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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 21 i 22 de desembre de 2015, aprovà la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2016.
Palma, a 29 de desembre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA
COM UNITAT AUTÒNOM A DE LES ILLES BALEARS
PER A L’ANY 2016
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
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, i que inclou la totalitat de les despeses i
els ingressos del sector públic, i 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. Això no obstant, com assenyala el Tribunal
Constitucional, s’ha de tenir en compte que el caràcter temporal
dels estats de despeses i d’ingressos de la llei de pressuposts no
impedeix incloure-hi altres normes de caràcter indefinit, sempre
que tenguin una relació directa amb els ingressos i les despeses,
que responguin a criteris de política econòmica del Govern o
que serveixin per entendre o executar millor el pressupost.
Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica
en el caràcter funcional d’aquesta llei, com a vehicle director
de la política econòmica del sector públic, la qual cosa permet
introduir-hi disposicions normatives permanents que tenen com
a finalitat ordenar l’acció i els objectius de la política
econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que
incideixen en la política d’ingressos o de despeses del sector
públic o la condicionen.
D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,
que, juntament amb el Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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. En aquest punt s’ha de dir que es difereix
un any, fins a l’exercici de 2017, la plena entrada en vigor de
la nova Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a fi de poder implantar

íntegrament tots els processos comptables i els requeriments
funcionals interns necessaris per a això.
II
Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2016 tenen com a prioritat fonamental
començar a restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada
la ciutadania al llarg dels darrers anys, i posen l’èmfasi en les
polítiques socials amb l’objectiu de recuperar, en la mesura que
es pugui, els nivells de benestar que s’han anat perdent.
Malauradament, aquest objectiu està fortament condicionat pel
deficient finançament de què disposen actualment les Illes
Balears per exercir les seves responsabilitats competencials.
L’elevat nivell d’endeutament que arrossega la comunitat
autònoma, bàsicament per aquest motiu, és difícilment
compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en el
si del Consell de Política Fiscal i Financera, i acordat pel
Consell de M inistres, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3%
del PIB per a l’any 2016.
D’aquesta manera, els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2016 són el resultat d’una anàlisi rigorosa
de les necessitats de despesa i de les fonts de finançament a
l’abast de la comunitat autònoma, anàlisi que ha donat lloc a la
definició d’uns objectius essencials i a l’establiment d’unes
prioritats entre aquests objectius a l’hora d’assignar els
recursos, sens perjudici que, així mateix, els gestors públics
hagin de complir els principis generals de prudència financera,
de transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació
d’aquests recursos.
III
Aquesta llei de pressuposts generals s’estructura en set
títols. El títol I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves
modificacions», recull la part essencial dels pressuposts i
consta de quatre capítols. El capítol I conté tots els estats
d’ingressos i de despeses del sector públic autonòmic. Els
capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació dels
crèdits i determinades normes específiques sobre les
modificacions de crèdit que han d’operar durant l’exercici de
2016. I el capítol IV preveu el fons de contingència, al qual fa
referència la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que s’ha de destinar a
cobrir les despeses derivades de necessitats ineludibles no
previstes en els pressuposts que es presentin mentre siguin
vigents.
En tot cas, els estats de despeses dels pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a l’any 2016 tenen en compte el
límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell
de Govern de 4 de setembre de 2015, i ratificat pel Parlament
de les Illes Balears el dia 6 d’octubre de 2015, en compliment
del que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012,
esmentada abans, per un import màxim de 3.478.910.470
euros.
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El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de
despeses», regula els òrgans competents per a l’autorització i
la disposició de la despesa i per al reconeixement de
l’obligació. En aquest punt es manté la secció 33, creada per
primera vegada en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2014 i relativa als serveis comuns en
matèria tecnològica, la gestió de la qual correspon al conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, de manera que la resta de
serveis comuns es mantenen en la secció 31, la titular de la qual
és la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
En el títol III, «Despeses de personal i altres disposicions»,
es recullen, d’una banda i en el capítol I, les normes que
regulen el règim retributiu del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i també dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels
membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest capítol es
completa amb les normes relatives a les indemnitzacions per
raó del servei i a l’oferta pública d’ocupació — oferta que
s’haurà d’ajustar estrictament al que estableixi l’Estat, amb
caràcter bàsic, en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per
a l’any 2016— , amb la fixació del límit de les despeses de
personal de la Universitat de les Illes Balears, i amb
determinades normes puntuals en matèria de personal amb
incidència directa en les despeses que, per aquest concepte, es
preveuen en els estats corresponents d’aquests pressuposts
generals per al 2016.
En aquest àmbit cal destacar que, després de diversos anys
de congelació retributiva, s’incrementen en un 1% les
retribucions del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents,
d’acord amb el que estableix la Llei de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2016, la qual cosa es fa extensiva als
membres del Govern, a la resta d’alts càrrecs i als membres de
la Sindicatura de Comptes, i tot això sens perjudici de
l’increment retributiu inherent a la recuperació de la resta de la
paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, segons els
casos, del mes de desembre de 2012, que, d’acord amb el que
preveu la llei sobre això, pugui tenir lloc al llarg dels anys 2016
a 2018, en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho
permetin i en el marc del pla economicofinancer vigent. En tot
cas, la delicada situació de la hisenda autonòmica requereix
mantenir la suspensió dels acords vigents en matèria de
personal amb incidència econòmica, i també la resta de mesures
en aquesta matèria que ja contenia la Llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’any 2015, sens
perjudici de respectar els pactes de reprogramació d’alguns
d’aquests acords produïts a partir del mes d’octubre de 2015,
amb efectes econòmics en determinats casos l’any 2016, i de
preveure que, en cas d’una evolució favorable de la hisenda
autonòmica al llarg de l’any 2016, es puguin renegociar alguns
altres i aixecar determinades mesures, com ara en matèria
d’acció social, a fi que puguin produir efectes econòmics,
encara que sigui parcialment, en el mateix exercici de 2016.
D’altra banda, se suspèn el pagament del complement que,
d’acord amb la legislació autonòmica i estatal aplicable en cada
cas, s’abona als empleats públics de l’Administració de la
comunitat autònoma i d’altres entitats autonòmiques fins a
assolir l’import corresponent al complement de destinació
establert en les successives lleis anuals de pressuposts generals
de l’Estat per als directors generals de l’Administració de
l’Estat. En aquest sentit, el cert és que el complement esmentat
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constitueix una retribució addicional que no forma part del
nucli retributiu essencial propi de la relació de serveis del
personal que se’n beneficia, per la qual cosa, en la mateixa línia
d’altres comunitats autònomes — que fins i tot han acordat
suprimir-lo— , s’entén que és susceptible de ser suspès, i això
sens perjudici de la regulació definitiva que, en el marc del que
estableix l’article 87.3 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
fixi la pròxima llei autonòmica de reforma de la funció pública,
actualment en tramitació.
El capítol II d’aquest títol III recull diverses normes
específiques en matèria de despeses, d’acord amb el que
estableix la legislació sectorial, com ara, entre d’altres, el límit
de despesa del servei públic de comunicació audiovisual o les
regles per a la contractació, amb caràcter excepcional, de
personal funcionari interí o de personal laboral temporal amb
càrrec als crèdits d’inversió.
El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos i
altres normes en matèria tributària, consta de dos capítols,
relatius, respectivament, a les operacions financeres i a les
mesures tributàries en matèria de taxes i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic. Pel que fa al capítol relatiu a
les operacions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes
Balears perquè pugui augmentar el deute, en el marc de la
legislació sobre estabilitat pressupostària i sobre finançament
de les comunitats autònomes, i es regulen els imports màxims
dels avals que pot prestar la comunitat autònoma. Quant a les
normes tributàries, es recupera la quantia de les taxes i les
prestacions patrimonials públiques no tributàries de la
comunitat autònoma anterior a la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a l’any 2015, pel que fa a la
reducció general del 20% que va fixar la llei esmentada, la qual
no s’entén justificada des del punt de vista dels principis
generals d’equivalència i de benefici propis de les taxes. En
canvi, sí que es manté la bonificació del 100% de les taxes
directament relacionades amb l’inici d’activitats empresarials
o professionals distintes dels grans establiments comercials, i
se suprimeixen definitivament les taxes en matèria de serveis
socials relatives a les revisions dels graus de discapacitat i de
dependència, ja bonificades en un 100% l’any 2015, a la qual
cosa s’ha d’afegir la supressió de la taxa relativa a l’expedició
de la targeta sanitària, que afecta pràcticament tothom, i el cost
de la qual, per tant, s’entén que s’ha de sufragar amb la
generalitat dels recursos autonòmics. A més, s’estableixen
altres mesures i beneficis fiscals en l’àmbit dels imposts propis
i cedits; això no obstant, la majoria d’aquestes mesures
tributàries impliquen la modificació de normes vigents i, per
raons de tècnica legislativa, es contenen en les disposicions
finals de la llei. Així mateix, el conjunt d’aquestes mesures s’ha
de completar amb les que es puguin incloure en el projecte de
llei de l’impost sobre estades turístiques, que actualment es
tramita.
El títol V inclou determinades normes relatives als ens
instrumentals, a fi de regular certes relacions financeres
internes amb l’Administració de la comunitat autònoma i de
reordenar algunes entitats d’acord amb la legislació aplicable
i les previsions pressupostàries respectives. En aquest darrer
sentit, i en la mesura que impliquen canvis en normes que són
vigents, algunes d’aquestes modificacions puntuals també es
contenen en les disposicions finals de la llei.
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El títol VI regula el tancament dels pressuposts, d’acord
amb el que estableix l’article 63.1 del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny. I el títol VII, i
darrer, fa referència a la informació que s’ha de trametre al
Parlament de les Illes Balears, tenint en compte ja el que
disposa respecte d’això l’article 146 de la nova Llei 14/2014,
de 19 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la disposició
final sisena en aquest punt.
El contingut de la llei de pressuposts generals es completa
amb deu disposicions addicionals, una disposició derogatòria
i setze disposicions finals. Aquestes disposicions recullen
preceptes d’índole variada que no tenen cabuda al llarg de
l’articulat de la llei, però que constitueixen en tot cas un
complement indispensable per executar la política econòmica
i financera inherent a l’aprovació dels estats de despeses i
d’ingressos que nodreixen aquests pressuposts generals, de
conformitat amb la doctrina que ha fixat el Tribunal
Constitucional en aquesta matèria.
IV
Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions
normatives de la llei, cal destacar que es manté la línia de
centralització de les operacions d’endeutament iniciada anys
enrere, de manera que les necessitats de passius financers dels
ens instrumentals de l’Administració de la comunitat autònoma
es puguin satisfer, preferentment, per mitjà de transferències de
capital o de préstecs reintegrables atorgats per aquesta
administració, i no per mitjà d’operacions d’endeutament dels
ens amb entitats financeres, a fi de reduir el cost financer de
l’endeutament. Amb aquesta mateixa finalitat es preveu també
la possibilitat de refinançar el deute viu d’aquests ens,
mitjançant qualsevol dels instruments esmentats abans o, fins
i tot, mitjançant la subrogació de l’Administració de la
comunitat autònoma en la posició deutora dels ens.
En matèria tributària, i per mitjà de les disposicions finals
de modificació corresponents, ja s’ha indicat abans que es
manté la bonificació íntegra de la càrrega tributària
corresponent a les taxes directament relacionades amb l’inici de
qualsevol activitat empresarial o professional, llevat únicament
dels grans establiments comercials, i que se’n suprimeixen
d’altres corresponents a serveis socials prioritaris. A més
d’això, es creen, modifiquen i reordenen algunes altres taxes,
segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les
lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat
administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En l’àmbit dels imposts cedits, i a més d’alguns beneficis
fiscals puntuals en determinats fets imposables de la taxa fiscal
sobre els jocs de sort, envit o atzar, s’augmenta el nombre de
trams en l’escala de gravamen autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, amb efectes des del 31 de
desembre de 2015, a fi de dotar-lo de més progressivitat i, amb
això, reforçar la justícia tributària en el deure de contribuir,
d’acord amb l’article 31 de la Constitució Espanyola. En
aquesta mateixa línia, i també amb efectes des del 31 de
desembre de 2015, se suprimeix la deducció autonòmica
relativa a les despeses per primes d’assegurances individuals de
salut i es recupera la deducció autonòmica a favor de les
persones amb discapacitat — les quals s’entén que han de ser

