòl rústic protegit a les quals es refereixen els apartats a), b) i
c) de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de directrius
d’ordenació territorial, i de finques incloses dins parcs naturals,
reserves naturals i monuments naturals declarats protegits de
conformitat amb el que disposa la Llei 4/1989, de 27 de març,
de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna
silvestres, podran deduir de la quota íntegra autonòmica el 50%
de les despeses de conservació i millora duits a terme, sempre
que això no suposi la minoració del gravamen d’alguna o
algunes categories de rendes perquè els terrenys esmentats
generin rendiments o increments de patrimoni subjectes durant
l’exercici d’aplicació de la deducció.
2. No serà aplicable la deducció a aquells contribuents que
hagin considerat aquestes despeses com a deduïbles dels
ingressos bruts als efectes de determinar la base imposable.
3. Per tenir dret a aquesta deducció, com a mínim un 33% de
l’extensió de la finca ha de quedar inclosa en una de les àrees
de sòl rústic protegit a què es refereix l’apartat primer
d’aquesta disposició.
4. L’import d’aquesta deducció no pot superar la major
d’aquestes dues quantitats:
a) La satisfeta en concepte d’impost sobre béns immobles de
naturalesa rústica, excepte en el cas de les finques ubicades
dins parcs naturals, reserves naturals i monuments naturals, per
a les quals serà del triple de la satisfeta en concepte d’aquest
impost.
b) La quantitat de 25,00 euros per hectàrea d’extensió de la
finca, en els casos en què s’ubiqui dins parcs naturals, reserves
naturals i monuments naturals, i la quantitat de 12,00 euros per
hectàrea d’extensió de la finca per a la resta de supòsits.
Aquestes quanties s’entendran sempre referides a la part
dels terrenys afectats per les figures de protecció a les quals es
refereix aquesta disposició.
5. L’import d’aquesta deducció, juntament amb les restants
aplicables al contribuent, pot arribar fins al cent per cent de la
quota íntegra autonòmica de l’exercici en què s’hagin produït
les despeses de conservació i millora.
Secció 3a
Im post sobre successions i donacions
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Article 8
M illora de la reducció estatal de la base imposable en
l’adquisició per causa de mort de l’habitatge habitual
1. Les adquisicions per causa de mort tendran una reducció del
cent per cent del valor de l’habitatge habitual del causant,
d’acord amb el que preveu l’article 20.2 c) de la Llei 29/1987,
de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions
sobre el valor de l’habitatge habitual del causant, amb el límit
de 123.000,00 euros per cada subjecte passiu, sempre que els
drethavents en siguin el cònjuge, els ascendents o els
descendents, o parents colAlaterals majors de 65 anys que hagin
conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la
defunció.
2. Per a l’aplicació d’aquesta reducció és necessari que
l’adquisició es mantingui durant els deu anys següents a la
defunció del causant, tret que l’adquirent mori dins aquest
termini.
En el cas que el requisit de permanència a què es refereix el
paràgraf anterior no es compleixi, s’ha de satisfer la part de
l’impost que s’hagi deixat d’ingressar a conseqüència de la
reducció practicada i els interessos de demora corresponents.
Article 9
M illora de la reducció estatal de la base imposable en les
adquisicions per causa de mort de béns afectes a activitats
econòmiques o de participacions socials
En les reduccions previstes en la lletra c) de l’apartat 2 de
l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost
sobre successions i donacions, el requisit de manteniment dels
béns adquirits es redueix de deu a cinc anys per a aquelles
adquisicions per causa de mort que hagin de tributar en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 10
M illora de la reducció estatal de la base imposable en les
adquisicions entre vius de béns afectes a activitats
econòmiques o de participacions socials
En les reduccions previstes en l’apartat 6 de l’article 20 de
la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre
successions i donacions, el donant ha de tenir seixanta o més
anys i l’adquisició, amb dret a l’exempció en l’impost sobre el
patrimoni prevista en l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, ha de
mantenir-se durant els cinc anys següents a la data de
l’escriptura pública de donació, llevat que mori dins aquest
termini.
Article 11
M illora de la reducció en les adquisicions per causa de mort
per a persones amb minusvalidesa superior al 65%
En les adquisicions per causa de mort, la reducció prevista
en l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de
l’impost sobre successions i donacions, per als subjectes
passius per obligació personal de contribuir que tenguin la
consideració legal de minusvàlids amb un grau de discapacitat
superior al 65%, s’eleva fins als 300.000,00 euros. Aquesta
reducció serà compatible amb la resta de reduccions que els
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pugui correspondre d’acord amb l’article 20 de la Llei 29/1987,
de 18 de desembre.

dels terrenys, una vegada minorat en l’import dels deutes que
existeixin sobre aquests, i el valor del patrimoni net de l’entitat.

Article 12
Bonificació autonòmica als subjectes passius del grup I, en
adquisicions per causa de mort

Article 15
Bonificació autonòmica en les donacions de pares a fills i
altres descendents per a l’adquisició del primer habitatge
habitual

En les adquisicions per causa de mort, als subjectes passius
per obligació personal de contribuir que estiguin compresos en
el grup I de l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre,
de l’impost sobre successions i donacions, se’ls aplicarà una
bonificació autonòmica del 99% sobre la quota tributària de
l’impost.
Article 13
M illora de la reducció estatal de la base imposable en les
adquisicions per causa de mort per al grups I i II
En les adquisicions per causa de mort, la reducció prevista
per als subjectes passius per obligació personal de contribuir
que estiguin compresos en els grups I i II de l’article 20 de la
Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions
i donacions, s’eleva fins als 25.000,00 euros.
Article 14
Reducció autonòmica de determinats béns i participacions
en les adquisicions per causa de mort
1. Quan en la base imposable d’una adquisició per causa de
mort que correspongui als cònjuges, ascendents o descendents
del causant estigui inclòs el valor d’un terreny situat en una
àrea de sòl rústic protegit a què es refereixen els apartats a), b)
i c) de l’article 19.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears, o en una
àrea d’interès agrari a la qual es refereix la disposició
transitòria vuitena de la llei esmentada, per a obtenir la base
liquidable s’aplicarà a la base imposable una reducció, amb
independència de les ja existents en la legislació estatal o
autonòmica, del 95% del valor d’aquell terreny.
Aquesta reducció s’ha d’aplicar només a les finques en què
com a mínim un 33% de l’extensió quedi inclosa dins les àrees
de sòl rústic protegit anomenades abans i en proporció a aquest
percentatge, i serà incompatible amb qualsevol altra reducció
estatal o autonòmica que recaigui sobre aquests béns.
2. Del mateix percentatge de reducció que el previst en
l’apartat anterior gaudiran les adquisicions per causa de mort
de participacions en entitats i societats mercantils l’actiu de les
quals estigui constituït per terrenys on com a mínim un 33% de
l’extensió estigui situat en una àrea de sòl rústic protegit al qual
es refereixen els apartats a), b) i c) de l’article 19.1 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears o en una àrea d’interès agrari a què es refereix
la disposició addicional vuitena de la mateixa llei, i que
s’ajustin als límits següents:
a) La reducció només s’ha d’aplicar al major valor, a efectes de
l’impost sobre el patrimoni, de la part de superfície dels
terrenys en què com a mínim un 33% de l’extensió es trobi
situat en alguna de les àrees de sòl rústic protegit a què es
refereix aquesta llei.
b) La reducció només assolirà el valor de les participacions en
la part que correspongui a la proporció existent entre el valor

1. Als subjectes passius per obligació personal de contribuir
se’ls aplicarà una bonificació autonòmica del 85% en la quota
tributària de l’impost sobre successions i donacions que es
meriti com a conseqüència de les donacions de diners de pares
a fills o a altres descendents per a l’adquisició del primer
habitatge que hagi de constituir la residència habitual dels fills
o descendents, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública i s’hi
ha de fer constar de manera expressa la voluntat que els doblers
donats es destinen a l’adquisició del primer habitatge del fill o
descendent que ha de constituir la seva residència habitual.
b) L’edat del donatari ha de ser menor de 36 anys en la data de
formalització de la donació.
c) L’habitatge s’ha d’adquirir dins el termini màxim de 6 mesos
des de la formalització de la donació.
d) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000,00
euros en el moment de la data de formalització de la donació.
e) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la base
de la bonificació és de 30.000,00 euros. No obstant això, en el
cas de contribuents minusvàlids amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 33% aquest import és de 42.000,00 euros.
2. Així mateix, als subjectes passius per obligació personal de
contribuir se’ls aplicarà una bonificació del 85% en la part de
la quota tributària que correspongui al 50% de la base
imposable de l’impost que es meriti com a conseqüència de les
donacions de pares a fills o a altres descendents d’un immoble
que hagi de constituir el primer habitatge habitual dels fills o
descendents, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública.
b) L’edat del donatari ha de ser menor de 36 anys en la data de
formalització de la donació.
c) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000,00
euros en el moment de la data de formalització de la donació.
d) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge habitual en
territori espanyol.
e) El donatari no ha de ser titular de cap altre habitatge ni de
cap altre dret real sobre qualsevol altre immoble destinat a
habitatge.
f) L’import del 50% de la base imposable sobre la qual s’ha
d’aplicar la bonificació no pot superar els 30.000,00 euros. No
obstant això, en el cas de contribuents minusvàlids amb un grau
de minusvalidesa igual o superior al 65% aquest import serà de
42.000,00 euros.
3. Aquests límits s’han d’aplicar tant en el cas d’una única
donació com en el cas de donacions successives, provinguin del
mateix ascendent o de diferents ascendents.
Article 16
Bonificació autonòmica en les donacions de pares a fills i
altres descendents per a la constitució o adquisició d’una
empresa individual o negoci professional o per a
l’adquisició de participacions en entitats
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Als subjectes passius per obligació personal de contribuir
se’ls aplicarà una bonificació autonòmica del 85% en la quota
tributària de l’impost sobre successions i donacions que es
meriti com a conseqüència de les donacions de diners de pares
a fills o a altres descendents per a la constitució o adquisició
d’una empresa individual o negoci professional, o per a
l’adquisició de participacions en entitats, sempre que es
compleixin els requisits següents:
a) La donació ha de formalitzar-se en escriptura pública i ha de
fer-s’hi constar de manera expressa que els diners donats es
destinen per part del fill o descendent a la constitució o
adquisició de la seva primera empresa individual o del seu
primer negoci professional, o a l’adquisició de les seves
primeres participacions socials en entitats que compleixin els
requisits prevists en aquest article.
b) L’edat del donatari ha de ser inferior als 36 anys en la data
de formalització de la donació.
c) La constitució o adquisició d’una empresa individual, negoci
o participacions ha de dur-se a terme en el termini màxim de 6
mesos des de la formalització de la donació.
d) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als 400.000,00
euros en el moment de la data de formalització de la donació.
e) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la base
de la bonificació és de 30.000,00 euros. No obstant això, en el
cas de contribuents minusvàlids amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 33% aquest import és de 42.000,00 euros.
f) Si el que s’adquireix és una empresa individual o negoci
professional, l’import net de la xifra de negocis del darrer
exercici tancat no pot superar els límits següents:
- 3 milions d’euros en el cas d’adquisició d’empresa individual.
- 1 milió d’euros en el cas d’adquisició de negoci professional.
g) En el cas d’adquisició de les participacions d’una entitat, a
més de complir els requisits prevists en l’apartat anterior, han
de complir-se els següents:
- Les participacions adquirides pel donatari han de representar,
com a mínim, el 50% del capital social de l’entitat.
- El donatari ha d’exercir efectivament funcions de direcció en
l’entitat.
h) Tant en el cas d’adquirir una empresa o negoci professional
com en el cas d’adquirir participacions socials, no ha d’existir
cap vinculació en els termes prevists en l’article 16 del Reial
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’impost sobre societats, entre aquelles
i el donatari.

Secció 4a
Impost sobre transmissions patrim onials i actes jurídics
docum entats
Subsecció 1a
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
Article 17
Bonificació autonòmica en l’adquisició de l’habitatge
habitual per part de determinats colAlectius
En la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats s’estableix una bonificació, que s’ha de solAlicitar,
del 57% de la quota en les operacions següents:
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1. Transmissió d’immobles que hagin de constituir l’habitatge
habitual del contribuent quan aquest sigui menor de 36 anys o
discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al
65% a la data de meritació de l’operació i es compleixen alhora
les condicions següents:
a) La part general de la renda del període en els termes prevists
en l’article 39 del Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la
renda de les persones físiques en l’exercici anterior al de
l’adquisició no ha d’excedir els 18.000,00 euros, en el cas de
tributació individual, i els 27.000,00 euros en el cas de
tributació conjunta. En cap cas la part general de la renda del
període de qualsevol dels membres de la unitat familiar,
computada separadament, no pot superar els 18.000,00 euros.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitual en territori
espanyol i no pot haver-ne gaudit abans de cap d’altre.
c) El valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost sobre el
patrimoni no ha de superar els 180.000,00 euros.
d) El màxim de la superfície construïda de l’habitatge adquirit
no ha de superar els 120 metres quadrats.
e) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge un
mínim de tres anys des de la data de l’adquisició.
2. Transmissions d’immobles que hagin de constituir
l’habitatge habitual d’una família nombrosa sempre que es
compleixin, alhora, els requisits següents:
a) Que l’adquisició es dugui a terme dins el termini dels dos
anys següents a la data en què la família del subjecte passiu
hagi assolit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era
amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents al
naixement o adopció de cada fill.
b) Que en el termini dels dos anys següents a la data en què la
família del subjecte passiu hagi assolit la consideració legal de
nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos
anys següents al naixement o adopció de cada fill, es dugui a
terme la transmissió onerosa de l’anterior habitatge habitual.
c) Que el valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost
sobre el patrimoni no superi la quantia de 240.000,00 euros.
d) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit sigui
superior en més d’un 10% a la superfície construïda de
l’habitatge anterior.
e) Que la suma de la part general de la renda del període a
efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques en
l’exercici anterior al de l’adquisició no excedeixi els 18.000,00
euros, en el cas de tributació individual, i els 27.000,00 euros
en el cas de tributació conjunta. En cap cas la part general de
la renda del període de qualsevol dels membres de la unitat
familiar, computada separadament, no pot superar els
18.000,00 euros.
f) L’adquirent o adquirents han de ser un o els dos cònjuges
amb qui convisquin els fills sotmesos a la pàtria potestat.
g) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge amb
tots els membres de la unitat familiar un mínim de tres anys,
llevat que es produeixi un augment dels membres que integrin
la família per naixement o adopció i es produeixi l’adquisició
d’un nou habitatge.
3. La bonificació regulada en els apartats anteriors d’aquest
article s’ha de solAlicitar, i ha d’autoliquidar-se i ingressar-se el
tipus general que correspongui a l’adquisició sotmesa a
tributació, prèvia solAlicitud de l’aplicació de la bonificació a
l’Administració tributària en el termini i en la forma que
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reglamentàriament es determini, la qual es podrà fer efectiva
mitjançant una o diverses liquidacions provisionals, un cop
fetes les comprovacions pertinents, en el termini màxim de
quatre anys, a través del procediment que es determini
reglamentàriament.
Article 18
Tipus de gravamen en operacions immobiliàries
A les transmissions oneroses de béns immobles a les quals
es refereix l’article 11.1 a) del Reial Decret Legislatiu 1/1993,
de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, s’han d’aplicar els tipus de gravamen següents:
a) El 7%, com a regla general.
b) L’1%, a la transmissió particular d’habitatges qualificats de
protecció oficial per l’Administració.
c) El 0,5%, en cas d’immobles que estiguin situats en l’àmbit
territorial del Parc Balear d’Innovació Tecnològica.
d) El 3%, quan concorrin els requisits següents:
- Que sigui aplicable a l’operació alguna de les exempcions
contingudes en l’article 20.1, apartats 20, 21 i 22 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
- Que l’adquirent sigui subjecte passiu de l’impost sobre el
valor afegit, actuï en l’exercici d’una activitat empresarial o
professional i tengui dret a la deducció de l’impost sobre el
valor afegit suportat per aquestes adquisicions d’acord amb el
que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre de l’impost sobre el valor afegit.
- Que, amb caràcter previ o simultani al lliurament, es faci
constar expressament per part del trametent que, malgrat poder
acollir-se a la renúncia a l’exempció que preveu l’article 20.2
de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, opta per
no renunciar-hi.
Subsecció 2a
Actes jurídics documentats
Article 19
Tipus de gravamen en la modalitat d’actes jurídics
documentats
Dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
les primeres còpies d’escriptures i actes notarials, quan tenguin
per objecte quantitat o cosa valuable i contenguin actes o
contractes inscribibles en els registres de la propietat, mercantil
i de la propietat industrial no subjectes a l’impost sobre
successions i donacions o als conceptes compresos en els
números 1r i 2n de l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, han de tributar, a més de per la quota fixa prevista
en l’article 31.1 d’aquesta norma, als tipus de gravamen
següents:
a) L’1%, com a regla general.
b) El 0,5% en les primeres còpies d’escriptures i actes notarials
que documentin l’adquisició d’habitatges que hagin de
constituir l’habitual de joves menors de 36 anys, discapacitats
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i
famílies nombroses, sempre que compleixin els mateixos
requisits que estableix l’article 17 d’aquesta llei per a la
solAlicitud de la bonificació en la transmissió onerosa.