objecte d’una protecció pública especial— , sense minvar per
això les millores introduïdes l’any passat en les reduccions
inherents als mínims personals i familiars aplicables a aquest
colAlectiu —i també als contribuents més grans de 65 anys, i al
tercer i següents descendents—; també es mantenen,
incrementant-les fins i tot en alguns casos, les darreres
deduccions autonòmiques tendents al foment de la recerca i el
desenvolupament científic i tècnic, o la innovació, i a més
eficiència energètica en els consums domèstics, i també a
l’estudi extraescolar de llengües estrangeres, a la qual cosa
s’afegeix una nova deducció relacionada amb el foment de la
llengua catalana. En l’impost sobre el patrimoni, es torna a
fixar el mínim exempt en el llindar de 700.000 euros i es
modifica la tarifa amb criteris de progressivitat, tot això per les
mateixes raons de justícia tributària exposades abans, i amb
efectes també des del 31 de desembre de 2015. Per acabar, i
amb aquestes mateixes finalitats de progressivitat i justícia
tributària, es modifiquen l’escala relativa als tipus de gravamen
aplicables a les operacions immobiliàries subjectes a l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
i la de l’impost sobre successions i donacions, pel que fa a les
successions, amb la consegüent derogació de la deducció
autonòmica aplicable als grups I i II, de manera que el
gravamen efectiu per aquesta modalitat de l’impost aplicable a
aquests grups no sigui proporcional respecte de la base
imposable ni obviï les reduccions que donen lloc a la base
liquidable, sinó progressiu, en funció dels diversos trams de la
base liquidable, tot i que aquest gravamen es limita a l’1% per
al primer tram de 700.000 euros.
TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES
M ODIFICACIONS
Capítol I
Crèdits i dotacions inicials i finançament
Article 1
Crèdits i dotacions inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen, en els termes següents:
a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
per a l’exercici de 2016, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.459.704.426 euros,
i del capítol econòmic 8 per un import de 48.007.142 euros,
d’acord amb la distribució per capítols, seccions i programes
que consta en els annexos 1 a 4 d’aquesta llei.
L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a
3.199.744.359 euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a
11.549.933 euros, pel que fa al capítol 8, d’acord amb la
distribució per capítols i seccions que consta en els annexos 5
a 7 d’aquesta llei.
b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven
crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de
711.668.130 euros.
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c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de les
entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article
2.1 b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de
la resta d’entitats de dret públic creades per llei, els estats de
dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 390.439.542
euros, d’acord amb la distribució per capítols i entitats que
consta en l’annex 8 d’aquesta llei, i que s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret
legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui
aplicable.
d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de les
societats mercantils públiques a les quals es refereix l’article
2.1.c) de la Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de
les quals ascendeixen a 8.749.130 euros, d’acord amb la
distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 9
d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar
d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2005.
e) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de les
fundacions del sector públic a les quals es refereix l’article
2.1.d) de la Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de
les quals ascendeixen a 67.122.530 euros, d’acord amb la
distribució per capítols i entitats que consta en l’annex 10
d’aquesta llei, i que s’han d’executar, controlar i liquidar
d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 1/2005.
f) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 dels
consorcis als quals es refereix l’article 2.1.e) de la Llei 7/2010,
els estats de dotacions i de recursos dels quals ascendeixen a
74.575.663 euros, d’acord amb la distribució per capítols i
entitats que consta en l’annex 11 d’aquesta llei, i que s’han
d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el
Decret legislatiu 1/2005.
2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears, en els termes
següents:
a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per a l’exercici de 2016, s’aproven crèdits per
a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de
1.360.566.408 euros. Per a l’amortització dels passius
financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un
import de 2.310.957 euros, tot això, d’acord amb la distribució
per capítols i centres gestors que consta en els annexos 12 i 13
d’aquesta llei.
b) L’estimació dels drets econòmics que es preveuen
liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos,
ascendeix, pel que fa als capítols 1 a 7, a 1.362.877.365 euros,
d’acord amb la distribució per capítols i centres gestors que
consta en els annexos 14 a 16 d’aquesta llei.
c) Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret
legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui
aplicable.
3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2016 de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a
despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de
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9.192.347 euros, d’acord amb la distribució per capítols que
consta en l’annex 17 d’aquesta llei.
L’estimació dels drets econòmics que es preveuen liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel
que fa als capítols 1 a 7, a 9.192.347 euros, d’acord amb la
distribució per capítols que consta en els annexos 18 i 19
d’aquesta llei.
Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret
legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui
aplicable.
Article 2
Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en virtut de les lletres a) i b) de l’article
1.1 anterior, per un import de 4.219.379.698 euros, s’han de
finançar:
a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant
l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que
s’estimen en 3.211.294.292 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord
amb el que estableix l’article 39.1 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.2.a) anterior, per
un import de 1.362.877.365 euros, s’han de finançar amb els
drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es
detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del
pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears,
i que s’estimen en 1.362.877.365 euros.
3. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.3 anterior, per un
import de 9.192.347 euros, s’han de finançar amb els drets
econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es
detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del
pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i que
s’estimen en 9.192.347 euros.
Article 3
Pressupost consolidat
D’acord amb el que estableixen els articles anteriors, els
imports corresponents als estats de despeses i als estats
d’ingressos consolidats de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència
Tributària de les Illes Balears són els següents:
a) Estats de despeses corresponents als capítols 1 a 7:
3.478.910.469 euros.
b) Estats de despeses corresponents al capítol 8: 48.007.142
euros.
c) Estats de despeses corresponents al capítol 9:
713.979.087 euros.
d) Estats d’ingressos corresponents als capítols 1 a 7:
3.221.261.359 euros.
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e) Estats d’ingressos corresponents al capítol 8: 11.549.933
euros.
f) Estats d’ingressos
1.008.085.406 euros.

corresponents

al

capítol

9:

c) No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al
pagament de subvencions amb assignació nominativa en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

Article 4
Beneficis fiscals

Article 6
Habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries

L’import dels beneficis fiscals que, per raó de mesures
tributàries autonòmiques, afecten els tributs cedits totalment o
parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i el cànon de sanejament d’aigües, d’acord amb la
distribució per conceptes impositius que consta en l’annex 20,
s’estima en 135.820.000 euros.

1. En els casos en què la imputació comptable correcta dels
ingressos o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits
aprovats en els pressuposts, la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques pot autoritzar la creació de les
aplicacions pressupostàries corresponents.

Capítol II
Vinculació dels crèdits i creació de noves aplicacions
pressupostàries
Article 5
Vinculació dels crèdits
1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits
que formen els programes corresponents de despeses tenen
caràcter limitador d’acord amb els diferents nivells de
vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles
següents:
a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de
despeses de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al
pressupost de despeses de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional
a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del
capítol 1, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que
és a nivell de secció, programa i article.
No obstant això, s’han d’aplicar preferentment les regles
particulars següents:
1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del
concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits
del subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.
2a. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats
a nivell de secció i d’article.
b) Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de
les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre
gestor, funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de
capítol, excepte pel que fa al concepte 160, que és a nivell de
concepte.
2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix
l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals
següents:
a) Els crèdits que corresponen a despeses amb finançament
afectat no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin
aquest caràcter i la mateixa finalitat.
b) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres
partides que no tenguin aquest caràcter.

2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de
modificacions pressupostàries implica, implícitament,
l’aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries
corresponents per a la imputació comptable correcta dels
ingressos o de les despeses, d’acord amb la classificació
orgànica, econòmica i funcional o per programes que
correspongui en cada cas.
Capítol III
M odificacions de crèdit
Article 7
Crèdits ampliables
1. Per a l’exercici de 2016, i sens perjudici del caràcter
limitador dels crèdits que estableix amb caràcter general
l’article 5 d’aquesta llei, es poden ampliar crèdits en els
pressuposts de la comunitat autònoma, amb càrrec al fons de
contingència o, si no n’hi ha, 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 els
casos següents:
a) Els destinats al pagament de drets reconeguts per
resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial en
tot tipus de processos judicials autoritzat pel Consell de
Govern.
b) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (concepte 160).
c) Els 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:
1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (concepte 160).
2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per
resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial
en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan
competent del Servei de Salut i ratificat, a aquest efecte, pel
Consell de Govern.
3r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes
mèdiques (subconcepte 489.00).
d) Els destinats al pagament de transferències corrents a
l’Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de
les modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:
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1r. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (concepte 160).
2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per
resolució judicial ferma o per l’assentiment total o parcial
en tot tipus de processos judicials acordat per l’òrgan
competent de l’Agència Tributària i ratificat, a aquest
efecte, pel Consell de Govern.

despeses de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a fi, en tots els casos, d’amortitzar i cancelAlar el
deute viu objecte de refinançament.

e) Els crèdits de la secció 34.

1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les
transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut
de les Illes Balears correspon a la consellera de Salut, a
proposta del director general d’aquest servei, llevat de les que
afectin els crèdits del capítol 1, cas en el qual la competència
correspon a la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques.

2. Durant l’any 2016, la tramitació dels expedients d’ampliació
de crèdit requereix l’autorització prèvia del Consell de Govern,
mitjançant un acord a proposta de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques i amb un informe previ del director
general de Pressuposts i Finançament explicatiu de la situació
dels crèdits de la secció pressupostària corresponent.
Article 8
Incorporacions de crèdit i generacions de crèdit
1. Per a l’exercici de 2016 se suspèn la vigència de l’article 52
del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, llevat dels romanents de crèdit
corresponents a despeses amb finançament afectat a les quals
es refereix l’article 52.5 del text refós esmentat abans, que es
poden incorporar per resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques.
2. En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears i el
Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears poden
incorporar en els seus pressuposts de l’exercici de 2016 els
romanents de crèdit anulAlats al tancament de l’exercici de
2015, en el marc de les previsions que contenen els articles 52
i 53 del text refós esmentat abans.
3. Excepcionalment, i a més dels casos que preveu l’article 51
del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, també poden generar crèdit en el
pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat
autònoma els ingressos procedents de les operacions
d’endeutament següents:

Article 9
Altres normes especials en matèria de modificacions de
crèdit

2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les
transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei
de Salut de les Illes Balears correspon al director general
d’aquest servei, llevat de les que afectin els crèdits del capítol
1, cas en el qual la competència correspon a la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions
de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de
despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears correspon
a la directora de l’Agència.
3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els
pressuposts de la comunitat autònoma s’han de regir, amb
caràcter general, pel que disposa l’article 50 del text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sens perjudici del que estableix, amb caràcter específic,
l’apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, al qual es refereix la disposició transitòria
tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Capítol IV
Fons de contingència

a) Les operacions que se subscriguin d’acord amb la
normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals de
finançament, a les quals es refereix el segon paràgraf de
l’article 39.2 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de
destinar a fer aportacions, en concepte de soci, fundador o
partícip i amb càrrec al capítol 8, als ens del sector públic
instrumental autonòmic per compte dels quals l’Administració
de la comunitat autònoma hagi fet pagaments a favor dels
creditors dels ens, sempre que aquests ens tenguin fons propis
negatius o no disposin de liquiditat suficient, i fins a la quantia
necessària per atendre l’obligació de devolució a
l’administració esmentada per raó de les quanties abonades per
aquesta administració als seus creditors.

Article 10
Fons de contingència

b) Les operacions de refinançament a què fa referència el
tercer paràgraf de l’article 39.2 d’aquesta llei. Els crèdits que
es generin s’han de destinar a fer les aportacions, en concepte
de soci, fundador o partícip, o a concedir els préstecs, a favor
dels ens instrumentals corresponents, i amb càrrec al capítol 8
en ambdós casos, o a fer les transferències de capital a favor
d’aquests ens amb imputació a les consignacions
pressupostàries que pertoquin del capítol 7 del pressupost de

3. Així mateix, el fons de contingència es pot fer servir per
augmentar les dotacions de les aplicacions pressupostàries en
les quals es produeixin noves necessitats de crèdit, segons la
finalitat i la naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin
de ser imputades, amb la consegüent minoració del fons de
contingència, mitjançant els expedients de rectificacions de
crèdit als quals es refereix l’article 54 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

1. El fons de contingència, que s’inclou com a capítol 5 en la
secció 35 del pressupost de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s’ha de destinar, quan sigui
procedent, a cobrir les necessitats ineludibles no previstes en el
pressupost que es presentin mentre sigui vigent, d’acord amb el
que estableix l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. El fons de contingència es pot fer servir per finançar les
ampliacions de crèdit, en els termes de l’article 7 d’aquesta llei.
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En aquest cas, correspon a la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques aprovar els expedients de
rectificacions de crèdit corresponents, a proposta del director
general de Pressuposts i Finançament i amb l’autorització
prèvia del Consell de Govern.
4. Els romanents de crèdit del fons de contingència que no
hagin estat utilitzats a 31 de desembre de 2016 no poden ser, en
cap cas, objecte d’incorporació a l’exercici següent.
5. Sens perjudici de les previsions que contenen els apartats
anteriors d’aquest article, i també el capítol III del títol I
d’aquesta llei, els expedients de modificació de crèdit que es
tramitin durant l’exercici de 2016 s’han de regir pel règim
jurídic general que estableix el capítol II del títol II del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
TÍTOL II
GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Article 11
Autorització i disposició de la despesa
1. Les competències en matèria d’autorització i de 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 a la secció
06-Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs
Públics de les Illes Balears, o l’òrgan que la substitueixi; al
síndic major amb relació a la secció 03-Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears; i al president o a la presidenta del Consell
Audiovisual de les Illes Balears amb relació a la secció
07-Consell Audiovisual de les Illes Balears.
b) A la presidenta del Govern i al conseller de Presidència,
indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb
relació a les seccions 12 a 26; a la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques amb relació a les seccions 31, 32,
34 i 36; al conseller d’Innovació, Recerca i Turisme amb
relació a la secció 33; al president del Consell Consultiu de les
Illes Balears amb relació a la secció 04; i al president o a la
presidenta del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
amb relació a la secció 05.
c) Als responsables dels organismes autònoms
corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 73,
76, 77 i 78.
d) Al director general del Servei de Salut de les Illes
Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
e) A la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears
amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
2. N o obstant això, cal solAlicitar l’autorització prèvia al
Consell de Govern pel que fa a qualsevol expedient de despesa
de quantia superior a 500.000 euros.
En tot cas, cal solAlicitar l’autorització prèvia al Consell de
Govern en els expedients de contractació relatius a acords marc
que ultrapassin la quantia a què es refereix el paràgraf anterior,

sens perjudici de l’autorització prèvia que també, si s’escau,
calgui per als contractes que es derivin de l’acord marc i que
superin la quantia esmentada.
3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és exigible
en els casos següents:
a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries a
què es refereix l’apartat 1.a) anterior.
b) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries
31, 32, 34 i 36, les de caràcter financer i tributari, i els
pagaments de les operacions no pressupostàries, que
corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, i també les operacions relatives a la secció
pressupostària 33, que corresponen al conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme; ambdós han d’exercir totes les
competències administratives que es derivin de la gestió dels
crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.
c) Les operacions relatives a despeses derivades de línies de
subvenció finançades totalment o parcialment pel Fons
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons
Europeu de la Pesca i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca,
o pels fons en matèria agrària i pesquera que els substitueixin,
d’acord amb la normativa comunitària i les normes,
concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, quan
corresponguin al conseller de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca.
d) Les aportacions o transferències amb assignació
nominativa en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a favor dels ens instrumentals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) Les despeses que portin causa d’expedients
d’ampliacions de crèdit autoritzats pel Consell de Govern
d’acord amb el que estableix l’article 7.2 d’aquesta llei.
4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns
a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’òrgan competent en la matèria ha de fixar la partida
pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, a excepció
dels que impliquin despeses per un import superior a 500.000
euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de
Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la
qual s’ha d’imputar la despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en
l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la
secció pressupostària que inclogui 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. Així mateix, en els expedients de despesa derivats de la
tramitació de la Central de Contractació de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears d’expedients de
contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de
contractació centralitzada i no homologats, als quals es refereix
l’article 12 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea
la Central de Contractació, es regula la contractació
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en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic,
l’òrgan competent en matèria de contractació centralitzada ha
de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la
despesa, llevat dels expedients que impliquin despeses per un
import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització
prèvia del Consell de Govern, que també ha de fixar la partida
pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en
els expedients de contractació d’obres, subministraments i
serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats
és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui 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.
6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és
també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a
aquesta despesa, llevat dels casos que preveuen els apartats 4
i 5 d’aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la
competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda
per llei.
La desconcentració, la delegació i, 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.
Article 12
Reconeixement de l’obligació
1. Les competències en matèria de reconeixement de
l’obligació corresponen, respectivament i sense limitació de
quantia, a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, al síndic
major de Comptes, a la persona titular de cada secció
pressupostària, al president del Consell Consultiu de les Illes
Balears, al president o a la presidenta del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, a la directora de l’Agència
Tributària de les Illes Balears i al director general del Servei de
Salut de les Illes Balears o de l’organisme autònom a càrrec del
qual s’hagi d’atendre l’obligació.
2. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i les
despeses de previsió social o assistencial del personal
corresponen a la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, amb independència de les seccions a què s’apliquin,
excepte les seccions 02-Parlament de les Illes Balears i
03-Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i les que afectin
nòmines del personal adscrit al servei d’educació no
universitària, que corresponen al conseller d’Educació i
Universitat, i del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes
Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, que
corresponen, respectivament, al director general del Servei i a
la directora de l’Agència pel que fa a les nòmines que gestionen
aquests ens, sens perjudici de la direcció i la supervisió
d’aquestes nòmines a càrrec de l’òrgan competent per a això a
què es refereix la disposició addicional novena de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre també,
pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens
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perjudici de la colAlaboració de l’Administració de la comunitat
autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei
3/2008, de 14 de desembre, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.
TÍTOL III
DESPESES DE PERSONAL I ALTRES DISPOSICIONS
Capítol I
Despeses de personal
Article 13
Despeses del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic
1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic de conformitat amb la
delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, o, si s’escau, la que faci amb caràcter bàsic
la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016,
llevat del personal eventual, s’han de regir per les normes
següents:
a) Amb efectes d’1 de gener de 2016, les retribucions del
personal esmentat no poden experimentar un increment global
superior a l’1% respecte de les vigents l’any 2015, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel
que fa als efectius del personal com a l’antiguitat.
D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en
concepte de sous, triennis i complement de destinació són les
següents:
1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què
estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el
funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros,
referides a dotze mensualitats:
Grup/subgrup Reial decret
legislatiu 5/2015