c) El 0,1% en el cas que formalitzin la constitució i la
cancelAlació de drets reals de garantia a favor d’una societat de
garantia recíproca amb domicili social en el territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) L’1,5% en el cas de documents en què s’hagi renunciat a
l’exempció a què es refereix l’article 20.2 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
e) El 0,5% en els següents actes o contractes relacionats amb
habitatges qualificats per l’Administració com a protegits que
no gaudeixin d’exempció:
- Transmissió de solars i cessió del dret de superfície per a
construir-hi.
- Declaracions d’obra nova i constitució d’edificis en règim de
propietat horitzontal.
- Primera transmissió entre vius del domini d’habitatges.
Per al reconeixement del benefici en relació amb la
transmissió dels solars i la cessió del dret de superfície basta
que es consigni en el document que el contracte s’atorga amb
la finalitat de construir-hi habitatges protegits. Aquest benefici
quedarà sense efecte si han transcorregut tres anys a partir del
reconeixement i no se n’ha obtingut la qualificació provisional.
El benefici s’entén concedit amb caràcter provisional i
condicionat al compliment dels requisits que en cada cas
exigeixin les disposicions vigents per a aquesta mena
d’habitatges.
Secció 5a
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
Article 20
Tipus de tributació i quotes fixes
Els tipus de gravamen de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar, són els següents:
a) El tipus tributari general serà del 21%.
b) El tipus tributari aplicable al joc del bingo, en el qual
s’entendrà inclòs el cost del cartó, serà del 31%.
c) Als casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent:
- Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.718.727,00
euros. Tipus aplicable: 22%.
- Porció de base imposable entre 1.718.727,01 euros i
2.843.713,00 euros. Tipus aplicable: 40%.
- Porció de base imposable entre 2.843.713,01 euros i
5.671.800,00 euros. Tipus aplicable: 50%.
- Porció de base imposable superior a 5.671.800,01 euros.
Tipus aplicable: 61%.
d) M àquines del tipus “B” o recreatives amb premi.
d.1) Quota anual: 3.167,33 euros.
d.2) Quan es tracti de màquines on puguin intervenir dos o més
jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cada un
sigui independent del realitzat per la resta de jugadors, s’han
d’aplicar les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es
preveu en el punt d.1) anterior.
- Màquines de tres jugadores o més: 6.453,67 euros, més el
resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de
jugadors pel preu màxim autoritzat per la partida.
e) Màquines del tipus “C” o d’atzar.
e.1) Quota anual: 4.646,41 euros.
e.2) Quan es tracti de màquines on poden intervenir dos
jugadors o més de manera simultània i sempre que el joc de
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cada una sigui independent del realitzat pels altres jugadors,
s’han d’aplicar les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons es preveu en
el punt e.1) anterior.
- Màquines de tres jugadores o més: 9.292,84 euros, més el
resultat de multiplicar la quantitat de 4.646,41 euros pel
nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.
f) Màquines del tipus “D” o màquines grua. Quota anual:
120,20 euros.
Article 21
Ajornament dels pagaments de la taxa que grava les
màquines tipus B i C
L’ingrés dels pagaments trimestrals de la taxa fiscal sobre
els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines tipus B o
recreatives amb premi i tipus C o d’atzar a què es refereix
l’article 5 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, de 28 d’abril del 2004, per la qual es regula la gestió
censal i el pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el
joc en màquines tipus B o recreatives amb premi i en màquines
tipus C o d’atzar, no podrà ser objecte de nou ajornament o de
nou fraccionament.
Article 22
Tributació de determinats jocs de promoció del trot
Els jocs de promoció del trot a què es refereix l’article 4.2
del Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les
apostes hípiques i els altres jocs de promoció del trot, que
constitueixin el fet imposable de la taxa dels jocs de sort, envit
o atzar, regulada pel Reial Decret Llei 16/1977, de 25 de
febrer, han de tributar al tipus del 18% de l’import dels
ingressos bruts obtinguts, que s’ha de determinar per la
diferència entre l’import total dels ingressos obtinguts del joc
i les quantitats satisfetes als jugadors en concepte de premi. En
el supòsit de premis en espècie, s’han de valorar d’acord amb
el que s’estableix en la Llei de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.
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Les apostes hípiques a què es refereix l’article 4.1 del
Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes
hípiques i els altres jocs de promoció del trot, que constitueixin
el fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i
combinacions aleatòries, regulada pel Decret 3059/1966, d’1
de desembre, han de tributar al tipus del 18% de l’import dels
ingressos bruts obtinguts, que s’ha de determinar per la
diferència entre l’import total dels ingressos obtinguts del joc
i les quantitats satisfetes als jugadors en concepte de premi. En
el supòsit de premis en espècie, s’han de valorar d’acord amb
el que s’estableix en la Llei de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.
Article 25
Exempció autonòmica de jocs de caràcter social
1. Són exemptes del pagament de la taxa sobre rifes, tómboles,
apostes i combinacions aleatòries regulada en el Decret
3059/1966, d’1 de desembre, les associacions que duguin a
terme tómboles i rifes, sempre que compleixin els requisits
següents:
a) Que desenvolupin les seves funcions sobretot a les Illes
Balears.
b) Que estiguin inscrites en el registre d’associacions
competent de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
c) Que no tenguin finalitat de lucre i que els càrrecs de patrons
o representants socials no estiguin retribuïts. Així mateix,
tampoc no podran percebre cap retribució les persones que
intervinguin en l’organització del joc.
d) Que el premi del joc organitzat no superi el valor de
1.500,00 euros.
e) Que l’import total dels bitllets oferts no superi els 12.000,00
euros i es justifiqui la destinació dels fons a finalitats de
caràcter social.
2. Les associacions esmentades només poden gaudir de
l’exempció per un màxim de quatre rifes o tómboles a l’any,
sense que la duració excedeixi els tres mesos.
3. Aquesta exempció s’ha d’atorgar una vegada solAlicitada al
conseller competent en matèria de hisenda en els termes que es
determinin reglamentàriament.

Secció 6a
Taxa fiscal sobre rifes, tóm boles, apostes i com binacions
aleatòries
Article 23
Tributació en les apostes de curses de cavalls i llebrers
Les apostes que es facin amb motiu de curses de llebrers en
canòdroms o de curses de cavalls o de trot que tenguin lloc en
hipòdroms, i les que es facin en frontons, que constitueixin el
fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i
combinacions aleatòries, regulada en el Decret 3059/1966, d’1
de desembre, han de tributar al tipus del 3% de l’import total
dels bitllets venuts.
Article 24
Tributació de determinats jocs de promoció del trot

Capítol II
Tributs propis
Article 26
Cànon de sanejament d’aigües
S’afegeix un tercer apartat a l’article 3 de la Llei 9/1991, de
27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües,
amb la redacció següent:
«3. L’abocament d’aigües residuals, que es posa de manifest a
través del consum per captació directa d’aigües superficials o
subterrànies dels mateixos usuaris, n’estarà exempt sempre que
s’utilitzi per a regadiu per a usos agrícoles».
Article 27
M odificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
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1. Es modifica la denominació i el contingut del capítol II del
títol I, que passa a tenir la redacció següent:
«Capítol II. Taxes per actuacions del Registre d’Entitats
Jurídiques i del protectorat de fundacions de caràcter
assistencial
Article 5. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
a) Pel que fa a les associacions:
a.1. Les inscripcions de constitució.
a.2. Les inscripcions de modificacions estatutàries.
a.3. La inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans
directius o de representació, per canvi, baixa o nova
incorporació.
a.4. La inscripció d’obertura o canvi de delegacions.
a.5. La inscripció de federacions, confederacions i unió
d’associacions d’àmbit autonòmic.
a.6. La inscripció d’incorporació d’associacions a federacions
o confederacions d’àmbit autonòmic.
a.7. La tramitació de la declaració d’utilitat pública de les
associacions.
a.8. La inscripció d’adaptació d’estatuts a la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, sense
modificació d’estatuts.
a.9. La inscripció d’adaptació d’estatuts a la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, amb
modificació d’estatuts.
a.10. La solAlicitud de cancelAlació d’assentaments en el
Registre d’Associacions, un cop dissolta i liquidada una
associació o federació d’associacions.
a.11. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents de caràcter facultatiu.
b) Pel que fa a les fundacions:
b.1. Les inscripcions de constitució.
b.2. Les inscripcions de modificacions estatutàries.
b.3. La inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans de
govern de les fundacions, per canvi, baixa o nova incorporació.
b.4. La inscripció d’obertura o canvi de delegacions
estrangeres.
b.5. L’extinció i liquidació de les fundacions.
b.6. La fusió de fundacions.
b.7. La solAlicitud d’expedició de certificats negatius de
denominació.
b.8. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents de caràcter facultatiu.
c) Pel que fa als colAlegis professionals:
c.1. Les inscripcions de constitució.
c.2. Les inscripcions de modificacions estatutàries.
c.3. Els canvis de domicili de la seu del colAlegi professional.
c.4. La inscripció de la identitat dels titulars dels òrgans
directius o de representació (juntes de govern, assemblees
generals) per baixa, canvi o nova incorporació.
c.5. La inscripció de delegacions o demarcacions de colAlegis
professionals d’àmbit supraautonòmic o de les delegacions o
demarcacions insulars.
c.6. La inscripció del Consell de Col Alegis d’àmbit insular.
c.7. La solAlicitud de notes informatives.
c.8. L'absorció, fusió, segregació o dissolució d’un colAlegi
professional.
c.9. L’extinció i liquidació d’un colAlegi professional.

c.10. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents de caràcter facultatiu.
d) De caràcter general aplicable a totes les entitats jurídiques
descrites:
d.1. L’expedició de certificats.
d.2. La confrontació de documents.
d.3. La confrontació d’expedients.
d.4. Fotocòpies.
d.5. Còpies en suport informàtic.
d.6. Llistats.
d.7. La diligència de llibres.
Article 6. Subjecte passiu
Tenen la consideració de subjecte passiu les persones físiques
o jurídiques i entitats de l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, que solAlicitin alguna de les
activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 7. Quantia i exempcions
1. La quantia de la taxa serà la quota fixa que tot seguit
s’estableix per cada activitat.
a) Registre d’Associacions: conceptes
a.1. Per solAlicitud d’inscripció de constitució: 43,60 i
a.2. Per cada solAlicitud d’inscripció de modificacions
estatutàries: 13,15 i
a.3. Per cada solAlicitud d’inscripció de la identitat dels titulars
dels òrgans directius o de govern per canvi, baixa o nova
incorporació: 13,15 i
a.4. La inscripció d’obertura o canvi de delegacions: 13,15 i
a.5. La inscripció de federacions, confederacions i unió
d’associacions d’àmbit autonòmic: 59,55 i
a.6. La inscripció d’incorporació d’associacions a federacions
o confederacions d’àmbit autonòmic: 21,80 i
a.7. La tramitació de la declaració d’utilitat pública de les
associacions: 16,36 i
a.8. La inscripció d’adaptació dels estatuts a la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, sense
modificació d’estatuts: 3,50 i
a.9. La inscripció d’adaptació dels estatuts a la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, amb
modificació d’estatuts: 13,15 i
a.10. La solAlicitud de cancelAlació d’assentaments en el
Registre d’Associacions, un cop dissolta i liquidada una
associació o federació d’associacions: 43,60 i
a.11. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents, de caràcter facultatiu: 10,25 i
b) Registre de Fundacions: conceptes
b.1. Per la inscripció de la constitució d’una fundació: 43,60 i
b.2. Per cada solAlicitud d’inscripció de modificacions
estatutàries: 13,15 i
b.3. Per cada solAlicitud d’inscripció de la identitat dels titulars
dels òrgans de govern de les fundacions per canvi, baixa o
incorporació: 13,15 i
b.4. Per cada solAlicitud d’inscripció d’obertura o canvi de
delegacions de fundacions estrangeres: 13,15 i
b.5. Per les solAlicituds d’inscripció d’extinció i liquidació de
les fundacions: 43,60 i
b.6. Per l’expedició de certificacions negatives de
denominació: 16,50 i
b.7. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents de caràcter facultatiu: 10,25 i
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c) Registre de Col Alegis Professionals: conceptes
c.1. Per la solAlicitud d’inscripció de constitució d’un colAlegi
professional: 43,60 i
c.2. Per cada solAlicitud d’inscripció de modificacions
estatutàries: 13,15 i
c.3. Per cada solAlicitud d’inscripció de canvi de domicili de la
seu del colAlegi professional: 13,15 i
c.4. Per cada solAlicitud d’inscripció de la identitat dels òrgans
directius o de representació per canvi, baixa o nova
incorporació: 13,15 i
c.5. Per cada solAlicitud d’inscripció de delegació o de
demarcació de colAlegis professionals d’àmbit supraautonòmic
o les delegacions o demarcacions insulars: 15,25 i
c.6. Per cada solAlicitud de nota informativa: 8,25 i
c.7. Per cada solAlicitud d’absorció, fusió, segregació o
dissolució d’un colAlegi professional: 43,60 i
c.8. Per la solAlicitud d’extinció i liquidació d’un colAlegi
professional: 43,60 i
c.9. Qualsevol altra solAlicitud d’inscripció d’actes, fets o
documents de caràcter facultatiu: 10,25 i
d) De caràcter general aplicable a totes les entitats jurídiques
(associacions, fundacions i colAlegis professionals) i al
protectorat de fundacions de caràcter assistencial.
d.1. Per cada expedició de certificats: 16,50 i
d.2. Per confrontació de documents: 17,90 i
d.3. Per confrontació d’expedients:
- Fins a 100 fulls: 50,00 i
- De 100 fulls endavant: 0,50 i / full
d.4. Per fotocòpies (en blanc i negre) en paper de mida A4:
0,09 i / full
d.5. Per cada còpia en suport informàtic: 1,25 i
d.6. Per solAlicitud de llistats:
- Primer full: 3,27 i
- Fulls següents: 1,63 i / full
d.7. Per diligència de llibres: 3,75 i / llibre
2. Són exemptes del pagament d’aquestes taxes
administracions públiques.

les

Article 8. Meritació
1. La taxa es merita en el moment en què es presenti la
solAlicitud que motiva el servei o l’actuació administrativa que
constitueix el fet imposable.
2. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació i s’ha de
dipositar prèviament l’import que resulti exigible. La
justificació de l’ingrés s’ha de presentar juntament amb la
solAlicitud corresponent, amb excepció dels supòsits a què es
refereixen els punts d.3, d.4 i d.6 de l’article anterior, casos en
què la justificació de l’ingrés s’ha de fer en el moment de la
recollida dels documents objecte de la solAlicitud».
2. Les referències contingudes en el capítol II del títol V a la
Junta Avaluadora de Català s’han d’entendre fetes a la Direcció
General de Política Lingüística.
3. Es modifica la denominació del capítol I del títol VI i el
contingut dels articles 104, 106 i 107, que passen a tenir la
redacció següent:
«Capítol I. Taxa per l’elaboració d’informes i certificacions
relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme
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Article 104. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes de
caràcter tècnic o l’expedició de certificacions en matèria
d’ordenació del territori i en matèria d’urbanisme, inclosos els
que s’emetin per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Article 106. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa aquells que solAlicitin
l’emissió d’informes de caràcter tècnic o certificacions en
matèria d’ordenació del territori i en matèria d’urbanisme.
Article 107. Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa s’ha de determinar per
l’aplicació d’una tarifa única de 68,79 euros per informe o
certificació».
4. Es modifica la denominació del capítol II del títol VI i la de
les seccions 1a i 2a, que passen a tenir la redacció següent:
«Capítol II: Taxes per la prestació de determinats serveis
relacionats amb la Conselleria de Medi Ambient i la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Secció 1a: Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies,
còpies i expedició de certificats de la Conselleria de Medi
Ambient
Secció 2a: Taxa per la realització de compulses i autenticació
de documents de la Conselleria de Medi Ambient».
5. S’afegeixen dues noves seccions i els articles 113 bis i 113
ter al capítol II del títol VI, amb la redacció següent:
«Secció 3a: Taxa per la realització de compulses de documents
de la Direcció General d’Ordenació del Territori de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Article 113 bis: Taxa per la realització de compulses de
documents de la Direcció General d’Ordenació del Territori de
la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la compulsa de
documents, inclosa l’emissió de documents autenticats per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
2n Exempcions
En són exempts els serveis a què es refereix el fet imposable
que es prestin a ens públics o institucionals.
3r Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa aquells que solAlicitin els
serveis a què es refereix el fet imposable.
4t Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa s’ha de determinar per
l’aplicació d’una tarifa única de 2,25 euros per compulsa.
5è Meritació
La taxa es merita quan es presti el servei, i pot exigir-se el
pagament abans que en sigui efectiva la realització.
Secció 4a: Taxa per la realització de fotocòpies de la Direcció
General d’Ordenació del Territori de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports
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Article 113 ter. Taxa per la realització de fotocòpies de la
Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de
fotocòpies.
2n Exempcions
En són exempts els serveis a què es refereix el fet imposable
que es prestin a ens públics o institucionals.
3r Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa aquells que solAlicitin els
serveis a què es refereix el fet imposable.
4t Quantia
La quota tributària es fixa segons aquestes tarifes:
a) Fotocòpia DIN A4, per full, 0,10 euros.
b) Fotocòpia DIN A3, per full, 0,15 euros.
c) Fotocòpia DIN A2, per full, 0,60 euros.
d) Fotocòpia DIN A1, per full, 1,20 euros.
f) Fotocòpia DIN A0, per full, 2,40 euros.
Quan es tracti de fotocòpies de color, la quantia de la taxa serà
el resultat de multiplicar per 4 les quanties anteriors.
5è Meritació
La taxa es merita quan es presti el servei, i pot exigir-se el
pagament abans que en sigui efectiva la realització».
6. Es modifica l’apartat C2 de l’article 132, que passa a tenir la
redacció següent:
«C2 Llicència anual especial per caçar amb reclam de perdiu
mascle: 12,04 euros».
7. Es modifica l’apartat 4 del punt 3r de l’article 133 bis, que
passa a tenir la redacció següent:
«4. S’ha d’aplicar una reducció del 75% de la matrícula anual
i de la taxa per a camps d’ensinistrament de cans a tots els
vedats de caça de les Illes Balears dels quals siguin titulars o
acreditin la gestió directa societats federades de caçadors».

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones
físiques o jurídiques, i també les entitats a les quals es refereix
l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que solAlicitin la realització de les activitats que
constitueixen el fet imposable.
3r Quantia
La taxa per la solAlicitud de concessió de l’etiqueta ecològica
comunitària és de 300,00 euros. Aquesta quantia per solAlicitud
de concessió d’etiqueta ecològica comunitària no inclou cap
element relatiu al cost de les proves a les quals s’han de
sotmetre els productes objecte de la solAlicitud. Aquestes
despeses han de ser satisfetes pels solAlicitants a les entitats
degudament qualificades per realitzar aquestes proves.
4t Bonificacions
La taxa per solAlicitud de concessió de l’etiqueta ecològica
comunitària serà objecte de les reduccions següents, que són
acumulables:
a) Reducció del 25% si el subjecte passiu és una petita o
mitjana empresa.
b) Reducció del 25% si el subjecte passiu és fabricant de
producte o prestador de servei d’un país en desenvolupament.
5è Meritació
La taxa per solAlicitud de concessió de l’etiqueta ecològica
comunitària es meritarà en presentar la solAlicitud que iniciï
l’actuació administrativa, que no es tramitarà si no s’ha pagat
la quantia corresponent.
6è Autoliquidació i pagament
Els subjectes passius han d’autoliquidar la quantia per la
solAlicitud de concessió de l’etiqueta ecològica comunitària en
el moment en què presentin la corresponent solAlicitud per
iniciar-ne la tramitació. L’autoliquidació resta subjecta, en tot
cas, a les comprovacions corresponents posteriors que faci la
Conselleria de Medi Ambient, i també a les validacions
posteriors que faci l’Administració que siguin necessàries.
Secció 2a. Taxa per la utilització de l’etiqueta ecològica
comunitària
Article 343 quinquies. Taxa per la utilització de l’etiqueta
ecològica comunitària

8. S’afegeix un nou capítol al títol VI, amb la redacció següent:
«Capítol XLIII. Taxa per tramitació de la solAlicitud de
concessió i taxa per la utilització de l’etiqueta ecològica
comunitària
Secció 1a. Taxa per tramitació de la solAlicitud de concessió de
l’etiqueta ecològica comunitària
Article 343 quater. Taxa per tramitació de la solAlicitud de
concessió de l’etiqueta ecològica comunitària
1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació, per
part de la Conselleria de Medi Ambient, com a organisme
competent, de la solAlicitud de concessió de l’etiqueta ecològica
comunitària per a un producte o servei determinat.
2n Subjecte passiu

1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de
l’etiqueta ecològica comunitària concedida per la Conselleria
de Medi Ambient, com a organisme competent.
2n Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones
físiques o jurídiques, i també les entitats a què es refereix
l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que duguin a terme l’activitat que constitueix el fet
imposable.
3r Quantia
La quota que s’ha d’ingressar és la resultant d’aplicar el
percentatge del 0,15% sobre el volum de vendes del producte
o servei a la Unió Europea, durant el període de dotze mesos
des de la data de concessió de l’etiqueta, amb un mínim de
500,00 euros i un màxim de 25.000,00 euros anuals per
categoria de producte i per solAlicitant.
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Per tal de calcular el volum anual de vendes, cal tenir en
compte la facturació del producte o del servei amb etiqueta, el
qual s’ha de calcular a partir del preu de fàbrica, quan el
producte que hagi obtingut l’etiqueta sigui un bé, i a partir del
preu de lliurament, quan es tracti d’un servei.
Per calcular la base imposable per la utilització de l’etiqueta
ecològica comunitària, l’interessat pot optar pel règim
d’estimació directa o pel d’estimació objectiva, el qual s’ha de
determinar reglamentàriament.
4t Bonificacions
S’han d’aplicar les reduccions següents sobre la quota, que són
acumulables però que no en poden, en cap cas, sobrepassar el
50%:
a) Reducció del 25%, si el subjecte passiu és una petita o
mitjana empresa.
b) Reducció del 25%, si el subjecte passiu és fabricant de
producte o prestador de servei d’un país en desenvolupament.
c) Reducció del 15%, si el subjecte passiu disposa de la
certificació EMAS o ISO 14.001, sempre que es comprometi
expressament en la seva política ambiental a garantir que els
seus productes amb etiqueta ecològica comunitària compleixen
els criteris de l’etiqueta ecològica durant el període de validesa
del contracte i que aquest compromís s’incorpori adequadament
als objectius mediambientals del seu sistema de gestió
ambiental.
d) Reducció del 25%, als tres primers solAlicitants que
obtenguin l’etiqueta ecològica comunitària per cada categoria
de productes.
5è Meritació
La taxa es meritarà durant un període de dotze mesos, dins els
trenta dies naturals següents a la finalització del període anual
de què es tracti. Aquest període de dotze mesos s’ha de
computar de dues maneres:
a) En el supòsit de nous contractes, des de la signatura del
contracte entre l’organisme competent i el sol Alicitant de
l’etiqueta ecològica, contracte previst en l’article 9 del
Reglament (CE) 1980/2000 del Parlament Europeu i del
Consell de 17 de juliol del 2000, relatiu al sistema comunitari
revisat de concessió d’etiqueta ecològica, i en la Decisió de la
Comissió de 10 de novembre del 2000 relativa al contracte
tipus sobre les condicions d’utilització de l’etiqueta ecològica
comunitària.
b) A partir del segon i/o en els successius períodes, des de la
finalització del període anual anterior.
6è Autoliquidació i pagament
Els subjectes passius han d’autoliquidar la quantia dins els
trenta dies naturals següents a la finalització del període anual
de què es tracti, sigui des de la signatura del contracte esmentat
en l’article anterior o sigui des de la finalització del període
anual anterior. L’autoliquidació resta subjecta, en tot cas, a les
comprovacions corresponents posteriors que faci la Conselleria
de Medi Ambient, i també a les validacions posteriors que faci
l’Administració que siguin necessàries».
9. Es modifica l’apartat 5 i s’afegeix l’apartat 6 a l’article 355,
amb la redacció següent:
«5. Inscripció inicial d’un producte: 139,48 euros
6. Notificació de complements alimentaris: 139,48 euros».
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10. Es modifica la denominació del capítol VII del títol VIII,
que passa a tenir la redacció següent:
«Capítol VII. Taxa pels serveis de control sanitari de les
condicions sanitàries d’establiments que elaboren o serveixen
menjars preparats».
11. Es modifica l’article 373, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 373
Constitueix el fet imposable de la taxa l’autorització d’activitat
i la diligència del llibre de visites dels establiments de menjars
preparats».
12. Es modifica l’apartat 1 de l’article 375, que passa a tenir la
redacció següent:
«1. Autorització sanitària i diligència del llibre de visites
d’establiments de menjars preparats».
13. Es modifica la denominació del capítol VIII del títol VIII,
que passa a tenir la redacció següent:
«Capítol VIII. Taxa pel servei de gestió dels expedients
d’autoritzacions per a la instalAlació, trasllat, transmissió o
obres de modificació d’oficines de farmàcia».
14. Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 379 i es modifiquen els
apartats 2 i 6 d’aquest mateix article, que passen a tenir la
redacció següent:
«2. SolAlicitud per participar en el concurs públic d’assignació
d’una farmàcia prèviament autoritzada: 120,00 euros.
6. SolAlicitud d’autorització de trasllat, transmissió total o
parcial o obres de modificació d’una oficina de farmàcia:
486,22 euros»
15. Es modifica l’article 381, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 381
Constitueix el fet imposable l’emissió d’informes,
certificacions, l’estudi de projectes, les declaracions d’interès
sanitari, el reconeixement de títols de formacions professionals
sanitàries als ciutadans de la Unió Europea i dels països
signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Únic Europeu o la
tramitació de qualsevol expedient a instància de part no inclòs
en els conceptes anteriors».
16. Es modifica l’article 383, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 383
La quota tributària d’aquesta taxa s’ha de determinar segons les
tarifes següents:
1. Emissió d’informes que suposin estudi o examen de
projectes o expedients: 40,00 euros
2. Certificats, visats i compulses de documents: 20,00 euros
3. Fulls de reclamacions per l’establiment de serveis: 8,00
euros
4. Declaració d’interès sanitari: 38,21 euros
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5. Reconeixement de títols de formacions professionals
sanitàries a ciutadans de la Unió Europea o dels països signants
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Únic Europeu: 38,21
euros».
17. Es modifica l’article 387, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 387
La quota tributària d’aquesta taxa s’ha de determinar d’acord
amb les tarifes següents, en euros:
1. Anàlisi microbiològica d’aliments
1.1 Recompte
1.1.1 Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC
1.1.2 Recompte de Clostridi perfringens
1.1.3 Recompte d’estafilococs coagulasa positius
1.1.4 Recompte d’enterococs
1.1.5 Recompte d’enterobacteriàcies
1.1.6 Recompte de coliformes a 30ºC
1.1.7 Recompte d’escheríchia coli
1.1.8 Per cada un dels altres no especificats
1.2 Investigació
1.2.1 Investigació de salmonelAles sp
1.2.2 Investigació de listèria monocitògena
1.2.3 Per cada un dels altres no especificats
2. Anàlisi microbiològica d’aigües
2.1 Recompte
2.1.1 Recompte de colònies a 22ºC
2.1.2 Recompte de bacteris coliformes
2.1.3 Recompte d’escheríchia coli
2.1.4 Recompte d’enterococs
2.1.5 Recompte de Clostridi perfringens
2.1.6 Per cada un dels altres no especificats
2.2 Investigació
2.2.1 Investigació de legionelAla
2.2.2 Investigació de salmonelAles sp
2.2.3 Per cada un dels altres no especificats
3. Anàlisi fisicoquímica de l’aigua
Per tècniques
3.1 Potenciometria
3.1.1 pH
3.1.2 Florurs
3.2 Turbidimetria
3.2.1 Color
3.2.2 Terbolesa
3.3 Conductimetria
3.3.1 Conductivitat
3.4 Espectrofotometria uv-vis
3.4.1 Nitrats
3.4.2 Nitrits
3.4.3 Amoni
3.4.4 Cianurs
3.4.5 Fosfats
3.4.6 Sulfats
3.5 Volumetria
3.5.1 Duresa
3.5.2 Clorurs
3.5.3 Oxidabilitat
3.6 Espectrofotometria d’absorció atòmica
3.6.1 Antimoni
3.6.2 Arsènic

1,70
14,67
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
18,68
26,70
33,98
21,70

10,01
12,70
12,70
12,70
12,70
18,68
46,60
26,70
21,70

3.6.3 Cadmi
3.6.4 Coure
3.6.5 Crom
3.6.6 Mercuri
3.6.7 Níquel
3.6.8 Plom
3.6.9 Seleni
3.6.10 Alumini
3.6.11 Ferro
3.6.12 Manganès
3.6.13 Sodi
3.6.14 Calci
3.6.15 Magnesi
3.7 Cromatografia de gasos-masses
3.7.1 Composts volàtils i semivolàtils

18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
18,65
129,9
7

3.7.2 Benzè
3.7.3 1-2 Dicloretà
3.7.4 Total de plaguicides
3.7.5 Trihalometans
3.7.6 Tricloroetè + tetracloroetè
3.8 Cromatografia HPLC + procés d’extracció 99,57/mostra
3.8.1 Hidrocarburs aromàtics policíclics
79,66
3.8.2 Benzo (alfa) pirens
19,91
4. Anàlisi fisoquímica d’aliments
4.1 Cromatografia HPLC + procés d’extracció
4.1.1 Paràmetres a determinar per HPLC amb detector de
fluorescència:
113,28/mostra
5. Grups d’anàlisi
5.1 Anàlisi d’aigües
5.1.1 Anàlisi de control d’aigües
73,17
5.1.2 Anàlisi completa d’aigües
685,33
5.2. Anàlisi microbiològica d’aliments
La taxa es calcula per la suma dels paràmetres que s’han de
determinar per cada aliment segons la legislació vigent.»
18. S’afegeix un nou capítol en el títol VIII i l’article 388 ter
amb la redacció següent:
«Capítol XII. Taxa pels serveis d’autorització d’entitats
formadores

.

10,01
10,01
3,02
3,02
3,02
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01
12,01

4,68
4,68
4,68
279,77/mostra
18,65
18,65

Article 388 ter. Taxa pels serveis d’autorització d’entitats
formadores
1r Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa les autoritzacions o
anotacions registrals, fetes per la conselleria competent en
matèria de salut, de les entitats formadores, per tal de fer
acomplir els decrets 43/2003, de 2 de maig, i 16/2004, de 13 de
febrer.
2n Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques,
jurídiques o entitats de l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària a les quals es prestin els serveis a
què es refereix el fet imposable.
3r Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les
tarifes següents:
1. Autorització d’entitats formadores: 170,70 euros
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2. Canvi de domicili: 90,08 euros
3. Baixa d’inscripció: 90,08 euros
4. Convalidació: 170,70 euros
4t Meritació i pagament
La taxa es merita quan es presti el servei o l’activitat que en
constitueix el fet imposable. La taxa s’ha d’exigir en règim
d’autoliquidació, que s’ha d’ingressar en el mateix moment en
què es meriti. No obstant això, pels serveis prestats a instància
de part, s’ha de dipositar prèviament l’import en el moment de
solAlicitar el servei».
19. S’afegeix un nou capítol en el títol VIII i l’article 388
quater, amb la redacció següent:
«Capítol XIII. Taxa pels serveis d’inscripció i anotació en el
Registre d’Entitats Formadores de Manipuladors d’Aliments
Article 388 quater. Taxa pels serveis d’inscripció i anotació en
el Registre d’Entitats Formadores de Manipuladors d’Aliments
1r Fet imposable
Constitueixen el fet imposable de la taxa les inscripcions o
anotacions registrals, fetes per la conselleria competent en
matèria de salut, de les empreses i entitats formadores de
manipuladors d’aliments en el Registre d’Entitats Formadores
de Manipuladors d’Aliments de les Illes Balears (REFIB), per
tal de fer acomplir el Decret 3/2003, de 10 de gener.
2n Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques,
jurídiques o entitats de l’article 36 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, a les quals es prestin els serveis a
què es refereix el fet imposable.
3r Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les
tarifes següents:
1. Inscripció inicial en el Registre d’Entitats Formadores de
Manipuladors d’Aliments de les Illes Balears (REFIB): 212,22
euros
2. Convalidació en el Registre d’Entitats Formadores de
Manipuladors d’Aliments de les Illes Balears (REFIB): 212,22
euros
3. Canvi de domicili: 90,08 euros
4. Baixa d’inscripció: 90,08 euros
4t Meritació i pagament
La taxa es merita quan es presti el servei o l’activitat que
constitueix el fet imposable. La taxa s’exigirà en règim
d’autoliquidació, que s’ha d’ingressar en el mateix moment en
què es meriti. No obstant això, pels serveis prestats a instància
de part, s’ha de dipositar prèviament l’import en el moment de
solAlicitar el servei».
Capítol III
Normes de gestió tributària
Article 28
M odificació del termini de presentació de les declaracions
liquidacions en l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats
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D’acord amb el que preveu l’article 41.2 de la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia, el termini de presentació de les declaracions
liquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, juntament amb el document o
declaració escrita substitutiva del document, és d’un mes,
comptador a partir del moment en què s’esdevengui l’acte o
contracte. Aquest termini serà d’un mes i deu dies naturals si la
presentació i liquidació de les declaracions liquidacions es fa
per via telemàtica. En tot cas, aquests terminis poden ser
modificats reglamentàriament.
Article 29
Pagament i presentació
determinats tributs

telemàtica

preceptiva

de

Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda es
pot exigir el pagament i la presentació de la documentació
necessària per a la liquidació del tribut per Internet de
determinats tributs propis i cedits gestionats per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, pel que fa als contribuents o
presentadors que superin la xifra de negocis, el nombre de
presentacions o l’import de tributs satisfets que, a aquest efecte,
fixin aquestes ordres.