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A1

13.441,80

516,96

A2

11.622,84

421,44

B

10.159,92

369,96

C1

8.726,76

318,96

C2

7.263,00

216,96

Agrupacions professionals

6.647,52

163,32

2n. El complement de destinació corresponent al nivell
consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el
funcionari, d’acord amb les quanties següents, en euros,
referides a dotze mensualitats:
Nivell
30
29
28

Import (euros)
11.741,28
10.531,44
10.088,76
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27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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9.645,72
8.462,28
7.508,04
7.065,00
6.622,56
6.179,28
5.737,08
5.329,20
5.057,16
4.784,88
4.512,72
4.241,16
3.968,64
3.696,84
3.424,32
3.152,16
2.880,00
2.608,20
2.472,12
2.335,68
2.199,84
2.063,76
1.927,68
1.723,68
1.520,16
1.315,92
1.112,04

C1

628,53

22,96

C2

599,73

17,91

Agrupacions professionals

553,96

13,61

Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès
a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han
d’incorporar un percentatge de la retribució complementària
equivalent al complement de destinació que percebin, de
manera que arribi a una quantia individual semblant a la que
resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris
en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general.
En cas que el complement de destinació o el concepte
retributiu equivalent es meriti en catorze mensualitats, la
quantia addicional definida en el paràgraf anterior s’ha de
distribuir entre aquestes mensualitats.
c) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut
dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius
assignats a cada programa o pel grau de consecució dels
objectius que s’estableixin.

3r. El complement específic anual que, si escau, estigui
assignat al lloc de treball que ocupi el funcionari s’ha
d’incrementar en un 1% respecte de la quantia corresponent
a l’any 2015.
El complement específic anual s’ha de percebre en
catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de
percepció mensual i dues han de ser addicionals, del mateix
import que una de mensual, en els mesos de juny i de
desembre, respectivament.
4t. En tot cas, les retribucions que en concepte de
complement de destinació i complement específic percebin
els funcionaris públics han de ser les corresponents al lloc
de treball que ocupin en virtut dels procediments de
provisió prevists en la normativa vigent, i les tasques
concretes que es duguin a terme no poden emparar que
s’incompleixi aquesta norma, llevat dels casos en què la
normativa aplicable els reconegui altres quanties.
b) L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries
dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim
retributiu general ha d’incloure, a més de la quantia del
complement de destinació o concepte equivalent mensual que
correspongui, les quanties en concepte de sou i triennis que es
recullen en el quadre següent:
Grup/subgrup Reial decret
legislatiu 5/2015

Sou
(euros)

Triennis
(euros)

A1

691,21

26,58

A2

706,38

25,61

B

731,75

26,65

Així mateix, les retribucions del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic que, al llarg de l’any,
sigui adscrit 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’adscrigui.
d) Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin
creixements retributius superiors a les quanties que estableixen
aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar
oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o
les normes que s’hi oposin. En tot cas, i sens perjudici dels
mecanismes de control que estableix la disposició addicional
novena de la Llei 7/2010 i de la necessitat d’adequar el
contingut de les relacions de llocs de treball corresponents,
d’acord amb els procediments administratius aplicables,
l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments requereix que
la Direcció General de Pressuposts i Finançament n’emeti un
informe previ i favorable. Són nuls de ple dret els que
s’assoleixin sense aquest informe favorable.
2. 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’estableixen en l’apartat 1 d’aquest article, els quals s’han de
fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants
del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral
contractat sota la modalitat d’alta direcció, i de conformitat
amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment
les que contenen aquesta llei, la Llei 7/2010 i els articles 26 i
28 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.
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D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments
jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi
han d’adequar oportunament.
3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per massa salarial del
personal laboral el conjunt de retribucions salarials i
extrasalarials i les despeses d’acció social.
4. Així mateix, i per a l’any 2016, les quanties màximes que
estableixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.4 de la disposició addicional
quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, en relació amb els límits retributius aplicables a
cada un dels grups de classificació professional del personal
laboral al servei dels ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han d’entendre
incrementats en el mateix percentatge que estableix l’apartat 1
d’aquest article.
Article 14
Absorció del complement personal transitori
Per a l’any 2016 el percentatge d’absorció del complement
personal transitori a què es refereix l’apartat 3 de la disposició
addicional quinzena de la Llei 15/2012 ha de ser el que resulti
d’absorbir d’aquest complement, en cada cas, la mateixa
quantia que correspongui a l’increment general de les
retribucions que fixa l’article 13.1 de la present llei.
Article 15
Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears,
dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
1. Amb caràcter general i per a l’any 2016, les retribucions dels
membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs a
què es refereix l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, no experimenten cap increment
respecte de les retribucions corresponents a l’any 2015.
2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2016 dels
membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs que
s’esmenten tot seguit, sens perjudici de les que corresponguin
pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou
següents, referides a catorze mensualitats:
a) Presidenta de les Illes Balears: 65.584,63 euros.
b) Vicepresident i consellers del Govern de les Illes
Balears: 57.882,37 euros.
3. Les retribucions per a l’any 2016 dels secretaris generals,
dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens
perjudici de les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat,
es fixen en les quanties de sou, de complement de destinació i
de complement específic anual següents, referides a dotze
mensualitats:
a) Sou: 14.393,37 euros.
b) Complement de destinació: 13.964,84 euros.
c) Complement específic: 20.379,87 euros.
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Quant a les retribucions de l’interventor general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general
del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic
que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la
quantia de 25.854 euros.
Les dues pagues extraordinàries inclouen una mensualitat
del sou, els triennis i el complement de destinació.
4. Les retribucions per a l’any 2016 dels membres de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de
les que els corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en
les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:
a) Síndics de comptes: 89.328,86 euros.
b) Secretària general: 69.434,88 euros.
5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos els òrgans
unipersonals de direcció a què fa referència l’article 21 de la
Llei 7/2010, i les retribucions del personal eventual al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma i, si s’escau, al
servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que
en fa l’article 13.1 d’aquesta llei, integren el sector públic
autonòmic, no s’han d’incrementar respecte de les
corresponents a l’any 2015, segons l’instrument jurídic
determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de
rang legal aplicables.
D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments
jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi
han d’adequar oportunament.
Article 16
Recuperació de la paga extraordinària i l’addicional, o
l’equivalent, del mes de desembre de 2012
1. D’acord amb el que preveu la Llei de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2016, el personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic,
inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 13.1 de la present
Llei, i també els membres del Govern de les Illes Balears, els
alts càrrecs, el personal eventual i la resta de colAlectius a què
es refereixen els apartats següents d’aquest article — per als
quals es va suprimir la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 per mitjà de l’article onzè del Decret llei
10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals
per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat— poden recuperar la totalitat o una part de la
paga extraordinària i de la paga addicional del complement
específic, o de les pagues addicionals equivalents, pendents de
recuperar.
2. Les quanties susceptibles de recuperar-se en l’exercici de
2016 són les que determini, mitjançant un acord, el Consell de
Govern, en funció de l’evolució del pla economicofinancer
vigent i les disponibilitats pressupostàries de l’exercici, i amb
la negociació prèvia que, si escau, pertoqui amb els diferents
colAlectius d’empleats públics.

960

BOPIB núm. 27 - 30 de desembre de 2015

En tot cas, els acords que adopti el Consell de Govern en el
marc del que disposen el paràgraf i l’apartat anteriors d’aquest
article han de respectar les normes generals i els límits
quantitatius següents:
a) El personal funcionari podrà percebre, com a màxim, la
part corresponent a quaranta-cinc dies de la paga extraordinària
del mes de desembre a què es refereix el primer paràgraf de
l’article 11.1.b) de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, en concepte de sou i triennis, i també
de la resta de conceptes retributius que integren tant la paga
extraordinària com la paga addicional del complement específic
a la qual fa referència el darrer paràgraf de la lletra a) del
mateix article 11.1.
La resta del personal sotmès a règim administratiu i
estatutari podrà percebre, com a màxim, la part corresponent a
quaranta-cinc dies de la paga addicional equivalent a la qual fa
referència el segon paràgraf de l’article 11.1.b) de la Llei
9/2011.
b) El personal laboral podrà percebre, com a màxim, la part
corresponent a quaranta-cinc dies de la gratificació
extraordinària amb motiu de les festes de Nadal o paga
extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, i de
tots els conceptes retributius que formen part d’aquesta paga
d’acord amb els convenis colAlectius aplicables.
El que disposa aquesta lletra també és aplicable al personal
laboral d’alta direcció i a la resta del personal no acollit a
conveni colAlectiu que no tengui la consideració d’alt càrrec.
c) En cas que no sigui procedent reconèixer la totalitat de
la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de
desembre de 2012, els quaranta-cinc dies a què es refereixen
les lletres anteriors, o els dies objecte de recuperació que
s’acordin, s’han de reduir proporcionalment al còmput de dies
que correspongui en cada cas.
d) Per calcular les quanties corresponents a quaranta-cinc
dies — o la xifra inferior que resulti en cada cas— , en relació
amb el nombre de dies totals que comprenen la paga
extraordinària i la paga addicional, o les equivalents, del mes
de desembre de 2012 que varen ser suprimides, s’han de fer
servir les regles de còmput aplicables a cada tipus de personal
d’acord amb el règim jurídic vigent en el moment en què es va
produir la supressió. Sempre que la normativa aplicable no
disposi una altra cosa, el nombre de dies totals és de 183 dies.
3. En cas que el règim retributiu aplicable no inclogui
expressament la percepció de pagues extraordinàries, o en cas
que se’n percebin més de dues a l’any, l’import que es podrà
reconèixer, com a màxim, és l’equivalent al 24,59% de l’import
que es va deixar de percebre per aplicació de l’apartat 4 de
l’article onzè del Decret llei 10/2012.
4. Els imports satisfets en aplicació dels apartats anteriors
d’aquest article han de minorar l’abast de les previsions de
l’apartat 3 de l’article onzè del Decret llei 10/2012.

5. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs
sotmesos a l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i els membres de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears podran percebre, com a màxim,
el 24,59% de les quanties que varen deixar de percebre per
l’aplicació dels apartats 1 i 3 de l’article dotzè del Decret llei
10/2012.
El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’aplicar així
mateix a la resta d’alts càrrecs als quals es refereix el primer
paràgraf de l’apartat 2 de l’article dotzè del Decret llei
10/2012.
6. En relació amb el personal eventual, s’han d’aplicar les
normes que, respecte del personal funcionari i segons els casos,
contenen els apartats 1 a 3 d’aquest article, a fi de recuperar la
part corresponent de la minoració de la seva retribució que va
tenir lloc per l’aplicació del segon paràgraf de l’apartat 2 de
l’article dotzè del Decret llei 10/2012.
7. En tot cas, per aplicar el que estableixen els apartats
anteriors d’aquest article s’han de tenir en compte les normes
particulars següents:
a) El personal que hagi canviat de destinació, en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’ens que formen part del pressupost de
l’Administració de la comunitat autònoma, ha de percebre les
quanties que corresponguin amb càrrec als crèdits de la secció
36 a la qual es refereix l’apartat 9 següent.
b) El personal que hagi passat a prestar serveis en una
administració o entitat pública diferent, amb pressupost propi
i separat del de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, ha de percebre les quanties a què fan
referència els apartats anteriors d’aquest article a càrrec de la
conselleria, l’organisme o l’entitat que hauria hagut d’abonar
la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent,
corresponent al mes de desembre de 2012, amb la solAlicitud
prèvia adreçada a l’òrgan de gestió de personal.
c) El personal que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, no
estigui en situació de servei actiu o assimilat, o que hagi perdut
la condició d’empleat públic, ha de percebre les quanties a què
es refereix aquest article a càrrec de la conselleria, l’organisme
o l’entitat que hauria hagut d’abonar la paga extraordinària i
l’addicional, o l’equivalent, corresponent al mes de desembre
de 2012, amb la solAlicitud prèvia adreçada a l’òrgan de gestió
de personal. No obstant això, aquesta solAlicitud no és
necessària en el cas del personal a què fa referència aquest
paràgraf que hagi deixat de prestar serveis al llarg de l’any
2015.
d) En cas que el personal de què es tracti hagi mort a
l’entrada en vigor d’aquesta llei, els seus hereus han de
formular les solAlicituds a què fan referència les lletres
anteriors, d’acord amb les normes generals del dret civil i de la
legislació de finances de la comunitat autònoma.
e) Les normes de les lletres anteriors d’aquest apartat són
aplicables, així mateix, als membres del Govern de les Illes
Balears, als alts càrrecs i als membres de la Sindicatura de
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adaptacions

La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000
euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.