Article 30
Obligacions formals del subjecte passiu en l’impost sobre
successions i donacions
En el cas de transmissions per causa de mort, els subjectes
passius són obligats a presentar juntament amb la declaració
tributària a què es refereix l’article 31 de la Llei 29/1987, de 18
de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, un
certificat emès per l’entitat financera corresponent per cada
compte bancari del qual fos titular el causant, en què han de
constar els moviments efectuats en el període de l’any natural
anterior a la seva defunció.
Article 31
Obligacions formals de les empreses de subhastes i de la
resta d’entitats que organitzin subhastes de béns en
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
Sense perjudici del deure general de colAlaboració establert
a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les
entitats que organitzin subhastes de béns són obligades a enviar
a la direcció general competent en matèria de tributs, la primera
quinzena de cada trimestre, una llista de les transmissions de
béns en què hagin intervingut, efectuades durant el trimestre
anterior. Aquesta llista ha de comprendre les dades
d’identificació del transmitent i de l’adquirent, la data de la
transmissió, una descripció del bé subhastat i el preu final
d’adjudicació.
TÍTOL II
NORM ES DE GESTIÓ I ACCIÓ ADM INISTRATIVA
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Capítol I
L’acció administrativa en matèria de comerç interior
Article 32
M odificació de determinats preceptes de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears
1. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 8, a l’article 15, amb la
redacció següent:
«8. El termini màxim per a dictar i notificar una resolució
expressa en el procediment per a l’obtenció de llicència
autonòmica de gran establiment comercial és de sis mesos. El
venciment del termini màxim sense que se n’hagi notificat la
resolució expressa faculta la persona interessada per a entendre
desestimada la solAlicitud per silenci administratiu.»
2. Es modifica l’article 50, que passa a tenir la redacció
següent:
«Es consideren infraccions molt greus les següents:
a) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida per les autoritats o els seus agents en
l’exercici de les seves funcions d’inspecció, quan s’efectuï
acompanyada de violència física o verbal o de qualsevol altra
forma de pressió.
b) No disposar de la llicència autonòmica de gran establiment
comercial, quan sigui preceptiva d’acord amb l’article 15
d’aquesta llei.
c) Les que, havent-se qualificat com a greus, hagin suposat una
facturació anual superior a 600.000,00 euros.
d) La reincidència en infraccions greus. S’entén que hi ha
reincidència en infraccions greus si es donen els requisits
establerts en l’article 67 de la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç detallista».

«3. Quan es produeixi la infracció prevista en l’article 50 b)
d’aquesta llei, l’òrgan competent per a la incoació de
l’expedient sancionador pot acordar el tancament de
l’establiment, en el cas que aquest sigui obert al públic, com a
mesura cautelar que garanteixi l’eficàcia del que disposa
aquesta llei respecte de la necessitat d’obtenir llicència
autonòmica prèvia de gran establiment comercial, sense que
sigui necessària l’audiència prèvia de l’interessat».
Capítol II
L’acció administrativa en matèria de treball i formació
Article 33
M odificació de determinats preceptes de la Llei 7/2000, de
15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears
1. Es modifica el paràgraf segon de l’article 1, que passa a tenir
la redacció següent:
«La finalitat de l’entitat creada és la planificació, gestió i
coordinació de les polítiques d’ocupació, amb funcions
concretes d’informació, d’orientació i d’intermediació en el
mercat laboral, el foment de l’ocupació en tots els seus vessants
i el desenvolupament de la formació professional ocupacional».
2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3, que passa a tenir la
redacció següent:
«1. Els òrgans de govern del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears són els següents:
a) El Consell General
b) La Comissió Executiva
c) El president
d) El vicepresident
e) El director».

3. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’article 53, que passen a
tenir la redacció següent:

3. Es modifica l’apartat 3 i s’afegeixen els apartats 4 i 5 a
l’article 5, amb la redacció següent:

«b) Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de
1.501,00 euros fins a 60.000,00 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de
60.001,00 euros fins a 600.000,00 euros, i en el supòsit que
hagin significat un greu risc per a la salut, un greu perjudici
econòmic o hagin generat una àmplia alarma social, suposaran,
a més a més, el tancament de l’establiment o la suspensió de
l’activitat comercial per un termini màxim d’un any».

«3. El president és el titular de la conselleria competent en
matèria de treball o la persona que es nomeni per decret del
Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria. En
aquest cas, el president n’ha de sotmetre la gestió a les
directrius del conseller competent en matèria de treball.
Li corresponen les atribucions següents:
a) O stentar la representació superior del Servei i del Consell
General.
b) Exercir l’autoritat superior sobre el personal del Servei.
c) Exercir les funcions que siguin inherents a la condició de
president del Consell General.
d) Dirigir, coordinar i gestionar l’activitat del Servei.
e) Dirigir l’elaboració i execució del Pla d’Actuació del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.
f) Coordinar les actuacions del Servei amb les administracions
públiques implicades en les polítiques d’ocupació i en la
formació professional, i, sobretot, amb el servei públic estatal
d’ocupació.
g) Autoritzar les despeses, contreure obligacions i ordenar
pagaments, de conformitat amb la normativa autonòmica vigent
en matèria de finances de la comunitat autònoma.
h) Subscriure convenis en les matèries de competència del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears i ser-ne l’òrgan de
contractació.

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 54, que passa a tenir la
redacció següent:
«1. Les sancions s’han de graduar sobretot en funció de la
transcendència social de la infracció, la situació de predomini
de l’infractor en el mercat, la naturalesa dels perjudicis causats,
el volum de la facturació a la qual afecta, el grau de
voluntarietat o d’intencionalitat de l’infractor, i també la
reincidència per haver comès, en el termini d’un any, més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, la quantia del benefici
obtingut, la capacitat econòmica de l’infractor i el termini de
temps durant el qual s’hagi comès la infracció».
5. S’afegeix l’apartat 3 a l’article 56, amb la redacció següent:
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i) Concedir ajuts i subvencions.
4. El vicepresident és el titular de la secretaria general de la
conselleria competent en matèria de treball o la persona que es
nomeni per decret del Consell de Govern, a proposta del titular
de la conselleria.
Les seves funcions són:
a) Substituir el president en casos d’absència, vacant, malaltia
i qualsevol altra circumstància que li impedeixi exercir les
seves funcions, d’acord amb allò que s’estableixi
reglamentàriament.
b) Gestió patrimonial i dels assumptes generals del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.
c) Gestió dels recursos humans, econòmics i jurídics del
Servei.
d) Elaboració de l’avantprojecte de pressupost del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears i control de la gestió del
pressupost.
5. El director és l’òrgan executiu ordinari del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears i té les atribucions següents:
a) Auxiliar el president en les activitats per al compliment de
les funcions del Servei.
b) Elaborar i presentar les memòries anuals i els programes
d’actuació, i també dirigir-ne l’execució i controlar-ne el
compliment adequat.
c) Dirigir, coordinar, planificar, controlar i proposar les
activitats del Servei necessàries per complir els fins i les
funcions que tengui assignades.
d) Gestionar la intermediació en el mercat laboral de les Illes
Balears.
e) Vetllar per la utilització racional i eficient dels mitjans
materials del Servei.
f) Executar els acords del Consell General i vetllar pel seu
compliment.
g) Informar el president i el Consell General de totes les
qüestions que es refereixin a la gestió del Servei.
h) Executar les funcions que li delegui el president o el Consell
General.
i) En general, totes les altres funcions que li delegui el
president».
Capítol III
L’acció administrativa en matèria de pesca i activitats
subaquàtiques
Article 34
Es modifiquen els apartats 1 i 5 i s’afegeix l’apartat 6 a
l’article 20 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, amb la redacció següent:
«1. Mentre no s’aprovi la llei d’infraccions i sancions en
matèria de pesca en aigües interiors de les Illes Balears, serà
d’aplicació el règim sancionador previst en aquesta disposició
i, supletòriament, la legislació estatal vigent en matèria de
pesca marítima.
5. Es consideren com a infracció greu en matèria d’activitats
subaquàtiques les següents:
a) Realitzar l’activitat subaquàtica professional sense la
titulació corresponent.
b) Desenvolupar l’activitat subaquàtica professional sense
l’autorització corresponent de la direcció general competent en
matèria de pesca.
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c) Practicar activitats subaquàtiques, esportives o professionals
a menys de 250 metres de qualsevol art o aparell de pesca
professional degudament senyalitzat.
d) Practicar el busseig d’esplai en zones de reserva sense
l’autorització corresponent.
6. La competència per a la imposició de les sancions correspon
als òrgans següents:
a) Al director general competent en matèria de pesca quan la
quantia de la multa no sobrepassi els 60.000,00 euros i altres
sancions accessòries.
b) Al conseller competent en matèria de pesca quan la quantia
de la multa estigui compresa entre 60.001,00 euros i
150.000,00 euros i altres sancions accessòries.
c) Al Consell de Govern quan la quantia de la multa ascendeixi
a més de 150.000,00 euros i altres sancions accessòries».
Capítol IV
L’acció administrativa en matèria d’aigües
Article 35
Normes en matèria d’aigües
Dins l’àmbit territorial de les Illes Balears es deixa sense
efecte l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, que aprova el text refós de la Llei d’aigües, el qual s’ha
de substituir per la norma següent:
«Les facultats de l'administració hidràulica, en relació amb
l'aprofitament i control dels cabals concedits i les condicions de
les obres de captació, són les següents:
1. L'administració hidràulica, quan així ho exigeixi la
disponibilitat del recurs, pot fixar el règim d'explotació dels
embassaments establerts en els rius i aqüífers subterranis, règim
al qual ha d'adaptar-se la utilització coordinada dels
aprofitaments existents. Igualment, pot fixar el règim
d'explotació conjunta de les aigües superficials i dels aqüífers
subterranis.
2. Amb caràcter temporal, pot també condicionar o limitar l'ús
del domini públic hidràulic per tal de garantir-ne l’explotació
racional. Quan per això s'ocasioni una modificació de cabals
que generi perjudicis a uns aprofitaments a favor d'uns altres,
els titulars beneficiats han satisfer la indemnització oportuna.
Correspon a l'administració hidràulica, en defecte d'acord entre
les parts, determinar-ne la quantia.
3. Quan existeixin cabals reservats o compresos en algun pla de
l'Estat o de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que no
siguin objecte d'aprofitament immediat, poden atorgar-se
concessions de precari que no consolidaran cap dret ni donaran
lloc a indemnització si l'administració hidràulica redueix els
cabals o revoca les autoritzacions.
4. L'administració hidràulica ha de determinar dins el seu àmbit
territorial els sistemes de control efectiu dels cabals d'aigua
utilitzats i dels abocaments al domini públic hidràulic que hagin
d’establir-se per garantir el respecte als drets existents,
permetre la correcta planificació i administració dels recursos,
i assegurar la qualitat de les aigües. A aquest efecte, i a
instàncies de l'administració hidràulica, els titulars de les
concessions administratives d'aigües i tots aquells que per
qualsevol altre títol tenguin dret a l’ús privatiu d’aquestes són
obligats a instalAlar i mantenir els corresponents sistemes de
mesurament que garanteixin informació precisa sobre els cabals
d'aigua en efecte utilitzats i, si n’és el cas, retornats.
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Reglamentàriament s'ha d’establir la manera de computar els
cabals efectivament aprofitats quan es tracti de cabals sobrants
d'altres aprofitaments.
Les comunitats d'usuaris poden exigir també l'establiment de
sistemes de mesurament anàlegs als comuners o grups de
comuners que s'hi integren.
L'obligació d'instalAlar i mantenir sistemes de mesurament és
exigible també a qui faci qualsevol mena d'abocament en el
domini públic hidràulic.
Els sistemes de mesurament s’han d’instalAlar en el punt que
determini l'administració hidràulica, amb l’audiència prèvia als
usuaris. Les comunitats d'usuaris poden solAlicitar la instalAlació
d'un sistema únic de mesurament de cabals per als
aprofitaments conjunts d'usuaris interrelacionats.
Tots els proveïments de població estable o flotant han de
disposar de comptadors a cadascun dels punts de captació
d'aigua, qualsevol que en sigui la forma, amb l'obligació de
mantenir-los en perfecte estat i de subministrar la informació
que l'administració hidràulica requereixi.
Reglamentàriament, mitjançant decret del Consell de Govern,
cal determinar les condicions tècniques generals per fer-ne les
captacions i abandonaments, a les quals cal ajustar-ne els
projectes i l’execució, a fi de garantir la protecció del domini
públic hidràulic de tota mena de contaminació. Per a les
captacions de proveïment públic, cal establir unes condicions
específiques.
Els sondeigs autoritzats per a altres fins que no siguin la
captació d'aigües subterrànies a l'empara d'una altra legislació,
només poden solAlicitar autorització o concessió, d'acord amb
la legislació d'aigües, si es poden adaptar a les condicions
tècniques generals a què es refereix el paràgraf anterior. En cas
contrari, s’han d’abandonar, en aplicació de les condicions
tècniques fixades reglamentàriament.
5. Les empreses subministradores de serveis energètics a què
fa referència la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector
d'hidrocarburs, i la Llei 54/1997, de 2 de novembre, del sector
elèctric, han de facilitar la informació que l'administració
hidràulica, en l'exercici de les seves competències, els solAliciti,
en relació amb les potències instalAlades i els consums d'energia
per a extracció d'aigües subterrànies».

plenari del consell insular competent, tot seguint el
procediment establert amb caràcter general en el capítol primer
del títol I d’aquesta llei, amb les adaptacions degudes i
necessàries al caràcter immaterial o intangible del bé o béns de
què es tracti.
L’acord de declaració d’un bé d’interès cultural immaterial ha
de definir les característiques que el componen i els elements
que li són propis.
Els poders públics de les Illes Balears han de vetllar per
protegir i per promoure adequadament els béns etnològics
immaterials que integren el patrimoni històric de les Illes
Balears i sobretot aquells béns declarats d’interès cultural
immaterial, com també per conservar-ne els elements
essencials, sense perjudici, en el supòsit específic i concret de
les festes declarades d’interès cultural, del que es disposa en la
Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional,
atenent l’evolució natural i l’adaptació històrica de cada festa».

Capítol VI
L’acció administrativa en matèria de patrimoni públic
local del sòl i en matèria d’alienació de béns patrimonials
Article 37
Normes en matèria de patrimoni públic local del sòl i en
matèria d’alienació de béns patrimonials
1. Constitució i patrimoni separat

Article 36
M odificació de determinats preceptes de la Llei 12/1998, de
21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

1. Els consells insulars i els ajuntaments han de constituir el seu
respectiu patrimoni públic local de sòl amb la finalitat
d’intervenir en el mercat, obtenir reserves de sòl i facilitar
l’execució del planejament territorial o urbanístic.
2. Els béns del patrimoni públic local del sòl constitueixen un
patrimoni separat de la resta de béns dels ens locals. Els
ingressos obtinguts mitjançant l’alienació de terrenys, la seva
permuta o la substitució per compensació en metàlAlic provinent
de l’aprofitament corresponent a l’administració local, s’han de
destinar a conservar-los i ampliar-los.

1. S’afegeix un paràgraf a l’article 5, amb la redacció següent:

2. Béns integrants

«Dins els béns etnològics immaterials que integren el patrimoni
històric de les Illes Balears, tenen la consideració de béns
d’interès cultural immaterial aquells de més vàlua, rellevància
i arrelament i que, com a tals, així siguin declarats,
conformement amb el que estableix l’article 67 d’aquesta llei».

1. Integren el patrimoni públic local de sòl els béns
patrimonials que resultin classificats pel planejament urbanístic
com a sòl urbà o urbanitzable i que els ens locals destinin a
aquesta finalitat i, en tot cas, els obtinguts com a conseqüència
de cessions derivades de la participació de l’Administració en
les plusvàlues generades.
2. S’incorporen al patrimoni públic local de sòl els terrenys
classificats com a sòl urbanitzable no programat o sòl rústic
que s’adquireixin amb l’esmentada finalitat.

Capítol V
L’acció administrativa en matèria de patrimoni històric

2. S’afegeix un tercer apartat a l’article 67, amb la redacció
següent:
«3. Dins els béns etnològics immaterials que integren el
patrimoni històric de les Illes Balears, els de més vàlua,
rellevància i arrelament han de ser objecte de protecció
particular mitjançant la declaració d’aquests com a bé d’interès
cultural immaterial. La declaració s’ha de dur a terme per acord

3. Destí
Els béns del patrimoni públic local de sòl, una vegada
incorporats al procés d’urbanització i edificació, han de ser
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destinats a actuacions adreçades a regular el mercat de sòl o a
la construcció d’habitatges subjectes a algun règim de protecció
pública o a altres usos d’interès general que serà apreciat per la
pròpia corporació local, sempre d’acord amb el que disposi el
planejament urbanístic.
4. Gestió directa o cessió
1. Les administracions locals, fent servir la modalitat de gestió
més adequada a cada cas, poden dur a terme la urbanització i
edificació dels terrenys integrants del patrimoni públic local de
sòl, una vegada que així ho permeti el grau de
desenvolupament del planejament.
2. Els terrenys integrants del patrimoni públic local de sòl
poden ser cedits per al compliment dels fins prevists en els
punts 1.1 i 3 anteriors.
5. Intervenció i tutela autonòmica
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Article 38
M odificació de determinats preceptes de la Llei 3/1989, de
29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears
S’afegeix un segon paràgraf a l’article 19 de la Llei 3/1989,
de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
la redacció següent:
«No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, la
normativa reguladora del règim jurídic de cada entitat ha de
determinar, si n’és el cas, les condicions d’acord amb les quals
els funcionaris de l’administració autonòmica poden ser cedits
en comissió de serveis o adscrits, com també les competències
que, en relació amb aquests funcionaris, han d’exercir els
òrgans de l’entitat, d’acord amb la legislació sobre funció
pública».

D’acord amb el que estableix l’article 109 del Reial Decret
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de
béns de les entitats locals, tota cessió de terrenys s’ha de
comunicar i, si n’és el cas, autoritzar per l’òrgan competent de
la comunitat autònoma.

6. Cessions oneroses. Concurs
1. Els terrenys que pertanyin al patrimoni públic local de sòl
amb qualificació adequada als fins establerts en el punt 1.1
anterior només poden ser alienats mitjançant el sistema de
concurs. El preu no pot ser inferior al valor de repercussió
corresponent a l’aprofitament urbanístic real que li
correspongui.
2. El plec de condicions del concurs ha d’establir els terminis
màxims per dur-hi a terme les obres d’urbanització, si escau, i
les d’edificació, com també els preus màxims de venda o
arrendament de les edificacions resultants de l’actuació.
3. Si el concurs és declarat desert, l’ens local corresponent pot
alienar el bé directament dins el termini màxim d’un any
d’acord amb el plec de condicions i amb una variació màxima
del 10% referida a les condicions econòmiques establertes en
aquest plec de condicions.

Capítol II
Normes sobre funcionaris públics
Article 39
M odificació de determinats preceptes de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la funció pública
1. Es modifica el punt 4 de l’article 42, que passa a tenir la
redacció següent:
«4. L’oferta d’ocupació pública ha d’indicar el cos, l’escala o
l’especialitat, si escau, o el nivell i la categoria professional a
què corresponguin les places vacants i la població de
destinació. A aquests efectes s’entén per població de destinació
l’illa on estigui ubicada la plaça.
Així mateix, ha d’assenyalar les places que hagin de ser objecte
de provisió en l’exercici pressupostari corresponent i les
previsions temporals respecte de les places que es prevegin
cobrir en exercicis pressupostaris successius».

7. Cessions entre administracions
Les administracions públiques i ens instrumentals que en
depenguin poden transmetre directament i gratuïtament els béns
del patrimoni públic local de sòl, sempre que els béns
esmentats es dediquin a les finalitats establertes en els punts 1.1
i 3 anteriors.
8. Alienació d’altres béns patrimonials
L’alienació dels béns immobles de caràcter patrimonial que no
formin part del patrimoni públic local del sòl s’ha de fer
mitjançant subhasta o, en els casos en què el preu no sigui
l’únic criteri determinant de l’alienació, mitjançant concurs.
TÍTOL III
NORM ES DE FUNCIÓ PÚBLICA
Capítol I
Normes generals

2. Es modifica la lletra a) del punt 2 de l’article 43, que passa
a tenir la redacció següent:
«a) El nombre de vacants, el cos, l’escala o l’especialitat, si
escau, o el nivell, la categoria professional a què
corresponguin, i la població de destinació, com també el
percentatge reservat a promoció interna. A aquests efectes
s’entén per població de destinació l’illa on estigui ubicada la
plaça».
3. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 i s’afegeix l’apartat 7 a
l’article 59, amb la redacció següent:
«1. Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment
de lliure designació poden ser remoguts lliurement mitjançant
resolució del conseller competent en matèria de funció pública,
a proposta del conseller del departament en el qual figuri
adscrit el lloc de què es tracti.
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En aquest cas, els funcionaris han de ser adscrits amb caràcter
provisional i amb efectes a partir de l’endemà del cessament a
un lloc de treball del mateix municipi o d’un altre de limítrof
corresponent al seu cos, escala o especialitat, no inferior en més
de dos nivells al del seu grau personal, o de tres si no hi ha cap
lloc dotat i vacant d’aquestes característiques.
Els funcionaris que es trobin en aquesta situació només són
obligats a participar en les convocatòries públiques de provisió
per a llocs de treball del mateix municipi o d’un altre de
limítrof corresponent al seu cos, escala o especialitat, no
inferior en més de dos nivells al del seu grau personal.
2. Els funcionaris que accedeixin a un lloc de treball pel
procediment de concurs en poden ser remoguts per rendiment
insuficient o per manca d’adequació al lloc de treball
sobrevinguda que n’impedeixi l’acompliment eficaç, amb
l’expedient contradictori previ i mitjançant resolució motivada
de l’òrgan que els nomenà, havent oït la junta de personal
corresponent.
3. Als funcionaris afectats pel que es preveu en el punt anterior,
els serà d’aplicació el que es disposa en l’article 63.3 de la llei
present.
7. El personal funcionari docent de l’administració autonòmica
de les Illes Balears que ocupi pel procediment de lliure
designació un lloc de treball de la relació de llocs de treball de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en pot ser remogut lliurement mitjançant resolució del conseller
competent en matèria de funció pública, a proposta del
conseller del departament en el qual figuri adscrit el lloc de què
es tracti.
En aquest cas, només pot ser adscrit provisionalment a places
del seu cos, escala i especialitat, i de centres docents situats al
mateix terme municipal on hagi tengut la darrera destinació en
propietat o en un altre de limítrof.
El personal que es trobi en la situació del paràgraf precedent
només és obligat a participar en les convocatòries públiques de
provisió a places del seu cos, escala i especialitat, i de centres
docents situats al mateix terme municipal on hagi tengut la
darrera destinació en propietat o en un altre de limítrof».
4. Es modifica la denominació del capítol tercer del títol V, que
passa a tenir la redacció següent:
«Capítol tercer. Drets, deures, incompatibilitats i conciliació de
la vida familiar i laboral dels funcionaris».
5. S’afegeixen una secció 3a al capítol tercer del títol V i
l’article 92 bis, amb la redacció següent:
«Secció 3a
Conciliació de la vida familiar i laboral
Article 92 bis
A l’efecte de promoure la conciliació de la vida familiar i
laboral dels funcionaris, l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot establir modalitats de
prestació de serveis diferents de la presencial, sempre que, com
a mínim, una quarta part de la jornada en còmput anual es
presti al centre de treball, com també modalitats amb horari
flexible, tot això en la forma i les condicions que s’estableixin
reglamentàriament i sempre que les necessitats del servei ho
permetin.
La prestació de serveis fora del centre de treball per part
d’aquells funcionaris el lloc de treball dels quals no permeti,
per les seves característiques, aquesta modalitat de prestació

pot fer-se mitjançant l’atribució temporal d’altres funcions que
sí ho permetin».
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
S’amplia la finalitat institucional de l’empresa pública a què
es refereix l’apartat segon de la disposició addicional cinquena
de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 1997,
en el sentit d’incloure les activitats relatives a la caça, protecció
d’espècies i educació ambiental.
Disposició addicional segona
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï una
empresa pública amb la forma d’entitat de dret públic que ha de
sotmetre l’actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb
el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article 1 de la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi
ambient, la qual ha d’exercir el control d’eficàcia de la seva
activitat.
2. La finalitat institucional de l’entitat és la següent:
a) La promoció, construcció, explotació i manteniment de les
infraestructures hidràuliques, incloses les instalAlacions i serveis
connexos, de captació, conducció, potabilització i distribució
d'aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies;
les actuacions, obres i instalAlacions de sanejament i depuració
d'aigües residuals; la conservació i millora del domini públic
hidràulic, com també l'adquisició i millora del patrimoni
hidràulic de les Illes Balears, i en general qualsevol mena
d'actuacions hidràuliques, incloses les obres, instalAlacions i
serveis connexos, que siguin competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
b) Les actuacions, obres i instalAlacions relatives a qualitat
ambiental, residus i litoral.
c) L'estudi, redacció i proposta d'aprovació de plans i
programes relatius a la captació, conducció i distribució
d'aigües per a qualsevol ús, com també el sanejament i
depuració de les aigües residuals.
3. Constituïda l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental, amb l'aprovació del decret que n’estableixi
l’organització i règim jurídic, quedaran extingits l’Institut
Balear de Sanejament i l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia,
creats pels decrets 27/1989, de 9 de març, i 58/1998, de 29 de
maig, respectivament. L'Agència ha de subrogar-se en la
titularitat de tots els drets i obligacions siguin de la classe que
siguin, de què fossin titulars les entitats extingides.
Disposició addicional tercera
Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria primera
de la Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental
de ses Salines d’Eivissa i Formentera, que passa a tenir la
redacció següent:
«1. Queda suspesa la classificació dels sòls urbans i
urbanitzables existents dins els límits del parc fins que se
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n’aprovi el pla rector d’ús i gestió i, en tot cas, fins a la data
màxima de 31 de desembre del 2005. Mentre es mantingui
aquesta suspensió, tan sols s’han de permetre obres de
rehabilitació o reforma de les edificacions existents i sempre
que no suposin un augment del volum edificat».
Disposició addicional quarta
El personal afectat pel que disposen els articles 35 i 36 de
la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública que no hagi pogut
promoure’s per l’incompliment d’algun requisit preceptiu pot
participar en el procés específic de promoció interna que
convoqui l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Aquesta convocatòria, que exhaureix el procés
excepcional regulat en els articles esmentats, s’ha de dur a
terme durant l’any 2005.
Disposició addicional cinquena
Es modifica el paràgraf segon de l’article 37 de la Llei
20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, que passa a tenir la redacció
següent:
«Els crèdits corresponents a places que, ocupades per
funcionaris de l’escala de guardes forestals i d’auxiliars de
puericultura i de clínica adscrits a guarderies, hagin resultat
vacants s’afectaran a la creació de places de l’escala d’agents
de medi ambient i de l’escala d’educadors infantils,
respectivament».
Disposició addicional sisena
S’afegeix un paràgraf al punt 1 de la disposició addicional
tercera de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, amb la redacció següent:
«Els càrrecs directius de l’Escola Balear d’Administració
Pública amb competència general que no s’assimilin en rang al
de director general poden ser ocupats per funcionaris públics o
per personal laboral contractat a l’empara de la relació especial
d’alta direcció».
Disposició addicional setena
Es declaren d’interès general les obres d’infraestructures
hidràuliques de regadiu següents:
1. Regadiu amb aigües regenerades de l’EDAR de Cales de
Mallorca, al terme municipal de Manacor (Mallorca).
2. Regadiu amb aigües regenerades de l’EDAR de Maria de la
Salut, Ariany, Petra i Sineu, als termes municipals de Maria de
la Salut, Ariany, Petra i Sineu (Mallorca).
3. Millora de les xarxes de reg de Sóller i Fornalutx, als termes
municipals de Sóller i Fornalutx (Mallorca).
4. M illora de la xarxa de reg de sa Marineta, al terme
municipal d’Ariany (Mallorca).
5. Automatització de la xarxa de reg del pla de Sant Jordi, al
terme municipal de Palma (Mallorca).
Disposició addicional vuitena
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1. S’autoritza el G overn de les Illes Balears perquè creï una
empresa pública amb la forma d’entitat de dret públic que ha de
sotmetre l’actuació a l’ordenament jurídic privat, d’acord amb
el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article 1 de la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques vinculades a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria
d’agricultura i pesca, amb les finalitats següents:
a) Executar la política de la conselleria pel que fa a
l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors
agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola
comuna i dels fons procedents de l’Instrument Financer de
l’Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament
rural i altres règims d’ajudes previst per la normativa de la
Unió Europea.
b) Constituir-se com a organisme pagador de les ajudes
previstes en l’apartat anterior, en els termes i condicions
prevists per la normativa estatal i de la Unió Europea.
c) Gestionar el registre general d’explotacions agràries de les
Illes Balears.
2. L’empresa pública prevista en l’apartat anterior ha d’exercir
les potestats administratives relacionades amb la seva finalitat
i, en particular, la convocatòria, la tramitació (incloent-hi les
tasques de control i verificació dels fets prevists en la
normativa estatal i en els reglaments comunitaris), la resolució
i el pagament de subvencions públiques i, si escau, ha d’exercir
la potestat sancionadora i de reintegrament. En tots aquests
casos, ha d’actuar amb subjecció a les normes de dret públic.
Els òrgans competents de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han d’exercir les funcions de
recaptació en període executiu dels deutes de dret públic que
resultin dels expedients de reintegrament i sancionadors.
3. Mitjançant decret del Consell de Govern, a proposta de les
conselleries competents en matèria de funció pública i
d'agricultura i pesca, es determinaran els llocs de treball
corresponents a funcionaris de carrera o personal laboral les
funcions dels quals, a partir de la constitució efectiva de
l'empresa pública, passaran a ser exercides per aquesta i que,
per tant, hi seran adscrits.
El procés de determinació dels llocs de treball a què es
refereix el paràgraf anterior podrà realitzar-se de forma global
i conjunta o de forma escalonada a mesura que l'entitat vagi
assumint la gestió de les matèries que li haguessin estat
assignades.
4. L’empresa pública elaborarà i aprovarà la seva pròpia relació
de llocs de treball que, atenent la seva naturalesa d'entitat de
dret públic que ha d'ajustar-ne l’activitat al dret privat i, amb
les úniques excepcions que es deriven de l'exposat en aquesta
mateixa disposició addicional, serà de caràcter laboral.
5. Atès l'exposat en l'apartat anterior, el personal de l'empresa
pública estarà integrat per:
a) El personal laboral propi de l’empresa pública que, segons
el seu origen, podrà ser:
- Personal laboral seleccionat per la mateixa empresa conforme
al procediment d'ingrés que sigui establert.
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- Personal laboral de la Conselleria d’Agricultura i Pesca que,
a la entrada en vigor del decret de desplegament d'aquesta
disposició addicional, ocupi llocs de treball les funcions dels
quals passin a exercir-se per l'empresa pública, a la qual hi serà
transferit en les mateixes condicions i modalitat contractual,
d'acord amb el que disposa l'article 44 de l'Estatut dels
Treballadors.
- Personal laboral que, procedent de la funció pública, en el
supòsit al qual es refereix la lletra b) següent d'aquest mateix
punt, opti per integrar-se com a personal laboral propi de
l'empresa pública.
b) Personal funcionari que, segons el seu origen, podrà ser:
- Funcionaris de la comunitat autònoma que, per ocupar, en el
moment d'entrada en vigor del decret de desplegament
d'aquesta disposició addicional, llocs de treball les funcions
dels quals passin a exercir-se per l’empresa pública, siguin
adscrits a aquesta, de conformitat amb el que es preveu en
l'article 19 de la Llei 3/1989, de 29 de març.
Aquest personal funcionari podrà optar entre:
a) Mantenir el seu règim jurídic i, en conseqüència, romandre
en el lloc de treball funcionarial que ocupa en les mateixes
condicions mentre continuï en servei actiu o fins que,
mitjançant els sistemes reglamentaris de provisió, passi a
ocupar un altre lloc de treball a l'administració autonòmica o a
qualsevol dels ens públics dependents o vinculats, o que perdi
la condició de funcionari per alguna de les causes taxades a
l’article 66 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) SolAlicitar la integració com a personal laboral propi de
l’empresa pública. En aquest supòsit, el personal funcionari
restarà en la situació d’excedència voluntària per
incompatibilitat regulada en l’apartat 3 de l’article 71 de la Llei
2/1989, de 22 de febrer, amb tots els drets i deures inherents a
aquesta situació administrativa.
- Funcionaris de carrera de la comunitat autònoma que, de
conformitat amb el que disposa l'article 19 de la Llei 3/1989, de
29 de març, siguin destinats en comissió de servei, en el futur,
a llocs de treball propis de l'empresa pública.
Com a conseqüència de tot l'anterior, la relació de llocs de
treball de l'empresa pública estarà formada, en el moment
d'entrar en vigor el decret de desplegament d'aquesta disposició
addicional, pels llocs de treball de naturalesa laboral i pels llocs
de treball de naturalesa funcionarial que prevegin els llocs de
treball corresponents als funcionaris de carrera que hagin optat
per mantenir el règim jurídic de procedència, amb les
necessàries adaptacions orgàniques o funcionals que
corresponguin, i que formen part de la relació de llocs de
treballs de la administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
En funció de l’anterior, han de modificar-se les relacions de
llocs de treball del personal laboral i funcionari de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca a fi d’adequar-les al que
s’estableix en aquest apartat.
Fins que aquest procés no es tanqui definitivament, els llocs
de treball de la Conselleria d’Agricultura i Pesca no s’inclouran
a cap oferta pública d’ocupació ni s’oferiran en els
procediments de provisió de llocs de treball convocats per
l’administració.