Les persones a què fan referència les lletres b), c), d) i e)
anteriors que ja hagin solAlicitat durant l’any 2015 el pagament
dels primers quaranta-quatre dies de la recuperació parcial de
la paga extraordinària i addicional, o la paga equivalent, del
mes de desembre de 2012, o el 24,04% d’aquesta paga, segons
els casos, no ha de fer la solAlicitud que preveuen les lletres
esmentades. En aquests casos el pagament corresponent a la
recuperació parcial que estableix aquesta llei s’ha de fer d’ofici.

La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar
mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual
s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada
a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora
de les Illes Balears.

8. Pel que fa a l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut
totalment o parcialment amb fons públics, la Conselleria
d’Educació i Universitat podrà finançar, com a màxim, la part
corresponent al 24,59% de la segona paga extraordinària, o de
la quantia equivalent, del personal docent no universitari dels
centres privats concertats de les Illes Balears que va deixar de
finançar per l’aplicació de la disposició addicional quinzena del
Decret llei 5/2012, introduïda pel Decret llei 10/2012.
9. Les quanties que resultin del que disposen els apartats
anteriors d’aquest article, a càrrec de l’Administració de la
comunitat autònoma o de qualsevol ens integrant del sector
públic autonòmic, inclosa la Universitat de les Illes Balears,
s’han d’abonar o, si escau, transferir a les conselleries, als
organismes o a les entitats que, d’acord amb els apartats
anteriors d’aquest article, les hagin d’abonar.
10. Els imports que s’han d’abonar en virtut d’aquest article
s’han de minorar en les quanties que s’hagin satisfet per aquests
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència
d’una sentència judicial o altres actuacions.
Article 17
Indemnitzacions per raó del servei dels membres del
Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs i del personal
eventual
1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de
desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears,
dels alts càrrecs, inclosos els òrgans unipersonals de direcció
a què es refereix l’article 21 de la Llei 7/2010, i del personal
eventual, amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del
servei, és el següent:
a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i
estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar
per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments
extrainsulars.
b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la
justificació prèvia de la despesa corresponent.
2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs,
inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix
l’article 21 de la Llei 7/2010, i el personal eventual que, en el
moment del seu nomenament, resideixin a les illes de Menorca,
Eivissa o Formentera o fora de les Illes Balears, i mentre
mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una
indemnització pel cost de la seva residència temporal a l’illa de
Mallorca.

En cas que els perceptors de la indemnització que regula
aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de
Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la
secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les
seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la
indemnització.
3. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs,
inclosos els òrgans unipersonals de direcció a què es refereix
l’article 21 de la Llei 7/2010, i el personal eventual que siguin
residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats
per ocupar un càrrec amb destinació fora de les Illes Balears,
i mentre mantenguin la residència a les Illes Balears, tenen dret
a percebre una indemnització pel cost de la residència temporal
fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta indemnització
per a l’any 2016 és l’esmentada en l’apartat anterior, i s’ha de
percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat
esmentat.
Article 18
Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits
específics
1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la
comunitat autònoma s’han de regir pel Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de
les Illes Balears, la quantia de les quals, amb relació a les de
l’any 2015, no experimenta cap increment. Aquest decret és
aplicable al personal directiu professional però no al personal
eventual, el qual s’ha de regir pel que estableix l’article 17
anterior.
Així mateix, les indemnitzacions o els abonaments de
despeses al personal al servei de les entitats que, de conformitat
amb la delimitació que en fa l’article 13.1 de la present llei,
integren el sector públic autonòmic, inclòs el personal directiu
professional, tampoc no poden experimentar cap increment.
2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de
la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec
als crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes
Balears.
3. Els membres representants de la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Comissió M ixta de Transferències prevista en
la disposició transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears han de percebre, prestin serveis en aquesta
comunitat autònoma o no ho facin, les indemnitzacions per
assistència i, si s’escau, les dietes i el rescabalament de les
despeses de viatge i d’allotjament que corresponguin, en els
mateixos termes i quantia que els que fixa el Decret 54/2002
per assistir a sessions dels òrgans colAlegiats de l’Administració
de la comunitat autònoma. Les mateixes indemnitzacions per
assistència i, si s’escau, dietes i rescabalament de les despeses
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corresponents han de percebre els representants del Govern de
les Illes Balears a la Comissió M ixta de Transferències
Govern-Consells Insulars, a què es refereix la disposició
transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.
Pel que fa a les indemnitzacions o les percepcions per raó
de l’assistència a sessions de la resta d’òrgans colAlegiats de
l’Administració de la comunitat autònoma que es prevegin en
les ordres dels consellers a què es refereix l’article 35.1 del
Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han de
regir també pel que disposa l’article 30 del Decret 54/2002,
d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de l’article 15.3
de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
4. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, l’any
2016 els membres del Consell Consultiu han de percebre una
indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per
a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per
assistència.
5. Durant l’any 2016, la quantia de les percepcions per
assistència a les sessions dels òrgans colAlegiats de direcció dels
ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma s’han de regir pel que disposa l’article 15.5 de la Llei
15/2012.
Article 19
Oferta pública d’ocupació
1. Durant l’any 2016, i sens perjudici del que disposa l’apartat
següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic,
i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories
professionals en les quals s’han de concentrar, i les places que
ha d’incloure l’oferta pública d’ocupació, s’han de fixar de
conformitat amb la delimitació que faci la normativa bàsica que
contenguin la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2016 i l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Respectant les disponibilitats pressupostàries, i llevat que
la normativa bàsica estatal estableixi una altra cosa, no
computen en el límit anterior les convocatòries que derivin
d’ofertes públiques d’ocupació d’anys anteriors.
2. En tot cas, les convocatòries de places vacants de personal
funcionari, de personal estatutari i de personal laboral de
l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens que
integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen
els informes previs i favorables del director general de
Pressuposts i Finançament i de la directora general de Funció
Pública i Administracions Públiques, els quals s’han de
pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris
i de legalitat aplicables, a solAlicitud motivada de l’òrgan
directiu competent per raó de la matèria.

L’informe de la Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques no és preceptiu quan la
convocatòria de selecció s’ajusti a un model del qual hagi
informat, prèviament i favorablement, la direcció general
esmentada. En aquests casos, l’òrgan competent en matèria de
personal de la conselleria o l’ens corresponent ha de certificar,
abans de la publicació de cada convocatòria, que s’ajusta al
model esmentat.
3. En tot cas, les places corresponents als nomenaments de
personal funcionari interí per vacant i les contractacions de
personal laboral interí per vacant computen a l’efecte de
complir el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en
l’oferta pública d’ocupació corresponent al mateix any en què
es produeixin i, si no és possible, en l’oferta pública d’ocupació
següent.
Article 20
Nomenaments i contractacions de personal temporal
1. Durant l’any 2016, i amb caràcter general, se suspenen el
nomenament de nou personal funcionari interí i la pròrroga del
nomenament dels funcionaris interins adscrits a programes
temporals o nomenats per subvenir a necessitats urgents, i
també el nomenament de personal estatutari temporal i la
contractació de personal laboral temporal a l’Administració de
la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector
públic instrumental autonòmic.
2. Això no obstant, en els casos en què aquesta suspensió pugui
suposar un perjudici en la prestació dels serveis que siguin
competència de la comunitat autònoma i se’n justifiqui una
necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar, amb els
informes previs a què es refereix el paràgraf següent d’aquest
apartat, el nomenament de personal funcionari interí i de
personal estatutari temporal i la contractació de personal
laboral temporal, i també les pròrrogues, a l’Administració de
la comunitat autònoma i a la resta d’ens que integren el sector
públic instrumental autonòmic, tenint en compte, així mateix,
la incidència econòmica en cada cas i la normativa bàsica
estatal.
El nomenament de funcionaris interins i la contractació de
personal laboral temporal, i també les pròrrogues, a l’empara
del que estableix aquest apartat requereixen els informes previs
i favorables del director general de Pressuposts i Finançament
i de la directora general de Funció Pública i Administracions
Públiques, els quals s’han de pronunciar, respectivament, sobre
els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a solAlicitud
motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria,
que en tot cas ha de justificar la necessitat urgent i inajornable.
3. En el cas de nomenaments de personal estatutari temporal
del Servei de Salut de les Illes Balears la justificació dels quals
sigui la necessitat urgent i inajornable, l’autorització prèvia
correspon al director general del Servei o a l’òrgan en qui
delegui, el qual ha de comprovar la disponibilitat
pressupostària, la legalitat de la modalitat del nomenament
temporal que es proposi i la justificació de la necessitat urgent
i inajornable.
Amb periodicitat mensual, la Direcció de Recursos Humans
i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears ha
de trametre a la Direcció General de Pressuposts i Finançament
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i a la Direcció G eneral de Funció Pública i Administracions
Públiques un certificat en el qual es faci constar el nombre total
de nomenaments temporals, i les pròrrogues, per categories,
amb indicació de la modalitat (interí, eventual o de substitució),
per cada centre o gerència del mes immediatament anterior,
amb especificació de la despesa corresponent al personal
estatutari temporal eventual i de substitució.
Les gerències i els centres del Servei no poden fer cap
proposta de nomenament de caràcter temporal que no disposi
de la disponibilitat pressupostària corresponent.
4. Les convocatòries que es dictin per cobrir llocs de treball de
naturalesa temporal, tant de personal estatutari com de personal
laboral, dels ens que integren el sector públic instrumental
autonòmic requereixen els informes previs i favorables del
director general de Pressuposts i Finançament i de la directora
general de Funció Pública i Administracions Públiques.
L’informe de la Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques no és preceptiu quan la
convocatòria de selecció s’ajusti a un model sobre el qual hagi
informat, prèviament i favorablement, la direcció general
esmentada. En aquests casos, l’òrgan competent en matèria de
personal de l’ens corresponent ha de certificar, abans de la
publicació de cada convocatòria, que s’ajusta al model
esmentat. Així mateix, en aquests casos, els nomenaments o les
contractacions que derivin d’aquestes convocatòries
requereixen els informes a què fan referència els apartats 2 i 3
d’aquest article.
5. Així mateix, en queden exceptuats de la suspensió general a
què es refereix l’apartat 1 d’aquest article els nomenaments i
les contractacions, i les pròrrogues corresponents, de personal
funcionari interí, de personal estatutari temporal o de personal
laboral nomenat o contractat en els casos següents:
a) Per a l’execució de programes temporals que siguin
conseqüència d’un conveni de col Alaboració entre
administracions públiques o que estiguin finançats amb alguna
subvenció o aportació ja aprovada, sempre que en ambdós
casos quedi garantit el finançament extern complet durant la
durada del nomenament o del contracte.
b) Quan tenguin lloc per desenvolupar tasques de recerca
dins projectes de recerca científica, sempre que quedi acreditat
que el projecte d’investigació s’ha de finançar íntegrament amb
fons externs.
c) Quan es formalitzin per complir el que estableix la
normativa laboral vigent en casos de jubilació anticipada a
l’edat de 64 anys o en casos de jubilació parcial, sempre que,
en cas de jubilació parcial, el percentatge de jornada de la
persona substituta, amb la qual es pretén subscriure el contracte
de relleu, no ultrapassi el percentatge de reducció parcial de la
persona que s’ha de jubilar parcialment, i sempre que, en
ambdós casos, les contractacions que es pretenguin fer no
siguin de caràcter indefinit.
En aquests casos, i únicament pel que fa als ens del sector
públic instrumental autonòmic, no és necessària l’autorització
prèvia ni l’informe de la directora general de Funció Pública i
Administracions Públiques a què es refereix l’apartat 2 d’aquest
article, si bé, amb periodicitat mensual, cada ens ha de trametre
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a la direcció general esmentada un certificat emès per l’òrgan
competent en matèria de personal de l’ens corresponent en el
qual es facin constar els nomenaments i les contractacions, i les
pròrrogues corresponents, del mes immediatament anterior,
amb indicació del motiu i la durada. Així mateix, en els casos
prevists en les lletres a) i b) anteriors d’aquest apartat, amb
caràcter previ als nomenaments o les contractacions, el servei
jurídic de l’ens ha d’emetre un informe sobre la legalitat dels
nomenaments o les modalitats contractuals laborals temporals.
Els certificats i els informes esmentats s’han de trametre a la
Direcció G eneral de Funció Pública i Administracions
Públiques, juntament amb una còpia de l’informe favorable de
la Direcció General de Pressuposts i Finançament.
6. Així mateix, s’exceptuen de la suspensió general a què es
refereix l’apartat 1 d’aquest article, i no requereixen els
informes previs i favorables del director general de Pressuposts
i Finançament ni de la directora general de Funció Pública i
Administracions Públiques, els nomenaments i les
contractacions, i les pròrrogues corresponents, de personal
funcionari interí o de personal laboral contractat en els casos
següents, sempre que no suposin increment de la plantilla i que
l’entitat disposi de dotació suficient per a despeses de personal
en el seu pressupost:
a) Per a substitucions de personal d’atenció directa, de
cuina i de neteja de les residències i centres de dia de la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l’Autonomia Personal.
b) Per a substitucions de personal educatiu i tècnics
d’atenció directa de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel.
c) Per a substitucions de personal tècnic de laboratori i
personal dels equips de colAlectes de la Fundació Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears.
d) Per a substitucions de personal de camp destinat
directament a la campanya contra incendis de l’Institut Balear
de la Natura, mentre duri la campanya.
e) Per a substitucions de personal portuari dels ports de
gestió directa de Ports de les Illes Balears entre l’1 de maig i el
31 d’octubre de 2016.
En aquests casos, amb periodicitat mensual, cada ens ha de
trametre a les dues direccions generals esmentades un certificat
emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’ens
corresponent en el qual es facin constar els nomenaments, les
contractacions i les pròrrogues del mes immediatament
anterior, amb una indicació breu del motiu, la durada i l’estalvi
o el sobrecost prevists. Així mateix, s’ha de presentar un
certificat de la persona responsable en matèria pressupostària
en què faci constar que hi ha dotació per a despeses de
personal.
7. Per a l’efectivitat de tot el que estableix aquest article, les
direccions generals de Funció Pública i Administracions
Públiques i de Pressuposts i Finançament poden dictar, de
manera conjunta, les instruccions corresponents.
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Són nuls de ple dret els nomenaments i les contractacions
de personal funcionari, estatutari o laboral de caràcter temporal
que es facin sense complir els requeriments que estableix
aquest article.