6. Una vegada constituïda l’empresa pública, aquesta s'ha de
subrogar en la titularitat dels contractes, convenis, concerts i
qualssevol altres negocis i relacions jurídiques que derivin tant
de l’adscripció dels béns o drets que s’estimin oportuns com
dels expedients de subvenció prevists en l'apartat següent.
7. L’empresa pública, una vegada constituïda, ha de prosseguir
els expedients administratius derivats de convocatòries obertes
o finalitzades, siguin anuals o plurianuals, relatius a les
finalitats de l’entitat, tant els que es troben en tramitació en els
serveis de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, qualsevol que
sigui la fase o estat, com els finalitzats que continuïn desplegant
efectes jurídics, sense que en cap cas no pugui produir-se lesió
o perjudici a tercers interessats.
8. Així mateix, l’empresa pública ha d'assumir les actuacions de
foment incloses en els pressuposts de Serveis de Millora
Agrària, SA i de l’Institut de Biologia Animal, SA per a l’any
2005. L’empresa de nova creació ha de tenir com a font de
finançament d’aquestes actuacions les mateixes que
s'estableixen en els pressuposts esmentats.
9. Fins que la nova empresa disposi de prou personal i locals
propis per a desenvolupar del tot les funcions que dugui a terme
la Conselleria d’Agricultura i Pesca, aquesta darrera ha de
facilitar els recursos humans necessaris entre el personal dels
seus serveis centrals i perifèrics.
10. El primer pressupost de l’entitat de dret públic s'ha
d'elaborar a partir de les transferències de les dotacions
pressupostàries generals de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
destinades a les finalitats relacionades amb l’objecte de l’entitat
o el seu funcionament.
11. S’autoritza el Consell de Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per regular, mitjançant decret i a proposta
conjunta de les conselleries competents en matèria d'agricultura
i pesca, hisenda i funció pública, tot el que faci referència a
l'aplicació i desenvolupament d’aquesta disposició addicional.
Disposició addicional novena
S’afegeix una disposició addicional, la disposició
addicional setena, a la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria d’activitats
classificades, amb la redacció següent:
«Disposició addicional setena
A l’efecte d'aplicar la normativa sobre activitats classificades,
l'emplaçament de les estacions depuradores d'aigües residuals
s’ha de determinar a la distància mínima que resulti més
adequada per evitar els perjudicis a la població existent en
aqueix moment, tenint en compte el resultat del procediment
d'avaluació ambiental. A aquests casos no hi poden resultar
aplicables les regles sobre distàncies mínimes que estableix
l'article 4 del Reglament d'activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses, aprovat mitjançant Decret 2414/1961, de
30 de novembre».
Disposició addicional desena
Els proveïdors de béns i serveis de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, quan superin l'import anual que a aquest
efecte fixi l’ordre del conseller competent en matèria d'hisenda
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i pressuposts, han d’utilitzar, en les relacions amb la comunitat
autònoma, sistemes de facturació electrònica basats en sistemes
de signatura electrònica avançada o en altres sistemes
d'intercanvi electrònic de dades. Aquests sistemes han de
garantir l'autenticitat de l'origen de les factures expedides per
mitjans electrònics i la integritat del contingut, de conformitat
amb el que es disposa en la Llei 59/2003, de 19 de desembre,
de signatura electrònica, en el Reial Decret 1496/2003, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, en l'Ordre
HAC/3134/2002, de 5 de desembre, sobre un nou
desenvolupament del règim de facturació telemàtica, i en les
resolucions que, en execució d'aquesta ordre, aprovi el director
general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

convenis de colAlaboració, fins i tot de caràcter plurianual, per
a objectius determinats, dins el límit de finançament que
pertoqui a cada municipi.

Disposició addicional onzena

Disposició addicional tretzena

1. Poden autoritzar-se, amb la solAlicitud prèvia de llicència
urbanística, les obres i els usos en aquelles parcelAles i solars
que, com a conseqüència d'una obra pública o declarada
d'utilitat pública per a l'execució de la qual s'hagi seguit el
sistema d'expropiació, no compleixin el requisit de parcelAla i/o
de façana mínimes, sempre que concorrin els requisits següents:

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional
vint-i-tresena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, que passa a tenir la
redacció següent:

a) Que l'obra o ús que s’hagi d’autoritzar compleixi tots els
requisits establerts per la normativa vigent a excepció del de
parcelAla i/o façana mínima.
b) Que el propietari en solAliciti l'autorització dins el termini
de tres anys, comptadors des de la data de l'acta d'ocupació del
sòl expropiat.
2. El que s’ha establert en l’apartat anterior és també
d'aplicació en aquells supòsits en què l'obra pública o declarada
d'utilitat pública no hagi estat recepcionada en el moment de
l'entrada en vigor d’aquesta llei. En aquests casos, el còmput
del termini de tres anys per solAlicitar l'autorització a què es
refereix l’apartat esmentat s'ha d’iniciar a partir d'aquesta
entrada en vigor.
Disposició addicional dotzena
1. De conformitat amb el que preveu l’article 58.3 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, es crea el fons de cooperació
municipal, que té com a finalitat corregir els desequilibris
econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat
entre tots els municipis de les Illes Balears.
2. El Govern de les Illes Balears ha de destinar al fons, cada
any, una quantitat no inferior al 0,23% dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La gestió del fons de cooperació municipal correspon a la
conselleria competent en matèria de règim local.
3. El fons de cooperació s’ha de destinar a finançar globalment
l’activitat dels municipis en l’àmbit propi de les seves
competències.
4. Les aportacions econòmiques que es facin a càrrec d’aquest
fons no tenen caràcter finalista i, per tant, correspon a cada
municipi determinar la finalitat concreta a què s’aplica. No
obstant això, a càrrec d’aquest mateix fons es poden fer

5. D’acord amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, no és d’aplicació
a aquest fons la legislació en matèria de subvencions de les
administracions públiques.
6. Cal desplegar el règim jurídic, els criteris de repartiment i el
funcionament d’aquest fons reglamentàriament.
7. Fins que no s’aprovi la llei de capitalitat o qualsevol altra
norma de compensació per al municipi de Palma, aquest
municipi ha de rebre un màxim d’un 20% de la quantitat que es
destini al fons.

«El Govern de les Illes Balears és facultat per dur a terme la
licitació, la contractació i el pagament de les obres previstes en
el Conveni de carreteres signat amb l’Administració de l’Estat,
amb qualsevol de les formes de finançament legalment
previstes per a això, incloent-hi la relativa al contracte de
concessió d’obra pública regulat en la Llei 13/2003, de 23 de
maig, o la relativa al contracte sota la modalitat d’abonament
total del preu previst en l’article 147 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre
social».
Disposició addicional catorzena
Per a l’exercici del 2005 i successius, poden transferir-se al
Consell Insular de Mallorca, mitjançant convenis específics de
colAlaboració, els recursos econòmics a què es refereix l’apartat
4 de la disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, tot actualitzant l’import establert per a l’any
2004 en funció de l’índex de preus al consum de l’Estat
espanyol previst en els pressuposts generals de l’Estat per a
cada un dels exercicis.
Disposició addicional quinzena
1. El personal de l’entitat autònoma Parcs de les Illes Balears,
creada per l’apartat 1 de la disposició addicional quarta de la
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, ha de ser integrat per:
a) Els funcionaris de la Direcció General de Biodiversitat de la
Conselleria de Medi Ambient que, a l’entrada en vigor del
decret de desplegament corresponent, ocupin llocs de treball les
funcions dels quals passin a exercir-se per l’entitat autònoma.
Aquest personal hi ha de ser adscrit en les mateixes condicions
i règim jurídic, d’acord amb el que disposa l’article 13.1 de la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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b) El personal laboral de la Direcció General de
Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient que, a
l’entrada en vigor del decret de desplegament corresponent,
ocupi llocs de treball les funcions dels quals passin a exercir-se
per l’entitat autònoma. Aquest personal hi ha de ser transferit
en les mateixes condicions i modalitat contractual, d’acord amb
el que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
c) El personal laboral de l’Institut Balear de la Natura que,
a l’entrada en vigor del decret de desplegament corresponent,
ocupi llocs de treball les funcions dels quals passin a exercir-se
per l’entitat autònoma. Aquest personal hi ha de ser transferit
en les mateixes condicions i modalitat contractual, d’acord amb
el que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
d) El personal funcionari, el personal laboral i el personal
eventual que, si n’és el cas, s’hi pugui incorporar, a l’empara
del que preveuen els punts 1, 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
3/1989, de 29 de març.
2. El Consell de Govern, mitjançant el decret de desplegament
corresponent, a proposta de les conselleries competents en
matèria de funció pública i medi ambient, ha de determinar els
llocs de treball afectats pel que estableixen les lletres a), b) i c)
de l’apartat anterior, i que, en conseqüència, han de ser adscrits
o transferits a l’entitat autònoma.
Disposició addicional setzena
S’afegeix una disposició addicional a la Llei 3/1989, de 29
de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i
vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb
el següent text:
«Els càrrecs directius de l’entitat autònoma Institut d’Estudis
Baleàrics, amb competència general que no s’assimilin en rang
de director general poden ser ocupats per funcionaris públics o
per personal laboral contractat a l’empara de la relació especial
d’alta direcció».
Disposició addicional dissetena
Es condonen els deutes generats corresponents a les
anualitats 2005 i següents per les obres realitzades a l’empara
de la Llei de reforma i desenvolupament agrari aprovada per
Decret 118/1973, de 12 de gener, la descripció i números
d’expedient de les quals es relacionen a continuació:
1. Obres i instalAlacions per a la transformació en reguiu de la
zona de concentració parcelAlària de Son Mesquida
(Felanitx-Mallorca) (Exp. núm. 34.923).
2. Obres d’electrificació (línies a 15 kv i cctt) zona rural –Es
Puntarró- en els termes municipals de Maó, Alaior i Es
Mercadal (Menorca) (Exp. núm. 336/93).
3. Obres d’electrificació a baixa tensió per a la zona rural Sa
Mitjania en el terme municipal de Ciutadella (Menorca) (Exp.
núm. 172/93).
4. Obres d’electrificació (línies a 15 kv i cctt) zona rural Sa
Mitjania en el terme municipal de Ciutadella (Menorca) (Exp.
núm. 438/92).
Disposició addicional divuitena
S’afegeix una nova disposició transitòria, la vuitena, a la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:
«1. S’aprova un pla d’estabilitat laboral amb caràcter
excepcional amb la finalitat de reduir la taxa actual de
temporalitat en l’ocupació a l’àmbit de l’administració
autonòmica i de les seves entitats autònomes, que tendrà
vigència fins a 31 de desembre del 2007.
2. Aquest pla es desplegarà mitjançant l’aprovació pel Consell
de Govern dels decrets d’oferta pública d’ocupació dels anys
2005, 2006 i 2007, que inclouran un percentatge de places amb
indicació expressa del seu caràcter de “places d’estabilitat de
l’ocupació”, per a l’accés a les quals es duran a terme
convocatòries específiques.
Les places ofertes per l’acord del Consell de Govern de 16
de maig del 2003, d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació
del personal laboral al servei de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2003 (BOIB
núm. 79, de 5 de juny) s’incorporaran a l’oferta pública de
l’any 2005 amb indicació expressa del seu caràcter de “places
d’estabilitat de l’ocupació”.
3. El sistema de selecció per a l’ingrés a les convocatòries
específiques serà el concurs oposició lliure i les proves hauran
de ser convocades durant el període de vigència del pla. Les
places contemplades en el paràgraf segon del punt anterior
hauran de respectar el previst a l’article 11 del conveni
colAlectiu per al personal al servei de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Aquestes proves s’avaluaran amb un total de 100 punts,
que corresponen a un màxim de 60 punts i a un mínim de 55 a
la fase d’oposició, i a un mínim de 40 punts i a un màxim de 45
a la fase de concurs, d’acord amb el que disposa l’annex I. En
tot cas, a la fase de concurs es valorarà com a mèrit
l’experiència professional que possibilitarà l’obtenció d’una
puntuació equivalent entre un màxim del 32% i un mínim del
28% del total de les proves.
4. Al personal laboral amb modalitats contractuals de duració
determinada que hagin esdevingut estructurals, amb anterioritat
a dia 31 de desembre del 2004, pel motiu de correspondre a
activitats permanents de l’administració i que així siguin
declarades per resolució del conseller d’Interior, se’l vincularà
a un lloc de treball de nova creació, de naturalesa laboral o
funcionarial segons correspongui, i percebrà les retribucions
amb càrrec a les partides pressupostàries d’aquest lloc fins que
s’ocupi definitivament a través de les proves selectives
regulades a les convocatòries específiques del pla.
L’adjudicació del lloc de treball a l’aspirant que hagi
obtingut plaça implicarà l’extinció del contracte laboral de la
persona que hi estigués vinculada, de conformitat amb el que
disposa l’apartat anterior.
5. Els aspirants que, havent participat a les proves selectives de
les convocatòries específiques per accedir a un cos, escala o
categoria professional, no obtinguin plaça i vegin extingida la
seva relació laboral o funcionarial com a conseqüència de
l’execució d’aquest pla, passaran a integrar-se dins un borsí
específic del cos, escala o categoria professional d’accés.
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Aquests borsins específics tendran preferència sobre
qualssevol altres dels prevists en el normativa de selecció de
funcionaris interins i de personal laboral de duració
determinada, fins a la resolució de les convocatòries ordinàries
que despleguin l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008.
L’ordre de prelació dels borsins específics vendrà
determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en els
exercicis de la fase d’oposició. En cas d’empat tindrà
preferència l’aspirant amb més antiguitat.
6. Durant la vigència d’aquest pla d’estabilitat laboral la
promoció interna dels funcionaris de carrera es realitzarà, a més
de pel sistema de reserva d’un percentatge de vacants, pel
sistema de conversió directa de places.
7. Es faculta als consellers competents en matèria de funció
pública i d’hisenda per a dictar la normativa i els actes
necessaris per al desenvolupament d’aquest pla, incloses les
modificacions pressupostàries de capítol VI a capítol I i
qualsevol altra que correspongui.
A N N EX I: P R O V E S SE L E C TIV ES D EL
D’ESTABILITAT DE L’OCUPACIÓ LABORAL

PLA

I. FASE D’OPOSICIÓ
1. La fase d’oposició, de caràcter i superació obligatoris, tendrà
un valor màxim de 60 punts i un valor mínim de 55 punts i
consistirà en la superació de les proves següents:
a) Per accedir a les places corresponents als grups de titulació
A i B: tres exercicis. Els dos primers de tipus teòric, el primer
consistent en contestar un qüestionari tipus test amb respostes
alternatives relacionades amb els continguts habituals de la
legislació general aplicable, i el segon, en desenvolupar una o
diverses qüestions que versin sobre els coneixements específics
del cos o escala. El tercer exercici serà de tipus pràctic
relacionat amb les tasques i funcions pròpies del cos, escala o
especialitat.
El programa sobre el qual versaran les proves tendrà un màxim
de 60 temes pel que fa al grup A i de 40 temes pel que fa al
grup B.
b) Per accedir a les places corresponents als grups de titulació
C, D i E : dos exercicis. El primer de tipus teòric, consistent en
contestar un qüestionari tipus test amb respostes alternatives
relacionades amb els continguts habituals de la legislació
general aplicable i les funcions pròpies del cos o escala, i el
segon exercici serà de tipus pràctic relacionat amb les tasques
i funcions pròpies del cos, escala o especialitat.
El programa sobre el qual versaran les proves tendrà un màxim
de 20 temes pel que fa al grup C, de 10 temes pel que fa al
grup D i de 5 temes pel que fa al grup E.
c) Per accedir a les places corresponents a categories
professionals dels nivells 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del conveni colAlectiu:
dos exercicis. El primer de tipus teòric consistent en contestar
un qüestionari tipus test amb respostes alternatives relacionades
amb les funcions pròpies de la categoria professional, i el segon
exercici serà de tipus pràctic relacionat amb les funcions
pròpies de la categoria professional.

2429

El programa sobre el qual versaran les proves tendrà un màxim
de 20 temes pel que fa als nivells 3 i 4, de 10 temes pel que fa
als nivells 5 i 6, i de 5 temes pel que fa als nivells 7 i 8.
Als aspirants que, havent aprovat el primer exercici de la
fase d’oposició, no hagin obtingut plaça, se’ls conservarà la
puntuació obtinguda si participen a les proves selectives de les
següents convocatòries específiques convocades a l’empara
d’aquest pla, per a l’ingrés al mateix cos, escala o categoria
professional.

II. FASE DE CONCURS
La fase de concurs es valorarà entre un mínim de 40 punts i un
màxim de 45. Els mèrits a valorar seran els següents:
A) Experiència:
a) Experiència a llocs de treball de l’administració autonòmica
del mateix cos o escala o categoria professionals al que
s’accedeix o equivalents.
b) Experiència a llocs de treball de l’Administració
autonòmica de diferents cossos o escales o categories
professionals al que s’accedeix i experiència a d’altres
administracions públiques.
La puntuació que s’atorgui per cada mes de treball en aquest
apartat b) no podrà excedir d’una quarta part de la que
correspongui a cada mes treballat en l’apartat a).
En qualsevol cas, la puntuació màxima per a la valoració de
l’experiència no podrà superar els 32 punts ni ser inferior a 28.
B) Formació:
a) Coneixements de llengua catalana de nivell superior a
l’exigit per a l’ingrés en el cos o escala o categoria professional
al que s’accedeix.
Es valorarà un únic certificat de nivell superior, amb excepció
del nivell E de català administratiu, el qual es valorarà sempre
que estigui relacionat amb les funcions del cos, escala o
categoria professional.
b) Cursos de formació a escoles d’administracions públiques
i a centres oficials que estiguin relacionats amb les funcions del
cos, escala o categoria professional a la qual s’accedeix.
En qualsevol cas, la puntuació màxima per a la valoració de
la formació no podrà superar els 17 punts ni ser inferior a 8».
Disposició addicional dinovena
1. Queden sense efecte els procediments de concurs per a
l’adjudicació de concessions administratives per a l’ocupació
i explotació d’instalAlacions nàutiques-esportives que estiguin
pendents de resolució i que s’haguessin iniciat abans de
l’entrada en vigor de la present llei.
2. Els licitadors que s’hagin presentat als procediments
d’adjudicació de concessions a què es refereix l’apartat anterior
tendran dret a ser indemnitzats de totes les despeses
degudament justificades i que haguessin estat directament
consistents exclusivament en despeses de redacció del projecte
bàsic, de realització de plànols, de constitució, manteniment i
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cancelAlació de fiança provisional i, si n’és el cas, de la fiança
addicional provisional.
3. Als efectes del que es disposa a l’apartat anterior les fiances
constituïdes quedaran a disposició dels licitadors des de la data
d’entrada en vigor de la present llei.
Disposició addicional vintena
El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar i
gestionar el sistema d’informació territorial de les Illes Balears
amb la colAlaboració dels consells insulars i també de la resta
d’administracions públiques amb presència a les Illes. Aquesta
colAlaboració es pot instrumentar en qualsevol de les formes
previstes en la legislació vigent.
Fins que es creïn els instruments de colAlaboració a què es
refereix el paràgraf anterior, l’empresa pública Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA, com a mitjà
propi instrumental i servei tècnic de les administracions
públiques, és obligada a dur a terme els treballs que, en els
termes que reglamentàriament es fixin, li encomanin
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
els consells insulars i la resta d’ens locals de les Illes Balears
com també els organismes públics dependents d’aquestes
administracions.

f) Els articles 1, 3, 4.1 i 4.2 de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública i econòmiques.
g) Els articles 1.1, 1.2, 2 i 3 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.
2. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual
o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta
llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, dia 1 de gener de l’any
2005.
A la seu del Parlament, a 21 de desembre del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única
L’exempció a què es refereix l’apartat 3 de l’article 3 de la
Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües s’ha d’aplicar de manera automàtica a
aquells usuaris que tenguin l’ús de regadiu ja reconegut per
l’òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria
d’aigües a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als usos
per a regadiu que siguin autoritzats després de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, l’exempció desplegarà efectes a partir de
la notificació a l’interessat de la resolució per la qual la
conselleria competent en matèria d’aigües autoritzi aquest ús.
Així mateix, aquesta ho ha de comunicar a la conselleria
competent en matèria d’hisenda perquè n’estigui assabentada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Disposició derogatòria única
1. Es deroguen expressament les disposicions següents:
a) Els articles 1, 2, 3, 7 i els apartats 2 i 3 de l’article 22 de la
Llei 10/2003, de 22 desembre, de mesures tributàries i
administratives.
b) L’apartat 2 de la disposició addicional tercera i la
disposició transitòria primera de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears.
c) Els articles 1.2, 2, 3, 4.3, 5.1.2 i 5.2 de la Llei 11/2002,
de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
d) Els articles 1, 2, 3.1 i 3.2 de la Llei 20/2001, de 21 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública.
e) Els articles 1, 2 i 4 de la Llei 16/2000, de 27 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública.