Article 23
Suspensió de la concessió dels complements retributius
lligats a productivitat i rendiment, i a la realització de
serveis extraordinaris fora de la jornada habitual

Article 21
Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears

1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2016 la concessió dels
complements destinats a retribuir la productivitat, el rendiment,
el compliment d’objectius o qualsevol altre concepte de
naturalesa similar a favor del personal delimitat en l’article 2.1
del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de
les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la
Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, ni tampoc el possible
cost derivat del que estableixen l’article 16 i la disposició
addicional cinquena d’aquesta llei, és el que s’indica a
continuació:
a) Personal docent: 39.669.505,61 euros.
b) Personal no docent: 15.791.307,98 euros.
2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del
capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels
triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat
Social a càrrec de l’ocupador.
Article 22
Suspensió de determinats drets retributius
1. Se suspèn el dret a percebre el complement retributiu regulat
en la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de
març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i, abans, en l’article 30 de la Llei 20/2001, de 21 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública; en l’article 18 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública; en
l’article 12.5 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 1993; i en l’article 8.4 de la Llei 11/1991, de 13
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al 1992.
D’acord amb això, els empleats públics de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el personal de
les entitats integrants del sector públic autonòmic, inclòs el de
la Universitat de les Illes Balears i el dels òrgans estatutaris
que, de conformitat amb la legislació esmentada en el paràgraf
anterior, tenguin reconegut el dret a percebre el complement
retributiu previst en aquesta legislació no l’han de percebre.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 87.3 de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el que disposa l’apartat
anterior d’aquest article també és aplicable als empleats públics
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i al personal de les entitats integrants del sector públic
autonòmic, inclòs el de la Universitat de les Illes Balears
subjecte a la legislació de funció pública autonòmica i el dels
òrgans estatutaris, que tenguin reconegut aquest complement
retributiu amb fonament en l’article 87.3 esmentat o en la
legislació estatal prèvia en aquesta matèria.
3. La suspensió que estableixen els apartats anteriors d’aquest
article és aplicable fins a l’entrada en vigor de la llei que
reformi la legislació autonòmica de funció pública vigent en la
matèria, i en tot cas, com a màxim, fins al dia 31 de desembre
de 2016.

S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del
complement de productivitat (factor variable), que es pot
reconèixer al personal estatutari en els casos següents:
a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.
b) Indemnització per desplaçament de
especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.

facultatius

c) Qualsevol altra activitat de caràcter sanitari o
assistencial, en centres sanitaris, que de manera extraordinària
i per raó de necessitat autoritzi expressament la Direcció
General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta
motivada de l’òrgan competent.
d) Desenvolupament de tasques docents teòriques o
pràctiques que autoritzi expressament la Direcció General del
Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de
l’òrgan competent.
2. Així mateix, se suspèn fins al 31 de desembre de 2016 la
concessió de retribucions econòmiques pels serveis
extraordinaris o per les hores extraordinàries fetes fora de
l’horari o la jornada habituals de treball, sens perjudici de les
excepcions que s’estableixin per acord del Consell de Govern.
El que estableix el paràgraf anterior d’aquest apartat no és
aplicable al personal estatutari, la retribució del qual en aquesta
matèria s’ha de regir únicament pel complement de
productivitat (factor variable) a què es refereix l’apartat 1
anterior.
Article 24
Suspensió temporal del
complements retributius

pagament

de

determinats

1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2016 el pagament del
complement retributiu per a la funció tutorial i del complement
retributiu per al desenvolupament del lloc de treball de cap de
departament a l’educació secundària.
2. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2016 el reconeixement
del component per formació permanent del complement
específic anual (sexennis) al personal docent a què es refereix
l’Acord del Consell de Ministres d’11 d’octubre de 1991 pel
qual es regulen les retribucions complementàries del
professorat dels centres d’ensenyament bàsic, batxillerat,
formació professional, i d’ensenyaments artístics i d’idiomes,
sens perjudici de la possibilitat de computar la formació
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realitzada durant aquest temps, una vegada acabat el període de
suspensió.
El que estableix el paràgraf anterior s’ha d’entendre sens
perjudici dels acords d’àmbit autonòmic que, en aquesta
matèria, s’hagin subscrit i ratificat pels òrgans competents del
Govern de les Illes Balears l’any 2015, i també dels que, si
escau, es puguin subscriure i ratificar l’any 2016, d’acord amb
l’evolució del pla economicofinancer vigent i les disponibilitats
pressupostàries de l’exercici, i en cap cas els efectes econòmics
d’aquests acords no poden tenir caràcter retroactiu.
Article 25
Reducció temporal de la quantia del concepte retributiu de
carrera administrativa
1. Fins al 31 de desembre de 2016, es redueix temporalment en
un 32% la quantia que, a l’entrada en vigor del Decret llei
5/2012, percebia el personal al servei de la sanitat pública de
les Illes Balears en concepte de carrera administrativa.
2. El que estableix l’apartat anterior s’ha d’entendre sens
perjudici del que disposa l’article 26.5 següent.
Article 26
Suspensió i modificació de convenis, pactes i acords
1. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
garanteix el compliment dels convenis colAlectius, els acords i
els pactes que afecten el personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que
integren el seu sector públic instrumental, d’acord amb la
delimitació que fa l’article 2.1 del Decret llei 5/2012, llevat
que, excepcionalment i per causa greu d’interès públic derivada
de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques
existents, el Govern de les Illes Balears, en la seva condició
d’òrgan colAlegiat superior que dirigeix la política general i que
exerceix les funcions executiva i administrativa, acordi
suspendre o modificar el compliment de convenis colAlectius,
acords i pactes ja subscrits en qualsevol àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les entitats que
integren el seu sector públic instrumental, en la mesura
estrictament necessària per salvaguardar l’interès públic.
2. A l’efecte del que estableix l’apartat anterior, s’entén que es
produeix una causa greu d’interès públic derivada de l’alteració
substancial de les circumstàncies econòmiques quan
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o les entitats que integren el seu sector públic instrumental han
d’adoptar mesures o plans d’ajust, de reequilibri dels comptes
públics o de caràcter economicofinancer per assegurar
l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic.
3. Al marge del que estableixen els apartats anteriors d’aquest
article respecte de la potestat del Govern de les Illes Balears de
suspendre o modificar convenis, pactes i acords, i sens
perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest mateix article, se
suspenen fins al 31 de desembre de 2016 els acords següents:
1r. L’Acord entre l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals
CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de
200 8 , quant als complem ents retributius i a
l’homogeneïtzació dels complements específics a què es
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refereixen, respectivament, els punts 5 i 7 de l’acord
esmentat, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 24
d’octubre de 2008; i l’Acord entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i les organitzacions
sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de
juliol de 2008, mitjançant el qual es determinen els criteris
i les línies generals del procés negociador per a l’adopció
d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit de la
Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral,
ratificat per l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer
de 2010.
2n. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol
de 2006 sobre el sistema de promoció, desenvolupament
professional i carrera professional del personal dependent
del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l’Acord
del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006; i
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de
2008 que aprova i desenvolupa el model de carrera
professional del personal del Servei de Salut de les Illes
Balears pertanyent a categories o altres agrupacions de
caràcter no sanitari i d’aquelles altres de sanitàries que no
requereixen titulació universitària, ratificat per l’Acord del
Consell de Govern de 4 de juliol de 2008.
3r. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 12 d’abril de
2011 sobre l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera
professional, ratificat per l’Acord del Consell de Govern de
13 de maig de 2011.
4t. L’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat
de les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, quant a la paga
extraordinària d’antiguitat de 25 anys de servei, a la paga
extraordinària de 25 anys al professorat en règim especial
de treballadors autònoms, al complement lligat a l’antiguitat
i formació del professorat, i a l’equiparació gradual de la
remuneració amb el personal docent públic a què es
refereixen, respectivament, els apartats segon i tercer i el
punt 1 de l’apartat quart de l’acord esmentat, ratificat per
l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008.
5è. La lletra b) del punt 4.2 i la part del punt 4.3 concordant
amb la lletra esmentada de l’Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 22 d’abril de 2015 pel qual s’aprova el calendari
perquè el personal estatutari percebi les quantitats que
tengui reconegudes en els acords de 2006 i de 2008 sobre
el sistema de promoció, desenvolupament professional i
carrera professional del personal dependent del Servei de
Salut de les Illes Balears, ratificat per l’Acord del Consell
de Govern de 24 d’abril de 2015.
6è. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 d’abril de
2015 pel qual s’aprova l’inici de la fase ordinària del
sistema de carrera professional del personal sanitari del
Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l’Acord del
Consell de G overn de 24 d’abril de 2015, llevat del que
estableixen les lletres c) i d) de la disposició transitòria
primera i les disposicions transitòries segona i tercera
respecte dels efectes administratius de l’enquadrament
extraordinari del personal afectat per aquestes disposicions
transitòries en els diferents graus que es preveuen.
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7è. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de maig de
2015 pel qual s’aprova l’inici de la fase ordinària del
sistema de carrera professional del personal de gestió i
serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per
l’Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015, llevat
del que estableixen els apartats 3 i 4 de la disposició
transitòria primera i les disposicions transitòries segona i
tercera respecte dels efectes administratius de
l’enquadrament extraordinari del personal afectat per
aquestes disposicions transitòries en els diferents graus que
es preveuen.
8è. Els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa
Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015
mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera
professional, de l’Acord del Consell de G overn de 24
d’octubre de 2008 que ratifica l’Acord entre
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF,
STEI-i, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els
criteris i les línies generals del procés negociador per a
l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal
Laboral, ratificats per l’Acord del Consell de Govern de 8
de maig de 2015, llevat del que estableixen les disposicions
transitòries primera i segona respecte dels efectes
administratius de l’enquadrament extraordinari del personal
afectat per aquestes disposicions transitòries en els diferents
nivells que es preveuen.
9è. L’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19
de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa la
carrera professional del personal funcionari i laboral de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, ratificat per
l’Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les
Illes Balears de 19 de maig de 2015, llevat del que
estableixen les disposicions transitòries primera i segona
respecte dels efectes administratius de l’enquadrament
extraordinari del personal afectat per aquestes disposicions
transitòries en els diferents nivells que es preveuen.
4. Així mateix, es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 4.1 de
l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de
2005, d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat
de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal
del Servei de Salut de les Illes B alears inclòs en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut
marc del personal estatutari dels serveis de salut, el qual passa
a tenir la redacció següent:
“Durant l’any 2016 servirà de base per determinar la
partida pressupostària destinada a aquest capítol el resultat
d’aplicar el percentatge del 0,9% a la massa salarial de
l’any anterior.”
5. La suspensió i la modificació dels acords a què es refereixen
els apartats 3 i 4 anteriors s’han d’entendre sens perjudici dels
efectes que, sobre els acords esmentats, produeixin els pactes
i els acords subscrits posteriorment i ratificats pels òrgans
competents del Govern de les Illes Balears l’any 2015, i també
dels que, si escau, es puguin subscriure i ratificar l’any 2016.

En tot cas, aquests pactes i acords s’han d’acomodar a les
previsions del pla economicofinancer vigent i, en cas que hagin
de produir efectes econòmics en l’exercici de 2016, a les
disponibilitats pressupostàries de la comunitat autònoma
d’aquest exercici, i no es poden reconèixer efectes econòmics
amb caràcter retroactiu a la data en què es ratifiquin pels òrgans
de govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
competents per a això.
Si les parts no arriben a un pacte en els termes que preveu
aquest apartat 5, s’ha d’entendre que els acords a què es
refereixen els apartats 3 i 4 anteriors produeixen efectes a partir
de l’any 2017, amb el retard corresponent respecte de les
previsions temporals inicialment acordades.
Article 27
Suspensió de determinades prestacions d’acció social
1. Se suspenen fins al 31 de desembre de 2016 les
convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en
concepte d’acció social a favor del personal sotmès a l’àmbit
d’aplicació del Decret llei 5/2012, llevat de les següents:
a) Ajuts per fills menors de divuit anys.
b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.
c) Ajuts per a estudis al personal al servei de la comunitat
autònoma i dels fills.
d) Ajuts en compensació de despeses derivades
d’assistència sanitària.
2. Això no obstant, al llarg de l’exercici de 2016 i per mitjà
d’un acord del Consell de Govern, es podran aixecar les
suspensions relatives a altres prestacions i ajuts, en el marc del
pla economicofinancer vigent i en funció de les disponibilitats
pressupostàries de l’exercici.
Article 28
Reducció voluntària de jornada
Fins al 31 de desembre de 2016, el personal funcionari i
laboral fix, de serveis generals, pot solAlicitar la reducció de
jornada, fins a un màxim d’un terç, amb la reducció
proporcional corresponent de retribucions, sempre que no
afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una
resolució motivada de l’òrgan competent.
Article 29
Llicència especial per a assumptes propis
Fins al 31 de desembre de 2016, el personal funcionari de
carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, poden
solAlicitar una llicència especial per a assumptes propis amb una
durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre
retribucions, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de
treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau
personal, amb l’obligació de cotitzar que correspongui d’acord
amb la normativa vigent. La concessió d’aquesta llicència, que
és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats del
servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar
personal temporal substitut.
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Article 30
Excedència voluntària especial
1. Fins al 31 de desembre de 2016 el personal funcionari de
carrera i el personal laboral fix, de serveis generals, i el
personal funcionari de carrera docent no universitari poden
solAlicitar una excedència voluntària especial amb una durada
mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen
dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps
d’excedència a efectes de triennis i grau personal.
2. Durant la vigència d’aquesta excedència la persona
beneficiària no pot prestar serveis en el sector públic.
3. La concessió de l’excedència està supeditada a les
necessitats del servei i no pressuposa l’autorització per
contractar o nomenar personal temporal substitut.
Capítol II
Altres normes en matèria de despeses
Article 31
M òduls econòmics de distribució de fons públics per al
sosteniment de centres educatius privats concertats de les
Illes Balears
1. D’acord amb l’article 117 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’educació, segons la redacció que en fa la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa, i amb els articles 12 i 13 del Reglament de
normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial
Decret 2377/1985, de 18 de desembre, s’aproven els mòduls
econòmics dels centres privats concertats corresponents a les
despeses de personal docent i les despeses de funcionament per
a l’any 2016, amb els imports que consten en l’annex 21
d’aquesta llei.
2. Les despeses de personal docent dels centres concertats de
les Illes Balears, incloses les cotitzacions per quota patronal de
la Seguretat Social, s’han de finançar mitjançant el pagament
delegat i, pel que fa als centres concertats els titulars dels quals
són cooperatives de treball associat, mitjançant el pagament
directe, d’acord amb les quanties mensuals dels mòduls
establerts en l’annex 21 d’aquesta llei. Aquesta despesa de
personal s’ha d’incrementar d’acord amb els percentatges de
cotització a la Seguretat Social establerts legalment per a cada
cas.
Les retribucions i les cotitzacions a la Seguretat Social del
personal docent de l’ensenyament concertat s’han de finançar
fins a un límit màxim de vint-i-quatre hores lectives setmanals
per docent, amb independència que aquest límit s’assoleixi
només en un centre concertat o amb la suma de les jornades
efectuades en diferents centres concertats.
No obstant l’anterior, en el cas de personal docent de
centres concertats que abans de l’1 de gener de 2015
desenvolupàs globalment en nivells concertats una jornada
superior al límit de vint-i-quatre hores setmanals, d’acord amb
el marc normatiu vigent fins a l’1 de gener de 2015, i sempre
que les cobri mitjançant pagament delegat, se n’ha de continuar
finançant la jornada íntegra fins a un límit màxim de
trenta-dues hores setmanals. En tot cas, si a partir de l’1 de
gener de 2016 aquest personal redueix la seva jornada laboral
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global, se n’ha de reduir proporcionalment el finançament
públic, el qual no es pot tornar a incrementar llevat dels casos
en què la reducció sigui per davall de la jornada de
vint-i-quatre hores lectives setmanals i l’augment posterior no
impliqui superar globalment aquest límit de vint-i-quatre hores.
En qualsevol cas, el personal docent que desenvolupi la
funció de director, de cap d’estudis o d’alliberat sindical manté
la jornada en el centre concertat fins a un màxim de
vint-i-quatre hores setmanals.
En cas que un docent estigui contractat en un centre
concertat o més, aquests centres són responsables solidaris de
l’obligació de retornar les quanties indegudament finançades
per l’Administració per raó de la superació dels límits
esmentats, en proporció al nombre d’hores pel qual el docent
estigui contractat en cada centre.
3. Els mòduls econòmics per unitat escolar dels diferents
nivells i modalitats educatives per a altres despeses comprenen
les despeses de personal d’administració i serveis, les
ordinàries de manteniment, conservació i funcionament, i les
quanties que corresponen a la reposició de les inversions reals.
4. Per als concerts singulars (batxillerat i cicles formatius de
grau superior), la quantia màxima que s’ha de percebre dels
alumnes en concepte de finançament complementari dels fons
públics, i en concepte exclusiu d’ensenyament regular, és
d’entre 18 i 36 euros per alumne i mes durant deu mesos, en el
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2016.
5. Per als concerts singulars de cicles formatius de grau
superior, la quantia que aboni l’Administració en concepte
d’altres despeses ha de ser la resultant de minorar en 3.606,08
euros la dels mòduls econòmics establerts en l’annex 21
d’aquesta llei per a aquests ensenyaments.
6. L’import anual global per a totes les unitats concertades del
mòdul econòmic de despeses variables comprèn les despeses
ocasionades per substitucions de personal docent en situació de
baixa per incapacitat temporal incloses les cotitzacions per
quota patronal de la Seguretat Social.
7. Per calcular les quanties de les substitucions per incapacitat
temporal s’han de computar els conceptes retributius referents
als diferents nivells educatius que consten en l’annex 21
d’aquesta llei, excepte els complements lligats a l’exercici dels
càrrecs de director i de cap d’estudis. Aquesta despesa s’ha
d’incrementar d’acord amb els percentatges de cotització a la
Seguretat Social establerts legalment per a cada cas.
8. És aplicable a les despeses de personal docent concertat i a
les despeses variables per substitucions de personal docent en
situació de baixa per incapacitat temporal una minoració del
5% , prevista en el Decret 90/2010, de 16 de juliol, pel qual
s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit públic que
afecten el personal docent no universitari dels centres privats
concertats de les Illes Balears, que s’ha d’aplicar a cada un dels
conceptes que integren la nòmina.
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9. S’exclou el finançament de la paga extraordinària
d’antiguitat en l’empresa que preveu el VI Conveni colAlectiu
d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o
parcialment amb fons públics.
10. S’autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta del
conseller d’Educació i Universitat, desplegui el que preveu
aquest article per aplicar la distribució de fons públics per al
sosteniment de centres privats concertats de les Illes Balears.
També s’autoritza el Consell de Govern a modificar,
mitjançant un acord, l’annex 21 d’aquesta llei quant als
conceptes i els imports que s’hi estableixen.
Article 32
Obligacions dels centres concertats en relació amb la
tramitació i la gestió del pagament delegat de la nòmina i
del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent
soci cooperativista
Amb la finalitat de facilitar i colAlaborar amb
l’Administració en la gestió del pagament delegat de la nòmina
i del pagament directe del mòdul íntegre del personal docent
soci cooperativista, els centres concertats han de complir les
obligacions següents:
a) Presentar la documentació necessària per tramitar i
gestionar el pagament delegat de la nòmina i del pagament
directe del mòdul íntegre del personal docent soci
cooperativista. Aquesta documentació i els terminis en què s’ha
de presentar s’han de determinar mitjançant una resolució de la
Direcció G eneral de Personal Docent, que pot establir
l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics amb la finalitat
d’agilitar la tramitació i el pagament de les nòmines.
b) Utilitzar el GestIB, aplicació informàtica de la
Conselleria d’Educació i Universitat, o l’aplicació que la
substitueixi, per a la gestió dels centres docents d’ensenyament
no universitari sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics, i consultar-lo periòdicament:
1r. Per introduir, abans de la segona quinzena del mes de
setembre del curs escolar al qual es refereixin, i per
actualitzar-les quan sigui necessari, les dades personals i
l’horari dels professors titulars i substituts i de l’equip
directiu, amb indicació de les àrees, les matèries, els
mòduls, els cursos i els nivells que imparteixen, i el nivell
en el qual s’exerceix el càrrec directiu concret, i també els
dies no lectius triats pel centre.
Les modificacions amb incidència en la nòmina, en els
horaris dels professors o en les àrees, les matèries, els
mòduls, els cursos i els nivells s’han d’introduir en el
GestIB en el termini de tres dies hàbils des que es facin
efectius.
2n. Per rebre els requeriments de l’Administració en cas
que hi hagi algun defecte en la documentació presentada
que s’hagi d’esmenar. A tots els efectes, s’entén vàlida la
notificació efectuada als centres concertats mitjançant el
GestIB.

3r. Per fer servir tots els processos que, mitjançant una
resolució de la Direcció General de Personal Docent,
s’estableixin com a necessaris per tramitar i gestionar el
pagament delegat de la nòmina i el pagament directe del
mòdul íntegre del personal docent soci cooperativista, a
mesura que l’aplicació GestIB els vagi incorporant i en els
terminis que estableixi la resolució esmentada.
c) Garantir, com a condició indispensable perquè
l’Administració financiï els salaris i les cotitzacions per quota
patronal dels professors, que compleixen els requisits establerts
per la normativa vigent per exercir la docència en les àrees, les
matèries, els mòduls, els cursos i els nivells en què ho facin.
El que estableix aquesta lletra s’entén sens perjudici dels
casos excepcionals en què els centres concertats acreditin, de
la manera que estableixi la Conselleria d’Educació i
Universitat, la impossibilitat de poder contractar professors que
compleixin els requisits esmentats. A més, fins al 31 de
desembre de 2016, i mitjançant una resolució del conseller
d’Educació i Universitat, es poden establir altres mesures de
caràcter excepcional per tal de garantir la prestació de
l’ensenyament i els drets dels alumnes. En aquests casos, amb
caràcter extraordinari i temporal, es pot finançar el cost
d’aquests professors.
d) Ser responsable de fer servir la modalitat contractual
ajustada a la legislació laboral i de la Seguretat social i al
conveni colAlectiu aplicable; d’aplicar les deduccions que
corresponguin per quota obrera i quota patronal del règim de
Seguretat Social aplicable; i presentar la documentació
justificativa necessària pel que fa al compliment de l’obligació
d’efectuar les retencions a compte de l’impost sobre la renda de
les persones físiques davant la Direcció General de Personal
Docent, en els terminis que estableixi aquest òrgan.
Article 33
Limitacions al finançament de la nòmina del personal
docent dels centres concertats
1. Quan la causa que dóna lloc a la suspensió de la relació
laboral és la maternitat, l’adopció, l’acolliment, el risc durant
l’embaràs o el risc durant la lactància natural, la contractació de
professors substituts es finança sempre que el centre s’aculli a
les bonificacions que estableix la legislació laboral i de la
Seguretat Social.
2. Les contractacions i les modificacions de la jornada dels
professors que es produeixin en els períodes no lectius i en els
de vacances, en els dies festius del calendari escolar de cada
centre o del calendari laboral, i en dissabte i en diumenge, es
comencen a finançar el primer dia lectiu següent a aquell en
què s’hagin produït.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les
contractacions, mitjançant un contracte de relleu, per substituir
professors en situació de jubilació parcial.
3. Les contractacions i les modificacions de la jornada dels
professors que es produeixen en els set dies naturals anteriors
als períodes no lectius i als de vacances es comencen a finançar
una vegada acabats aquests períodes.
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4. Les modificacions de jornada dels professors que es
produeixen durant els períodes en què gaudeixen d’un permís
per maternitat, per adopció, per acolliment o per paternitat o
d’una llicència per incapacitat temporal, es financen a partir del
dia en què el professor es reincorpori al seu lloc de treball.
En cas que aquest professor percebi un complement
retributiu per exercir un càrrec directiu al centre, no es finança
aquest complement, durant la vigència dels permisos esmentats,
a qui el substitueix en les tasques o funcions directives
corresponents.
5. No es financen les retribucions i les quotes de la Seguretat
Social corresponents als mesos de juliol i agost quan es
produeix la contractació o l’ampliació de la jornada de
professors, mitjançant un contracte indefinit, amb posterioritat
a l’1 de maig.
Tampoc no es financen les retribucions i les quotes de la
Seguretat Social corresponents als mesos de juliol i agost quan
es produeix la contractació de professors, mitjançant un
contracte temporal, amb posterioritat al 16 de gener.
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Article 36
Nomenament de personal funcionari interí de programa i
contractació de personal laboral temporal amb càrrec als
crèdits d’inversió
1. Excepcionalment, l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i la resta d’entitats que integren el sector
públic administratiu poden formalitzar durant l’any 2016, amb
càrrec als crèdits d’inversió corresponents, nomenaments de
personal funcionari interí de programa o contractacions de
personal laboral de caràcter temporal per desenvolupar
programes temporals vinculats a l’execució d’obres o la
realització de serveis, sempre que es justifiqui una necessitat
urgent i inajornable, i hi concorrin els requisits generals
aplicables al nomenament interí i a la contractació temporal
d’acord amb les lleis anuals de pressuposts generals de la
comunitat autònoma i la resta de lleis aplicables, i també els
requisits específics següents:
a) Que el nomenament o la contractació tenguin com a
objecte l’execució d’obres o la realització de serveis que
tenguin la naturalesa d’inversions.

6. El finançament de les retribucions i de les quotes de la
Seguretat Social arriba fins al darrer dia lectiu anterior a aquell
en què acaba el contracte del professor que ocupa una vacant
al centre i que no ha superat el període de prova o del professor
substitut, o la modificació de la jornada del professor substitut,
quan aquests fets es produeixen en els períodes no lectius i en
els de vacances, en dies festius del calendari escolar de cada
centre o del calendari laboral, i en dissabte i en diumenge.

b) Que les obres o els serveis corresponguin a inversions
previstes i aprovades en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. Als únics efectes del que disposa aquest article, s’entenen
per períodes no lectius o de vacances els mesos de juliol i
d’agost i les vacances escolars de Nadal i Pasqua.

d) Que les obres o els serveis no puguin ser executats amb
el personal de la plantilla i no hi hagi disponibilitat suficient en
el crèdit pressupostari destinat al nomenament o a la
contractació de personal.

Article 34
Fons de colAlaboració econòmica amb les entitats locals
1. Per a l’any 2016, el percentatge mínim a què es refereix
l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, és del 0,3%.
2. Així mateix, per a l’any 2016, se suspèn l’aplicació de la
norma que conté la regla 4a de l’article 205.3.b) de la Llei
20/2006.
Article 35
Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació
audiovisual per a l’any 2016
D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013,
d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim
de despesa anual, en l’exercici de 2016, per al finançament del
servei públic de comunicació audiovisual és de 28.600.000
euros, corresponent als crèdits per transferències de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant
l’exercici de 2016, puguin tenir lloc per raó del que preveu
l’article 8 d’aquesta llei, els quals no s’han de computar a
l’efecte d’aquest límit, ni tampoc els préstecs reintegrables que
es concedeixin a l’Ens Públic d’acord amb l’article 41.

c) Que les obres o els serveis no consisteixin en cap cas a
dur a terme activitats estructurals ordinàriament habituals de
l’Administració de la comunitat autònoma o de les seves
entitats instrumentals.