Ordre de Publicació
En el Ple de la Cambra, en sessió dels dies 21 i 22 de
desembre del 2004, s'aprovà la Llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005.
Palma, a 23 de desembre del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
B)
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA
COM UNITAT AUTÒNOM A DE LES ILLES BALEARS
PER AL 2005
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada
que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i
constitucionalment definida, que és l’aprovació dels
pressuposts generals, que incloguin la totalitat de les despeses
i els ingressos del sector públic, com també la consignació de
l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs.
D’això es dedueix directament que la llei de pressuposts no
pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès
que això suposaria una restricció ilAlegítima de les
competències del poder legislatiu.
Per complir el que s’ha exposat, s’elabora la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears, que, juntament amb la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la
normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc
normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera
de la comunitat autònoma.
Entre les novetats principals que aquesta llei inclou, cal
destacar l’increment considerable dels crèdits destinats a
satisfer les despeses d’Educació, ja que s’ha inclòs en els
crèdits inicials d’aquest pressupost l’import adequat per fer
front a totes les obligacions derivades de l’execució d’aquesta
matèria, sense que sigui necessari, per tant, recórrer al recurs de
les ampliacions de crèdit; conseqüentment, s’han eliminat entre
els supòsits de crèdits ampliables els que feien referència a
aquesta matèria.
Així mateix, seguint el criteri iniciat en la Llei 9/2003, de
22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, es redueixen
encara més els supòsits de crèdit amb caràcter ampliable i,
també per a l’any 2005, se suspenen les incorporacions de
crèdit a què es refereix l’article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
D’altra banda, se suprimeix, mitjançant la derogació de
l’article 14 de la Llei 9/2003, de 22 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any
2004, el fons de contingència d’execució pressupostària, la
creació del qual fou motivada per la necessitat que el Govern
de les Illes Balears nomenat després de les eleccions
autonòmiques de l’any 2003 va tenir de disposar de prou crèdit
per destinar-lo a cobrir necessitats no previstes en el pressupost
i que poguessin presentar-se al llarg de la seva vigència,
derivades en gran part d’actuacions procedents del període
legislatiu precedent. Amb aquest fons es va aconseguir la
finalitat esmentada sense alterar el règim de finançament de les
modificacions pressupostàries regulat en la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma. Una vegada el
govern actual ha conegut amb exactitud les magnituds
econòmiques que cal incloure en els pressuposts de la
comunitat autònoma per fer front a totes les obligacions
assumides per aquesta, les ha previst en els corresponents
crèdits pressupostaris de despeses, amb la qual cosa ja no s’ha
de recórrer al mecanisme del fons de contingència, i per això es
deroga.
En matèria de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
se’n preveu l’actualització d’acord amb el creixement de
l’índex de preus al consum de l’any anterior.
TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS
Article 1
Crèdits inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2005 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen:
a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes
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per a l’exercici del 2005, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics I a VII per import de 2.545.030.484,98
euros, i del capítol econòmic VIII per import de 483.631,11
euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a
2.225.308.305,75 euros, pel que fa als capítols I a VII, i a
205.810,34 euros, pel que fa al capítol VIII.
b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven
crèdits per a despeses del capítol IX per un import de
42.274.851,33 euros.
c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2005 de les
entitats de dret públic a les quals es refereix l’article 1.b).1 de
la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
ascendeixen a 392.307.807,89 euros, que s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableix la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2005 de les
societats anònimes públiques a les quals es refereix l’article
1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les
quals ascendeixen a 92.907.781,42 euros, que s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableix la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2005 de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats que
en depenen:
a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per a l’exercici del 2005, s’aproven crèdits per
a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de
922.281.731,67 euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel
que fa als capítols I a VII, a 862.281.731,67 euros.
Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i la normativa complementària que hi resulti
aplicable.
b) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2005 de
l’entitat de dret públic Gestió Sanitària de Mallorca, els estats
de despeses i d’ingressos del qual ascendeixen a 38.324.636,18
euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el
que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa
complementària que hi resulti aplicable.
Article 2
Del finançament dels crèdits aprovats en l’article anterior
1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de
l’article anterior, per import de 2.587.788.967,42 euros, s’han
de finançar:
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a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant
l’exercici, que es detallen en els capítols I a VIII de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que
s’estimen en 2.225.514.116,09 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord
amb el que estableix l’article 18.3 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats en la lletra a) de l’apartat 2 de l’article
anterior, per import de 922.281.731,67 euros, s’han de
finançar:
a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant
l’exercici, que es detallen en els capítols I a VII de l’estat
d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les
Illes Balears, i que s’estimen en 862.281.731,67 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l’estat
d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les
Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 18.4
d’aquesta llei.
TÍTOL II
ELS CRÈDITS I LES SEVES M ODIFICACIONS
Article 3
Vinculació dels crèdits
Per al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i per al pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les
Illes Balears, els crèdits pressupostaris que conformen els
corresponents programes de despeses tenen caràcter limitatiu
d’acord amb els nivells de vinculació entre ells, de conformitat
amb les regles següents:
a) Amb caràcter general, la vinculació és orgànica a nivell
de secció, funcional a nivell de programa, excepte pel que fa al
Servei de Salut de les Illes Balears, que ho serà a nivell de
funció, i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol
VI, que és a nivell d’article. No obstant això, estan
exclusivament vinculats entre ells:
- Els crèdits del concepte 160, corresponent a quotes socials.
- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i
130.05, i nivells posteriors de desagregació, corresponents a les
retribucions per triennis d’alts càrrecs, personal eventual de
gabinet, funcionaris i personal laboral, respectivament.
- Els crèdits del subconcepte 222.00, i nivells posteriors de
desagregació, corresponent a comunicacions telefòniques.
b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar
mai vinculats amb uns altres que no tenguin aquest caràcter i la
mateixa finalitat.
c) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats amb
altres partides que no tenguin aquest caràcter.
d) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els
destinats al pagament de subvencions amb assignació
nominativa en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma ni de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
Article 4

1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels
ingressos i/o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits
aprovats en els pressuposts, el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts pot autoritzar la creació de les
aplicacions pressupostàries corresponents.
2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de
modificacions pressupostàries suposa, implícitament,
l’aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries
corresponents per a la correcta imputació comptable dels
ingressos i/o de les despeses, d’acord amb la classificació
orgànica, econòmica i funcional o per programes que
correspongui en cada cas.
Article 5
Crèdits ampliables i generacions de crèdit
1. Per a l’exercici del 2005, i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o
ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici corrent en
els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment
previ de les formalitats establertes o que s’estableixin, en el
casos següents:
a) Els corresponents a competències o serveis transferits o
que transfereixi durant l’exercici l’Administració General de
l’Estat, com també els serveis la gestió dels quals s’hagi
encarregat a la comunitat autònoma, que s’han de generar
d’acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts
generals de l’Estat o, si escau, d’acord amb el que estableixin
els instruments jurídics en què s’instrumenti l’encàrrec, i pels
imports que s’hi determinin.
b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos
afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la
recaptació real obtinguda per aquests ingressos.
c) Els destinats al pagament d’havers del personal, quan
resulti necessari per atendre l’aplicació de retribucions
derivades de disposicions de caràcter general.
d) Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència ferma.
e) Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de
l’aplicació de l’article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 1997.
f) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i
al personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en concepte d’antiguitat i complement específic docent
per formació contínua –sexennis– (subconceptes 100.02,
110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).
g) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (subconcepte 160.00).
h) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals
que es derivin de la reposició de mals causats per catàstrofes
naturals (subconcepte 611.01).

BOPIB núm. 68 - 29 de desembre del 2004

i) Els crèdits destinats a fer efectius els serveis transferits
als consells insulars que figurin en la secció 32 dels
pressuposts.
j) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins
el programa 126A.
k) Els destinats al pagament de les subvencions al cost del
peatge del túnel de Sóller (subconcepte 480.46).
l) Els destinats al pagament de les subvencions al transport
marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de 28 de
maig, i en el Decret 115/2000, de 21 de juliol (subconcepte
480.35).
m) Els crèdits destinats al pagament de les transferències
corrents a l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(subconcepte 441.16).
n) Els crèdits del programa Habitatge, corresponents a la
partida 17401 431B01 78000.
o) Els crèdits destinats a satisfer els pagaments derivats de
les compensacions per increment d’expedicions de transport
regular de viatgers per carretera (subconcepte 470.02).
p) Els crèdits destinats a satisfer les despeses corresponents
a tributs locals.
q) Els crèdits destinats al pagament de transferències
corrents al Servei de Salut de les Illes Balears per al
finançament de les modificacions pressupostàries relatives als
crèdits següents:
- Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques
(subconcepte 489.00).
- Els crèdits de l’article 25, corresponent a l’assistència
sanitària amb mitjans aliens.
- Els crèdits del capítol I de les seccions pressupostàries 50, 51,
52, 54, 56 i 57.
- Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència
ferma.
r) Els destinats a satisfer les pensions assistencials derivades
del Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la
renda mínima d’inserció.
s) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones
recaptadores i les despeses per a la gestió i recaptació de nous
imposts, com també la remuneració dels agents recaptadors i
registradors de la propietat (subconcepte 227.08).
t) Els destinats a satisfer les aportacions a plans de pensions
a favor del funcionari i laboral al servei de la comunitat
autònoma a quèe es refereix la disposició addicional cinquena
d’aquesta llei.
2. Per a l’exercici del 2005, i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o
ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici corrent en el
pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el
compliment previ de les formalitats establertes o que
s’estableixin, en el casos següents:
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a) Els corresponents a competències o serveis transferits o
que transfereixi durant l’exercici l’Administració General de
l’Estat, com també els serveis la gestió dels quals s’hagi
encarregat a la comunitat autònoma, que s’han de generar
d’acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts
generals de l’Estat o, si escau, d’acord amb el que estableixin
els instruments jurídics en què s’instrumenti l’encàrrec, i pels
imports que s’hi determinin.
b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos
afectats, la quantia dels quals pot generar crèdit fins a la
recaptació real obtinguda per aquests ingressos.
3. Les ampliacions de crèdit poden ser anulAlades mitjançant
resolució expressa del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, sempre que la disponibilitat
pressupostària ho permeti. Així mateix, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts pot revocar el caràcter
ampliable dels crèdits relacionats en els punts anteriors
d’aquest article, sempre que no hagin estat objecte de cap
ampliació amb anterioritat a la data de la resolució per la qual
s’acordi la revocació.
Article 6
Incorporacions de crèdit
Per a l’exercici del 2005 queda suspesa la vigència de
l’article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Tot i així, en el cas
que el romanent de tresoreria de l’exercici del 2004 sigui
positiu, el resultat d’aquesta magnitud es podrà utilitzar com a
font de finançament per incorporar els crèdits del pressupost de
despeses que el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts determini.
Article 7
Limitacions a les transferències de crèdit
Les transferències de crèdit a les quals fan referència els
articles 50, 51 i 52 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estan
subjectes exclusivament a les limitacions següents:
a) No es poden minorar les partides pressupostàries els
crèdits de les quals hagin estat ampliats, excepte si el caràcter
ampliable es revoca d’acord amb l’article 5.3 d’aquesta llei, ni
poden afectar els dotats a través de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit durant l’exercici.
Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, es
poden minorar crèdits mitjançant transferència sense revocar-ne
el caràcter ampliable, sempre que la partida o les partides d’alta
siguin també ampliables.
b) No es poden fer transferències de crèdit a càrrec
d’operacions de capital amb la finalitat de finançar operacions
corrents, excepte en el supòsit de crèdits per dotar el
funcionament de noves inversions que, a més, hagin conclòs en
el mateix exercici, i en els casos d’autorització prèvia de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears.
No obstant això, es poden fer transferències que minorin
crèdits per a operacions de capital, sempre que els crèdits
incrementats estiguin destinats a operacions corrents en matèria
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d’educació, formació i orientació, sanitat, cooperació o
solidaritat.
Article 8
Limitacions a les modificacions de crèdit en els pressuposts
de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears
Les modificacions pressupostàries que augmentin els crèdits
inicials del pressupost de despeses del Servei de Salut de les
Illes Balears l’import de les quals superi, aïlladament o
conjuntament, el 5% del total dels esmentats crèdits inicials,
han de ser autoritzades per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears.
TÍTOL III
NORM ES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES
Article 9
Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de
l’obligació
1.Les competències en matèria d’autorització i disposició de la
despesa corresponen amb caràcter general i permanent als
òrgans següents:
a) A la M esa del Parlament, amb relació a la secció
pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears, i al síndic
major amb relació a la secció 03- Sindicatura de Comptes.
b) Al president del Govern, al titular de la Vicepresidència,
i al titular de la Conselleria de Relacions Institucionals,
indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers, amb
relació a les seccions 12 a 23; al president del Consell
Consultiu de les Illes Balears, amb relació a la secció 04; i al
president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
amb relació a la secció 05.
c) Als responsables de les entitats autònomes corresponents
amb relació a les seccions pressupostàries 71, 73, 74, 76, 78 i
79.
d) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, amb
relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
2. No obstant això, serà necessari solAlicitar l’autorització
prèvia al Consell de Govern quan es tracti d’expedients de
despesa de quantia superior a 500.000,00 euros, o, pel que fa
al Servei de Salut de les Illes Balears, de 2.000.000,00 euros.
3 L’autorització prevista en el punt segon anterior no serà
exigible en els supòsits següents:
a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries
31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari, i els pagaments
de les operacions no pressupostàries, que corresponen al
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, al qual
correspon exercir totes les competències administratives que es
derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les
seccions esmentades.
b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36,
que corresponen al conseller competent en matèria d’interior.

c) Els expedients de concessió de subvencions, sense
perjudici que, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, l’òrgan competent, amb
caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de despesa, hagi de
comunicar al Consell de Govern les subvencions de quantia
superior a 150.000,00 euros.
d) Les operacions relatives a despeses de les línies de
subvenció del FEOGA-Garantia a què es refereix el Reglament
(CEE) 1258/1999, del Consell, de 17 de maig, i altres normes
comunitàries, estatals i autonòmiques concordants i de
desplegament, que corresponen, amb independència de la
quantia, al conseller competent en matèria d’agricultura o, si
escau, als òrgans que resultin competents per a això d’acord
amb aquestes normes.
4.En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns
a títol onerós regulats per la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’òrgan competent en la matèria ha de fixar el crèdit al qual s’ha
d’imputar la despesa, amb excepció d’aquelles que impliquin
despeses d’import superior a 500.000,00 euros, amb relació a
les quals serà necessària l’autorització prèvia del Consell de
Govern, que també fixarà el crèdit al qual s’imputarà la
despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en
l’adquisició de béns a títol onerós és el titular de la secció
pressupostària en la qual es trobin els crèdits destinats a
finançar l’operació, d’acord amb les resolucions dictades per
l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf
anterior.
5.Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació
corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la
Mesa del Parlament, al síndic major de comptes, al conseller
titular de cada secció pressupostària i al gerent del Servei de
Salut de les Illes Balears o de l’entitat autònoma a càrrec de la
qual hagi de ser atesa l’obligació.
No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i
despeses de previsió social o assistencial del personal
corresponen al conseller d’Interior, amb independència de les
seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02-Parlament de
les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes, i les que afectin
nòmines del personal adscrit al servei d’educació no
universitària, que correspondran al conseller competent en
matèria d’educació o del personal adscrit al Servei de Salut de
les Illes Balears, que correspondran al gerent.
6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és
també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a
aquesta despesa, excepte en el cas previst en l’apartat 4
d’aquest article i, en general, de la resta dels casos en què la
competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda
per llei.
La desconcentració, la delegació o, en general, els actes
pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les
competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen
sempre referits a ambdues competències.
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Article 10
Despeses plurianuals
1. El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses
regulades en l’article 45 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no pot
ser superior a cinc.
Així mateix, la despesa que en aquests casos s’imputi a
cadascun dels exercicis futurs no pot excedir de la quantia
resultant d’aplicar al crèdit inicial de cada capítol d’una
mateixa secció de l’exercici corrent els percentatges següents:
en l’exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el
60%, i en els exercicis tercer i quart, el 50%.
2. Les limitacions anteriors no són aplicables als supòsits
prevists en les lletres c) i d) de l’article 45.2 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Així mateix, el Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, en casos
especialment justificats, a petició de la conselleria corresponent
i amb els informes que pertoquin i, en tot cas, el de la direcció
general competent en matèria de pressuposts, pot en cadascun
dels expedients de despesa plurianual:
- Exceptuar l’aplicació de les limitacions esmentades.
- Modificar els percentatges i el nombre d’anualitats
assenyalats en l’apartat 1 d’aquest article.
El Consell de Govern, a proposta del conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts, pot també exercir, per a un
determinat exercici pressupostari, les facultats d’excepció i
modificació esmentades en el paràgraf anterior amb relació a
un conjunt d’expedients de despeses plurianuals determinat
quant a les característiques generals i comunes d’aquests.
3. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts la facultat d’autoritzar la imputació de despeses a
exercicis futurs, sense perjudici de les competències en matèria
d’execució del pressupost de despeses que es determinen en
l’article 9 d’aquesta llei.
4. El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts
pot modificar les anualitats compromeses, sempre que aquesta
possibilitat sigui establerta en el marc legal o contractual que
presideixi aquest compromís, tot això dins les disponibilitats
pressupostàries.
5. En tot cas, l’adquisició i la modificació de compromisos de
despeses plurianuals requerirà la presa en consideració prèvia
de la direcció general competent en matèria de pressuposts i la
fiscalització prèvia de la Intervenció.
6. S’ha de retre compte de tots els compromisos de despesa
d’abast plurianual al Parlament de les Illes Balears en la
informació trimestral que preveu l’article 103 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Article 11
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Indisponibilitat
Les partides del pressupost de despeses que aquesta llei
assenyali o que mitjançant ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts es determinin quedaran en
situació d’indisponibilitat mentre no siguin reconeguts o
recaptats els drets afectats a les activitats finançades per
aquestes partides de despeses i en aquells casos en què la bona
gestió de les despeses així ho aconselli.
Article 12
De les despeses de personal per a l’any 2005
1. Les retribucions per a l’any 2005 dels membres del Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i altres alts
càrrecs i del personal eventual al servei de l’administració de
la comunitat autònoma són les que, d’acord amb la normativa
vigent, corresponguin a l’any 2004, i s’ha d’incrementar la
quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix
percentatge que sigui aplicable als funcionaris de
l’Administració General de l’Estat per a l’exercici del 2005.
Així mateix, es poden concertar assegurances de vida per tal
de cobrir els rics en què puguin incórrer els membres del
Govern en l’exercici de les seves funcions.
2. En relació amb els funcionaris al servei de l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears:
a) Les retribucions bàsiques corresponents a cada grup i el
complement de destinació relatiu a cada nivell han de ser els
mateixos que siguin aplicables als funcionaris al servei de
l’Administració General de l’Estat.
b) La resta de retribucions complementàries es basa, per a
cada lloc de treball, en el que, d’acord amb la normativa vigent,
determinin les relacions de llocs de treball corresponents a
l’any 2004, i s’han d’incrementar en la mateixa forma que sigui
aplicable als funcionaris de l’Administració General de l’Estat
per a l’exercici del 2005.
3. Les retribucions dels funcionaris que, al llarg de l’any, siguin
adscrits a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs
de treball han de ser objecte de revisió d’acord amb les
especificacions del nou lloc a què s’adscriguin.
4.Les retribucions del personal laboral al servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
són les que es determinen mitjançant la negociació colAlectiva,
de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat
s’estableixin en la regulació estatal d’aplicació imperativa.
Article 13
Complement de productivitat
La quantia global del complement de productivitat a què es
refereix l’article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
no pot excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de
cada secció de despesa.

Article 14
Indemnitzacions per raó del servei
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1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la
comunitat autònoma es regulen per la seva normativa pròpia, la
quantia de les quals, amb relació a les de l’any 2004, s’ha
d’incrementar en el percentatge a què es refereix l’article
12.2.b) d’aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment
aplicable al personal eventual al servei de la comunitat
autònoma.
2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de
la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses a càrrec dels
crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes
Balears.
3. Els membres de la Comissió M ixta de Transferències i els
representants de l’administració de la comunitat autònoma en
els altres òrgans colAlegiats que determini el titular de la secció
pressupostària corresponent percebran, prestin o no serveis en
aquesta comunitat i siguin quines siguin les funcions que
exerceixin en aquests òrgans colAlegiats, una indemnització en
concepte d’assistència a les sessions, en la forma i la quantia
que reglamentàriament es determinin, a més de les despeses
dels desplaçaments que realitzin amb aquesta finalitat. Un cop
determinada la procedència de la indemnització i no fixada la
quantia, aquesta serà de 52,04 euros per sessió i dia.
TÍTOL IV
CONCESSIÓ D’AVALS
Article 15
Avals
1. Al llarg de l’exercici del 2005, la comunitat autònoma pot
concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa
al benefici d’excussió, directament o a través de les seves
entitats autònomes i empreses públiques, fins a la quantitat total
de 60.000.000,00 euros.

d’operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancelAlació
d’avals concedits abans.
5. Els avals concedits per la comunitat autònoma es poden fer
extensius a operacions de derivats financers formalitzats per
l’entitat, institució o empresa avalada.
Les operacions de derivats financers han de ser prèviament
autoritzades per la direcció general competent en matèria de
tresoreria.
Article 16
Avals excepcionals
1. Excepcionalment, en l’exercici del 2005, la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari
i amb renúncia expressa del benefici d’excussió, les operacions
de crèdit següents:
1a. Per un import de fins a 35.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de
Sanejament (IBASAN).
2a. Per un import de fins a 54.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM ).
3a. Per un import de fins a 30.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de l’Aigua
i l’Energia (IBAEN).
4a. Per un import de fins a 12.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Infrastructures i Obres
Portuàries, SA.
5a. Per un import de fins a 28.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’ens públic Radiotelevisió
de les Illes Balears.

Els avals que concedeixi directament la comunitat
autònoma s’han de subjectar a les condicions determinades pels
articles 75 a 79 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6a. Per un import de fins a 55.000.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).

2. L’import de cada aval no pot excedir el 30% de la quantitat
assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en
aquells supòsits en què el Consell de Govern acordi exceptuar
aquesta limitació.

2. Les operacions de crèdit que s’hagin d’avalar tenen com a
objecte exclusiu el finançament del pla d’inversions dels ens
esmentats en l’apartat anterior, que queda reflectit en els
pressuposts corresponents.

Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les
operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat,
institució o empresa avalada.

TÍTOL V
NORM ES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST
D’INGRESSOS

S’exceptuen d’aquesta limitació els segons avals regulats en
el paràgraf 2 de l’article 76 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Tots els acords de concessió i de cancelAlació d’avals, hagin
estat concedits directament per la comunitat autònoma o per les
seves entitats autònomes o empreses públiques, els ha de
tramitar i registrar la direcció general competent en matèria de
tresoreria.
4. No s’ha d’imputar al límit esmentat l’import dels avals que
es prestin amb motiu del refinançament o la substitució

Article 17
Reconeixement de drets
En tancar cada exercici, els imports corresponents a les
obligacions reconegudes dins l’exercici per l’execució d’obres
de carreteres han de ser objecte de contracció en el pressupost
d’ingressos en la part que hagin de ser finançades per
l’Administració de l’Estat per raó de la seva inclusió en els
convenis de colAlaboració subscrits entre el Ministeri de Foment
i la comunitat autònoma de 21 de gener del 1998 i de 12 de
març del 2004, sempre que es tracti d’obres que hagin estat
objecte d’encàrrec de gestió a la comunitat autònoma. S’ha de
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procedir igualment a aquesta contracció de drets per l’import
que resulti de les obligacions reconegudes en concepte de les
indemnitzacions derivades de les expropiacions dels terrenys
necessaris per executar aquestes obres, sempre que es tracti
d’expedients que hagin estat objecte d’encàrrec de gestió a la
comunitat autònoma per part de l’Administració de l’Estat. I tot
això, amb independència dels mecanismes que preveu l’article
18 d’aquesta llei.
Quan, posteriorment i en compliment dels convenis
esmentats, l’Administració de l’Estat transfereixi els fons a la
comunitat autònoma, aquests cobraments reduiran els drets que
hagin estat comptabilitzats d’acord amb el que es disposa en el
paràgraf anterior d’aquest article.
Article 18
Operacions de crèdit
1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria
previstes en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, sempre que la seva quantia no superi el 20% dels
crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats en
l’article 1 d’aquesta llei.
2. Les operacions especials de tresoreria concertades pel
Govern per un termini inferior a un any a fi d’anticipar la
presumible recaptació dels drets dels ajuntaments de les Illes
Balears que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus
ingressos no s’han de computar als efectes del límit previst en
l’apartat 1 d’aquest article.
Així mateix, les operacions especials de tresoreria
concertades pel Govern per tal de cobrir els desfasaments de
finançam ent pro vo cats p er la rec lam a c ió davant
l’Administració General de l’Estat dels imports a què es
refereix la disposició addicional quarta d’aquesta llei, tampoc
no s’han de computar als efectes del límit previst en l’apartat 1
d’aquest article.
3. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, emeti deute
públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels
crèdits a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta llei, amb un
termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les
característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament
al tancament de l’exercici fins a un import màxim de
320.000.000,00 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia
1 de gener del 2005.
Aquest límit serà efectiu al tancament de l’exercici i es pot
sobrepassar al llarg de l’any en curs amb l’autorització prèvia
del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
S’entén per endeutament a aquests efectes l’import
adjudicat en operacions amb un termini de reemborsament
superior a l’any, tot i que estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2004 i no formalitzat en
data 31 de desembre d’aquest any es podrà dur a terme l’any
2005, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any
2004.
4. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, emeti deute
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públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels
crèdits a què es refereix l’article 2.2 d’aquesta llei, amb un
termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les
característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament
al tancament de l’exercici fins a un import màxim de
60.000.000,00 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia
1 de gener del 2005.
Aquest límit serà efectiu al tancament de l’exercici i es
podrà sobrepassar al llarg de l’any en curs amb l’autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
S’entén per endeutament a aquests efectes l’import
adjudicat en operacions amb un termini de reemborsament
superior a l’any, tot i que estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2004 i no formalitzat en
data 31 de desembre d’aquest any es podrà dur a terme l’any
2005, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any
2004.
5. L’endeutament s’ha de realitzar d’acord amb els requisits i
les condicions assenyalades en l’article 66 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i en l’article 14 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.
6. La intervenció de fedatari públic només és preceptiva quan
així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas,
no és preceptiva per a les operacions d’apelAlació al crèdit
privat, ni per a operacions amb pagarés.
7. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les empreses
públiques de la comunitat autònoma han de remetre a la
direcció general competent en matèria de tresoreria els
projectes d’inversió prevists en els pressuposts corresponents
que es proposin finançar amb el producte d’operacions
d’endeutament prèviament autoritzades per la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, així com el
programa d’execució d’aquestes operacions.
Les empreses públiques de la comunitat autònoma han
d’informar la direcció general competent en matèria de
tresoreria de les disposicions que efectuïn de les operacions
d’endeutament formalitzades, i també de l’aplicació d’aquestes.
Article 19
Comptabilització de les operacions d’amortització
anticipada per renegociació o refinançament d’operacions
d’endeutament
D’acord amb les condicions que es determinin
reglamentàriament, les operacions acordades pel Consell de
Govern d’amortització anticipada per renegociació o
refinançament d’operacions d’endeutament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es comptabilitzaran
transitòriament tant les operacions noves que es concertin com
aquelles que es cancelAlin anticipadament en els comptes no
pressupostaris que la Intervenció General de la comunitat
autònoma determini. En tot cas, se n’ha de traspassar el saldo
net al pressupost de la comunitat autònoma al tancament de
l’exercici, amb les adaptacions pressupostàries prèvies
necessàries.
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Article 20
Tributs
1. Per a l’any 2005 les quotes fixes dels tributs propis i altres
prestacions patrimonials de caràcter públic de la Hisenda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han d’augmentar en
la quantitat que resulti d’aplicar a la quantitat exigida durant
l’any 2004 el coeficient derivat de l’increment de l’índex de
preus al consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici
del 2003.
En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de quota variable, l’increment establert en el
punt anterior s’entendrà referit al tipus de gravamen específic
o gradual aplicable a la base.
2. Les xifres resultants de l’aplicació del coeficient establert en
l’apartat anterior s’han d’arrodonir per excés o per defecte al
cèntim més pròxim. En cas que en haver aplicat aquest
coeficient s’obtengui una quantitat la tercera xifra decimal de
la qual sigui 5, l’arrodoniment es farà a la xifra superior.
3. S’exceptuen de l’increment previst en l’apartat anterior els
tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que
s’hagin actualitzat per normes aprovades l’any 2004.
TÍTOL VI
TANCAM ENT DEL PRESSUPOST
Article 21
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici del 2005 es tanquen, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre de l’any 2005.
D’acord amb el que disposa l’article 96.1 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, queden integrats en el compte de l’administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears els comptes de
les entitats autònomes que siguin incloses en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma com a seccions
pressupostàries.
TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 22
Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les
Illes Balears
La documentació que, segons el que disposa l’article 103 de
la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, ha de remetre trimestralment el
Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears
s’ha de lliurar en el segon mes de cada trimestre.

2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del
capítol I del seu pressupost de despeses fins a les quantitats
assenyalades en l’apartat anterior d’aquesta disposició.
Disposició addicional segona
Al llarg de l’any 2005 se suspèn la vigència de la disposició
addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 1998, només respecte de les tarifes de
subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través
d’Internet amb servei de recerca.
Disposició addicional tercera
Les prescripcions contingudes en l’article 17 d’aquesta llei,
quant al reconeixement de drets, també són d’aplicació pel que
fa a l’import de les obligacions reconegudes en els pressuposts
de despeses de l’exercici 2004 per raó de l’execució de les
obres i de les indemnitzacions derivades de les expropiacions
dels terrenys necessaris per a això, quan es tracti d’obres que
hagin estat encarregades per l’Administració de l’Estat a la
comunitat autònoma en el marc dels convenis a què es refereix
l’article 17 esmentat. Aquests reconeixements de drets s’han de
comptabilitzar en el pressupost d’ingressos de l’exercici 2005.
Disposició addicional quarta
Dins el període de presentació del compte general de
liquidació i en els termes que resultin del mandat que a aquest
efecte aprovi el Parlament de les Illes Balears, l’import de la
reclamació que es plantegi o es pugui plantejar davant
l’Administració General de l’Estat com a conseqüència del
dèficit de finançament dels exercicis tancats imputable a
l’assumpció de les noves competències en matèria d’educació
i de sanitat serà objecte de contracció en el pressupost
d’ingressos de l’exercici 2004.
Disposició addicional cinquena
Durant l’any 2005 el Govern de les Illes Balears, prèvia la
corresponent negociació sindical, durà a terme les anàlisis i els
estudis tècnics necessaris per configurar i aplicar un pla de
pensions a favor de personal de la comunitat autònoma de les
Illes Balears subjecte a règim administratiu, estatutari i laboral,
durant el període de vigència que s’estableixi. Aquest pla ho
serà en la modalitat d’ocupació i d’aportació definitiva, les
quantitats destinades a finançar les aportacions als plans de
pensions abans esmentats, tindran la consideració de retribució
a tots els efectes.

Disposició addicional sisena
Disposició addicional primera
1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de
les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els cost de la
Seguretat Social a càrrec de l’empresari, és el que s’indica a
continuació:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears incorporarà en
el seu pressupost de cada exercici els romanents de crèdit
anul Alats al tancament de l’exercici anterior.
Disposició derogatòria única
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1. Es deroga l’article 14 de la Llei 9/2003, de 22 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2004.
2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de
categoria igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta
llei.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, abans del
30 de juny del 2005, elabori i aprovi un text refós de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en què s’incorporin les disposicions legals
vigents de caràcter permanent en matèria de gestió financera i
pressupostària contingudes en les lleis anuals de pressuposts
posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentada llei de finances,
amb autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les
disposicions objecte de refosa, amb inclusió, si escau, de les
fundacions del sector públic autonòmic.
Disposició final segona
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució de tot
el que es preveu en aquesta llei.
Disposició final tercera
Aquesta llei entrarà en vigor, un cop publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener del 2005.
A la seu del Parlament, a 22 de desembre del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

<<< Per veure els quadres dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2005, feu
clic aquí (arxiu pdf 122 KB) >>>
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