2. El nomenament o la contractació poden excedir l’exercici
pressupostari quan es tracti de programes de desenvolupament
d’obres o serveis que hagin d’ultrapassar l’exercici corrent i
corresponguin a projectes d’inversió de caràcter pluriennal que
compleixin els requisits que estableixen els articles 55 a 57 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny.
3. La contractació de personal laboral temporal i el
nomenament de funcionaris interins en les condicions que
estableixen els apartats anteriors requereixen els informes
previs del director general de Pressuposts i Finançament i de la
directora general de Funció Pública i Administracions
Públiques, els quals s’han de pronunciar, respectivament, sobre
els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a solAlicitud
motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria.
Així mateix, abans de formalitzar el nomenament o el
contracte, el servei jurídic de la conselleria o l’entitat
corresponent ha d’emetre un informe que s’ha de pronunciar
sobre el compliment dels requisits específics que preveuen els
apartats anteriors d’aquest article.
4. Els nomenaments i els contractes regulats en aquest article
han de ser objecte de fiscalització prèvia en els casos en què
resulti preceptiva, de conformitat amb el que disposen l’article
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82 i els següents del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
A aquest efecte, els crèdits d’inversió s’han d’entendre
adequats per al nomenament de personal funcionari interí de
programa o per a la contractació de personal laboral temporal
si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte
pressupostari destinat específicament a la finalitat esmentada.
TÍTOL IV
GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I
ALTRES NORM ES EN M ATÈRIA TRIBUTÀRIA
Capítol I
Operacions financeres
Article 37
Normes generals aplicables a l’endeutament del sector
públic de la comunitat autònoma
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i la resta d’ens a què es refereix l’apartat 3 d’aquest
article poden recórrer a l’endeutament a curt i a llarg termini
fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la
normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària, tenint en
compte, a més, el que disposen els apartats següents d’aquest
article i també els articles 38 i 39 d’aquesta llei.
2. L’endeutament de la comunitat autònoma s’ha de fer d’acord
amb els requisits i les condicions que assenyalen l’article 132
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears; la Llei Orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats
autònomes; el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny; i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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.
3. Sens perjudici del que estableixen els articles 11 i 12 de la
Llei 7/2010 i l’apartat següent d’aquest article, les entitats
públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les
societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic
i els consorcis han de comunicar a la Direcció General del
Tresor, Política Financera i Patrimoni les operacions
d’endeutament a curt i a llarg termini i les de tresoreria que
pretenguin concertar, i han d’obtenir l’autorització prèvia de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pel que fa a
les operacions que es considerin deute de la comunitat
autònoma als efectes del Reglament (CE) núm. 479/2009 del
Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del
Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit
excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
L’atorgament de l’autorització esmentada ha de tenir en
compte, en tot cas, els límits que es derivin de les
autoritzacions que atorguin a la comunitat autònoma els òrgans
competents de l’Administració de l’Estat en el marc de la Llei
Orgànica 8/1980 i de la Llei Orgànica 2/2012.

El mateix règim s’ha d’aplicar a la resta d’ens que, d’acord
amb la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del
Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, s’incloguin
en el sector d’administracions públiques i consolidin el seu
endeutament amb el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, encara que no formin part del sector públic autonòmic
a què es refereix l’article 1.3 del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció
General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de les
operacions d’endeutament i de tresoreria que formalitzin i de
les disposicions de fons que efectuïn, i també, pel que fa a les
operacions d’endeutament, de l’aplicació dels fons
corresponents.
4. Les necessitats de finançament aliè de les entitats públiques
empresarials i la resta d’entitats de dret públic, de les societats
mercantils públiques, de les fundacions del sector públic i dels
consorcis s’han de cobrir, amb caràcter general, per mitjà dels
préstecs que preveu l’article 41 d’aquesta llei, sens perjudici
que, excepcionalment, puguin concertar operacions de crèdit
amb entitats financeres en els termes que preveuen els apartats
anteriors d’aquest article, i, en el cas d’operacions a llarg
termini, amb el límit a què fa referència l’article 39.6 d’aquesta
mateixa llei.
5. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les entitats
públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les
societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic
i els consorcis han de trametre a la Direcció General del Tresor,
Política Financera i Patrimoni, d’acord amb l’article 11.4 de la
Llei 7/2010, un pla financer anual d’ingressos i de despeses,
amb detall mensual, que ha de recollir els projectes prevists en
els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el
producte de les operacions d’endeutament.
Article 38
Operacions de crèdit a curt termini
1. El Govern de les Illes Balears pot dur a terme les operacions
de tresoreria que preveu l’article 29.1 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sempre que la quantia no superi el 20% dels crèdits consignats
en els estats de despeses autoritzats en virtut dels articles 1.1.a),
1.2.a) i 1.3 d’aquesta llei.
2. En tot cas, l’import de les operacions de tresoreria que
formalitzi el Govern de les Illes Balears, directament o per
mitjà de l’Agència Tributària de les Illes B alears, a fi
d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals
de les Illes B alears que hagin delegat o encarregat la gestió
recaptatòria dels seus ingressos, no s’ha de computar als efectes
del límit quantitatiu que preveu l’apartat anterior.
Article 39
Operacions de crèdit a llarg termini
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, 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
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al tancament de l’exercici fins a un import màxim de
259.960.067 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1
de gener de 2016.

no pressupostaris i, posteriorment, en el pressupost de despeses
o d’ingressos per l’import del saldo que resulti de totes les
operacions de cobertura.

Aquest límit ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es
pot sobrepassar al llarg de l’any en curs.

6. D’altra banda, durant l’any 2016, les entitats públiques
empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats
mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els
consorcis poden formalitzar operacions de crèdit a llarg
termini, sempre que no impliquin un increment de
l’endeutament net de l’entitat corresponent a l’1 de gener de
2016 i es verifiquin les condicions i els requisits que
s’estableixen en l’article 37 d’aquesta llei.

2. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears
perquè, a proposta de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que
s’estableixen en la normativa reguladora de l’estabilitat
pressupostària i del Sistema europeu de comptes nacionals i
regionals, fins a l’import màxim autoritzat per l’Estat.
També s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a
proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit
a llarg termini amb càrrec als mecanismes addicionals de
finançament, als quals es refereix la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 2/2012, que pugui habilitar
l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2016.
Finalment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, emeti deute públic o concerti operacions de crèdit
a llarg termini a fi de refinançar i cancelAlar les operacions de
finançament dels ens el deute dels quals es consideri deute de
la comunitat autònoma de les Illes Balears als efectes del
Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, esmentat abans.
A aquest efecte, es poden concertar noves operacions
d’endeutament a càrrec de l’Administració de la comunitat
autònoma pel mateix import del deute viu de les operacions a
llarg termini de cada ens, i l’import de les noves operacions
s’ha de destinar íntegrament a amortitzar les operacions
d’endeutament de cada ens, mitjançant una transferència de
capital, una aportació en concepte de soci, fundador o partícip,
o un préstec a favor de l’ens; així mateix, l’Administració de la
comunitat autònoma pot optar per subrogar-se en la posició
deutora de l’ens, cas en el qual l’import de la nova operació
que es concerti s’ha de destinar a amortitzar el deute objecte de
la subrogació.
3. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 1 i 2
anteriors que no hagi acordat el Consell de Govern o que no
s’hagi formalitzat dia 31 de desembre de 2016 es pot dur a
terme l’any següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització
legal corresponent a l’any 2016, amb la comptabilització del
dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de
l’any 2016.
4. En tot cas, el Consell de Govern pot acordar la concertació
de crèdits pont o d’operacions de crèdit a curt termini, els quals
s’han de cancelAlar en el moment en què es formalitzi
definitivament l’endeutament a llarg termini autoritzat.
L’import d’aquests crèdits no s’ha de computar als efectes
dels límits quantitatius que estableix l’article 38 d’aquesta llei
per a les operacions de tresoreria.
5. El Govern de les Illes Balears pot concertar derivats
financers o de cobertura de riscs sobre el deute viu de les
operacions d’endeutament formalitzades. El resultat d’aquestes
operacions s’ha de comptabilitzar transitòriament en comptes

Article 40
Avals
1. Al llarg de l’exercici de 2016 el Govern de les Illes Balears
pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia
expressa al benefici d’excussió, directament o mitjançant els
seus organismes autònoms, fins a la quantia total de 30.000.000
d’euros.
Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar
a les condicions que determinen els articles 74 a 78 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia
assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els
casos en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta
limitació.
Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les
operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat,
institució o empresa avalada.
3. No s’han d’imputar al límit esmentat en l’apartat anterior els
segons avals que regula el paràgraf segon de l’article 78 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, ni tampoc els avals que es prestin amb motiu
del refinançament o la substitució d’operacions de crèdit, en la
mesura que impliquin cancelAlació d’avals concedits abans.
4. Tots els acords de concessió i de cancelAlació d’avals,
concedits directament per l’Administració de la comunitat
autònoma o pels seus organismes autònoms, els ha de tramitar
i registrar la Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni.
5. Els avals que es concedeixin es poden fer extensius a
operacions de derivats financers formalitzats per l’entitat, la
institució o l’empresa avalada.
Les operacions de derivats financers han de ser prèviament
autoritzades per la Direcció General del Tresor, Política
Financera i Patrimoni.
6. La resta d’ens a què es refereix l’article 37.3 d’aquesta llei
poden concedir fiances, inclosos avals, en el marc de la
normativa aplicable a cadascun d’aquests ens. En tot cas,
prèviament a la concessió, s’ha d’obtenir l’autorització de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en els
mateixos termes que s’estableixen en l’article 37.3 esmentat.
Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció
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General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de les
fiances, inclosos els avals, que formalitzin, i també de la seva
execució o cancelAlació.

les Illes Balears per a l’any 2015, la quantia de les quals s’ha
d’incrementar fins a arribar a la quantia vigent el 31 de
desembre de 2014.

Article 41
Préstecs reintegrables i bestretes extraordinàries

En el cas de taxes i prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributàries de quota variable amb tipus de gravamen
que no sigui percentual, els increments a què fa referència
l’incís final del paràgraf anterior s’han d’entendre referits al
tipus de gravamen específic o gradual aplicable a la base.

1. El Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera
Hisenda i Administracions Públiques i del conseller o la
consellera sectorial competent per raó de la matèria, i amb
l’informe previ de la Direcció General del Tresor, Política
Financera i Patrimoni, pot concedir préstecs reintegrables a les
entitats del sector públic instrumental autonòmic, i també a
altres entitats per raons especials d’interès públic, amb la
imputació pressupostària corresponent.
De la mateixa manera, el Consell de Govern pot concedir
bestretes extraordinàries a favor únicament d’entitats
instrumentals del sector públic autonòmic, amb imputació en
aquest cas a comptes no pressupostaris.
2. L’acord del Consell de Govern pel qual es concedeixin els
préstecs o les bestretes a què es refereix l’apartat anterior ha de
fixar les condicions aplicables a cada operació, sens perjudici
de les condicions i dels requisits que, amb caràcter general, es
fixin reglamentàriament.
En tot cas, la devolució de les bestretes extraordinàries s’ha
de fer en el mateix exercici pressupostari en què tengui lloc la
concessió. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 59
del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques pot declarar indisponibles crèdits de la secció
pressupostària competent per raó de la matèria per l’import
màxim de la bestreta i fins que tengui lloc la devolució.
3. El que estableixen els apartats anteriors d’aquest article no
és aplicable a les operacions de refiançament que preveu
l’article 75.2 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les quals s’han de
regir pel decret específic de desplegament i pels convenis a què
es refereix el precepte legal esmentat.
En tot cas, els instruments jurídics indicats en el paràgraf
anterior que regulin la manera d’instrumentar aquestes
operacions de refiançament, poden preveure que es concedeixin
bestretes a les societats de garantia recíproca encara que no
formin part del sector públic instrumental autonòmic, i que el
reintegrament d’aquestes bestretes es faci en un exercici
posterior a l’any en què es concedeixin.
Capítol II
M esures tributàries
Article 42
Taxes i prestacions patrimonials públiques no tributàries
1. Per a l’any 2016 les quotes fixes de les taxes i de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes
de rang legal no han d’experimentar cap variació respecte de
les exigibles a 31 de desembre de 2015, llevat de les que es
varen reduir un 20% per aplicació de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de

2. Les xifres que resultin d’aplicar les quotes de les taxes i
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a què fa referència
l’apartat anterior s’han d’arrodonir per excés o per defecte al
cèntim més proper. En cas que en haver aplicat aquest
coeficient s’obtengui una quantia la tercera xifra decimal de la
qual sigui 5, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.
3. En tot cas, s’exceptuen del règim establert en els apartats
anteriors d’aquest article les taxes i les prestacions patrimonials
públiques no tributàries la quantia de les quals sigui objecte de
modificació expressa per mitjà de la disposició final primera
d’aquesta llei.
Article 43
Deducció de la quota tributària corresponent a la taxa
fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc
1. S’estableix una deducció de la quota tributària corresponent
a l’exercici de 2016 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit
o atzar en casinos de joc per la quantia corresponent al 100%
de la part de l’impost sobre activitats econòmiques satisfet pel
subjecte passiu per raó de l’increment mitjà del nombre de
taules de joc, calculat amb dos decimals, sempre que es
compleixin els requisits següents:
a) S’ha d’augmentar el nombre mitjà de taules de joc
instalAlades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any
2016, respecte del nombre mitjà de taules de joc instalAlades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2015.
b) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions
fiscals i de la resta de deutes de dret públic sobre el joc.
c) El subjecte passiu ha de mantenir la plantilla mitjana de
treballadors, en termes de persones per any que regula la
normativa laboral. A aquest efecte, la plantilla mitjana s’ha de
calcular de la manera prevista en l’article 102 de la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats.
2. La deducció s’ha d’aplicar, en tot cas, en la liquidació
trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici.
3. L’incompliment dels requisits i les condicions que
estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del
benefici fiscal, i el subjecte passiu l’ha de comunicar a
l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes.
L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació
complementària que pertoqui per exigir el pagament de la quota
deduïda indegudament, juntament amb els interessos de demora
corresponents, sens perjudici del règim sancionador que, si
s’escau, sigui aplicable.
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f) Planificar i situar els riscs, com a activitat destinada a
l’anàlisi objectiva i a la seva localització en el territori.

Article 44
Retenció de transferències a ens instrumentals

g) Prevenir
l’autoprotecció.

Sens perjudici de les mesures addicionals de control que
conté l’article 19 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’autoritza el director general del Tresor, Política
Financera i Patrimoni perquè, durant l’exercici de 2016,
retengui les transferències amb càrrec al pressupost de despeses
de la comunitat autònoma a favor dels ens instrumentals que no
compleixin les normes aplicables a la prioritat en el pagament
de determinades despeses o que, sense una causa justificada, no
formulin o aprovin els comptes anuals o no els presentin davant
la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o davant la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
en els terminis que fixen les lleis, fins que aquests comptes no
es formulin, s’aprovin i es presentin.

h) Gestionar la intervenció per anulAlar les causes i palAliar,
corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les
calamitats, i prestar socors a les persones afectades.

Article 45
C reació de l’entitat pública
d’Emergències de les Illes Balears

empresarial

els

riscs

mitjançant

la

vigilància

i

i) Elaborar programes de recuperació de la normalitat,
rehabilitació i reconstrucció de les zones afectades per una
catàstrofe o calamitat.
j) Prestar assistència en la supervisió dels sistemes i les
mesures d’autoprotecció.
k) Dur a terme la investigació i el desenvolupament en
matèria de gestió d’emergències, i adherir-se a projectes
internacionals relacionats amb aquesta matèria, fonamentalment
en el marc de la Unió Europea.

Gestió

l) Prestar serveis en matèria d’urgències i emergències a
entitats públiques i privades.

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, com a entitat pública empresarial de les que preveu
l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que té com a fins generals gestionar les emergències
en l’àmbit de les Illes Balears, d’acord amb els seus estatuts.

m) Prestar i coordinar els serveis de telecomunicacions en
l’àmbit de les emergències.

2. Les funcions i les competències de l’ens, tant de caràcter
material com jurídic, d’acord amb el que estableixin els estatuts
i en el marc de les competències del Govern i de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria d’emergències, són les següents:

n) Executar, controlar i coordinar els projectes
d’infraestructures i material en l’àmbit de la gestió d’urgències
i emergències.
o) Gestionar les comunicacions i activar els sistemes
d’alarmes i avisos a la població.
p) Fer campanyes de formació i sensibilització d’empreses,
entitats i ciutadans en general, per prevenir situacions
d’emergència.

a) Gestionar les emergències en l’àmbit de les Illes Balears,
cosa que implica, entre altres tasques: la prestació de serveis
d’atenció al ciutadà i el tractament de la informació rebuda en
el sector de les urgències i les emergències, incloses les
activitats d’instalAlació, coordinació, gestió i altres elements
tècnics auxiliars necessaris per al desenvolupament del servei,
que comprenen, entre altres aspectes, la consultoria, el disseny,
la planificació, el desenvolupament, la instalAlació i la
implantació, el suport logístic, la direcció i l’execució de
projectes, i la venda de productes.

q) Executar qualsevol altra prestació o servei relacionat
amb la protecció civil i les emergències.

b) Prestar assistència tècnica i especialitzada a l’elaboració,
l’actualització i el seguiment dels plans territorials i especials
de protecció civil.

4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars
i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de
colAlaboració o cooperació prevists en la legislació,
especialment els convenis de colAlaboració i els plans i
programes conjunts.

c) Impartir formació específica en matèria de seguretat i
emergències a persones alienes a l’Administració.
d) Prestar assistència tècnica en l’elaboració de protocols
d’actuació en matèria d’urgències i emergències.
e) Dur a terme la gestió economicoadministrativa de
recursos extraordinaris en el cas d’emergència.

3. L’entitat ha d’exercir les potestats administratives
necessàries per complir els seus fins i les seves competències,
fins i tot la potestat de foment. A aquest efecte, es pot adscriure
a l’entitat el personal funcionari de la Direcció General
d’Emergències i Interior que sigui necessari per exercir les
potestats administratives, les competències i les funcions
atribuïdes.

5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques, sens perjudici dels
canvis d’adscripció que determini la presidenta de les Illes
Balears per mitjà dels decrets d’estructura de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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6. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’ha
d’extingir l’empresa pública Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, SAU, mitjançant la cessió global d’actius i passius,
sense liquidació, en els termes que preveu la Llei 3/2009, de 3
d’abril, de modificacions estructurals de les societats
mercantils.
TÍTOL VI
TANCAM ENT DEL PRESSUPOST
Article 46
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici de 2016 es tanquen, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de
desembre de l’any 2016.
TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 47
Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les
Illes Balears
D’acord amb el que estableix la disposició final sisena de
la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears ha
de trametre al Parlament de les Illes Balears la informació que
preveu l’article 146 de la llei esmentada, amb la periodicitat i
en els terminis que estableix aquest mateix precepte legal.
Disposició addicional primera
Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016
1. Les normes dels articles 13 a 21 d’aquesta llei s’han
d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els
diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les
normes que, amb caràcter bàsic, contengui la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2016, des del mateix
moment que entrin en vigor aquesta darrera llei o les seves
modificacions.
2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del
Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears fer totes les actuacions que
calguin per complir els mandats legals corresponents.
Disposició addicional segona
Pagaments d’obligacions d’exercicis tancats amb càrrec a
operacions no pressupostàries
1. En l’exercici de 2016 es pot materialitzar el pagament
d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats amb càrrec a
operacions no pressupostàries, amb la finalitat exclusiva de
permetre pagaments parcials, o a compte del seu import total.
2. Així mateix, es pot seguir el mateix procediment de
pagament a què es refereix l’apartat anterior pel que fa a les
obligacions reconegudes d’exercicis tancats per tal de registrar
les cessions de crèdits fetes pels perceptors.
3. Per a l’efectivitat de tot el que preveu aquesta disposició, la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot dictar les
instruccions corresponents.

Disposició addicional tercera
Imputació al pressupost corrent de despeses pluriennals
1. Els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de
despeses de caràcter pluriennal han d’adaptar, abans del 31 de
gener de 2016, les autoritzacions i els compromisos imputables
a l’exercici de 2016 als crèdits prevists en els estats de despeses
corresponents, sens perjudici que, prèviament, es puguin
tramitar els expedients de modificació de crèdit que es
considerin adequats, d’acord amb la legislació de finances de
la comunitat autònoma.
2. Això no obstant, en casos excepcionals degudament
motivats, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
pot autoritzar que l’adaptació a què es refereix l’apartat anterior
es faci abans del 31 de març de 2016.
Disposició addicional quarta
Pròrroga del termini de vigència de les borses de personal
funcionari interí
1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2016 el termini de
vigència de les borses de personal funcionari interí a les quals
es refereix la disposició addicional dotzena de la Llei 15/2012,
de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
2. Així mateix, les borses vigents de personal funcionari interí
formades pel procediment ordinari, pel procediment
extraordinari i pel procediment específic de selecció per
subvenir a necessitats temporals i urgents, que, d’acord amb el
que preveu l’article 12 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel
qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari
interí al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, hagin de perdre la seva vigència al llarg de
l’any de 2016, s’entenen prorrogades fins al 31 de desembre de
2016.
Disposició addicional cinquena
Recuperació de la resta de la paga extraordinària i
l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012
La recuperació de la resta de la paga extraordinària i
l’addicional, o la paga equivalent, del mes de desembre de
2012 que, si s’escau, no s’hagi pogut recuperar l’any 2016 per
aplicació del que estableix l’article 16 d’aquesta llei s’ha de fer
en l’exercici de 2017 o, com a màxim, en el de 2018, d’acord
amb els crèdits pressupostaris i els estats numèrics dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma dels exercicis
esmentats que, en el marc del pla economicofinancer vigent,
s’aprovin, amb l’acord del Consell de Govern i la negociació
prèvia amb els diferents colAlectius d’empleats públics que
pertoqui, i tenint en compte les mateixes normes
procedimentals que conté l’article 16 esmentat.
L’acord adoptat serà publicitat pel Govern de les Illes
Balears als efectes del seu coneixement per part de la
ciutadania.
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Disposició addicional sisena
Normes específiques en matèria retributiva
El règim retributiu que preveu l’apartat 4 de l’article 12 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,
s’ha d’estendre al personal funcionari o laboral que procedeixi
de qualsevol entitat del sector públic autonòmic, inclosos el de
la Universitat de les Illes Balears i el dels òrgans estatutaris, i
passi a ocupar un càrrec o lloc de treball superior al d’origen en
l’Administració de la comunitat autònoma o en una entitat del
sector públic autonòmic.
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conselleria esmentada al llarg de l’exercici de 2016 s’han de
destinar preferentment a incrementar les despeses corrents i
d’inversió corresponents al servei educatiu que presten els
centres docents públics en el marc de les disponibilitats
pressupostàries de la comunitat autònoma i del pla
economicofinancer vigent l’any 2016, i també de les normes
aplicables en matèria d’oferta pública d’ocupació i de
nomenaments i contractació de personal temporal per a l’any
2016.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Disposició addicional setena
Paràmetres específics d’entitats instrumentals

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei i, concretament:

1. Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari a què
fa referència l’apartat 1 de la disposició addicional cinquena de
la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de
Govern pot aprovar, mitjançant un acord, els paràmetres
específics que preveu la disposició esmentada.

a) Les disposicions finals primera i segona de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. En particular, pel que fa als llindars retributius que s’acordin
respecte dels òrgans unipersonals de direcció i del personal
directiu professional de les entitats instrumentals del sector
públic autonòmic, aquests llindars s’han d’aplicar als nous
nomenaments i als nous contractes, i les eventuals diferències
retributives respecte de les retribucions corresponents als
nomenaments i als contractes anteriors no s’han de computar
als efectes del que disposen els articles 13.2 i 15.5 d’aquesta
llei.
Disposició addicional vuitena
Pròrroga del termini de vigència de la Cartera Bàsica de
Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014
Es prorroga fins al 31 de desembre de 2016 la vigència de
la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears
2011-2014, aprovada pel Decret 56/2011, de 20 de maig.
Disposició addicional novena
Despeses finançades amb fons europeus gestionats pel Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
En els expedients de despesa que tramiti el Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears corresponents
a línies de subvenció finançades totalment o parcialment pel
Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Fons
Europeu de la Pesca i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca,
o pels fons en matèria agrària i pesquera que els substitueixin,
l’autorització prèvia a què es refereix l’article 15.2 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, correspon, en tot cas
i amb independència de la quantia, al conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.
Disposició addicional desena
Despesa pública en matèria educativa
Els estalvis que per raó d’una major eficiència en la gestió
dels recursos públics assignats a la Conselleria d’Educació i
Universitat, es generin en els estats de despeses de la

b) L’article 38 del text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs
cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de
juny.
c) La disposició transitòria única del Decret llei 2/2014, de
21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei
27/2003, de 27 de desembre, de mesures de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.
d) La lletra d) de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 5/2008,
de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de
sòl per a habitatges de protecció pública.
e) Els capítols II, III i IV del títol XI de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
f) El paràgraf segon de l’article únic del Decret 90/2010, de
16 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per reduir el
dèficit públic que afecten el personal docent no universitari dels
centres privats concertats de les Illes Balears.
g) L’article 21 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de
mesures urgents per a l’activitat econòmica en matèria
d’indústria, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats
i mesures tributàries.
Disposició final primera
M odificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
1. La lletra a) de l’article 22 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera
següent:
“a) L’atorgament, la rehabilitació, el visat, la
modificació i la renúncia de les autoritzacions habilitades
per a la realització del transport per carretera de viatgers i
de mercaderies, i de servei públic i privat complementari,
i també per a l’exercici de les activitats auxiliars i
complementàries del transport, definides en la Llei 16/1987,
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de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, i en
la normativa que la desplega.”
2. L’article 24 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

B1

B2

“Article 24
Quantia

Autoritzacions del transport

A1

Servei públic de mercaderies en vehicle
pesant i servei discrecional de viatgers
en vehicles de més de nou places.
Atorgament de l’autorització, augment
de flota, rehabilitació i canvi de titular

53,73

Servei públic de mercaderies en vehicle
pesant i servei discrecional de viatgers
en vehicles de més de nou places. Visat

40,28

A2

A3

A4

Servei públic de mercaderies en vehicle
lleuger, servei discrecional de viatgers
en vehicles de fins a nou places i servei
privat complementari. Atorgament de
l’autorització, augment de flota,
rehabilitació i canvi de titular
Servei públic de mercaderies en vehicle
lleuger, servei discrecional de viatgers
en vehicles de fins a nou places i servei
privat complementari. Visat

40,28

A6

A7

A8

A9

B

Servei públic de mercaderies i de
viatgers i servei privat complementari.
Substitució de vehicle, modificació de
dades i renúncia
Autoritzacions del servei regular d’ús
especial. Atorgament de l’autorització i
visat

Quota fixa per solAlicitud, renovació o
duplicat de la targeta

28,67

D

Qualificació inicial i formació
contínua dels conductors de
determinats vehicles destinats al
transport per carretera, a les quals es
refereix el Reial decret 1032/2007, de
20 de juliol

D1

Homologació de centre

346,70

D2

Visat de centre

231,13

D3

Homologació de curs

115,57

D4

Proves per a l’obtenció del certificat
d’aptitud professional acreditatiu de la
qualificació inicial

24,27

Expedició del certificat d’aptitud
professional

7,50

Expedició, renovació i duplicat de la
targeta de qualificació del conductor

28,88"

22,18

D6
13,45

40,28

Autoritzacions del servei regular d’ús
especial. Modificació de dades i
renúncia

13,45

Lloguer de vehicles amb conductor.
Atorgament de l’autorització i
rehabilitació

40,28

Lloguer de vehicles amb conductor.
Substitució de vehicle, modificació de
dades i renúncia

13,45

Autoritzacions per a l’exercici
d’activitats auxiliars i
complementàries del transport

13,45

C1

D5
A5

Agències de transport, transitaris i
majoristes distribuïdors. Modificació de
dades i renúncia
SolAlicitud i expedició de la targeta
per a la utilització del mecanisme de
control en el sector del transport per
carretera a què es refereix el
Reglament (CEE) 1360/2002, de 24 de
setembre, de modificació del
Reglament (CEE) 3821/1985 (afegit
per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22
de desembre, de mesures tributàries i
administratives)

Euros

A

53,73

C
Els serveis i les actuacions administratives, la prestació dels
quals constitueix el fet imposable de la taxa, es graven de la
manera següent:
Conceptes

Agències de transport, transitaris i
majoristes distribuïdors. Atorgament de
l’autorització i visat

3. L’epígraf del capítol V del títol II de la Llei 11/1998
esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol V
Taxa per a l’obtenció del certificat de competència
professional dels transportistes i del certificat de formació
dels consellers de seguretat en el transport de mercaderies
perilloses per carretera”
4. L’apartat 1 de l’article 24 bis de la Llei 11/1998 esmentada
queda modificat de la manera següent:
“1. S’ha d’aplicar una bonificació del 100% a la quota
tributària quan es verifiqui qualsevol dels conceptes a què
es refereixen els apartats A1, A8 i B1 de l’article 24
d’aquesta llei, només pel que fa a les autoritzacions.”
5. L’article 28 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:
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“Article 28
Quantia

B. Autorització i inscripció d’empreses de
joc

Els serveis i les actuacions administratives, la prestació
dels quals constitueix el fet imposable, queden gravats de la
manera següent:
Conceptes

Euros

A

Proves

A1

Per a l’obtenció del certificat de
competència professional per al transport
públic interior i internacional de viatgers
per carretera

24,00

Per a l’obtenció del certificat de
competència professional per al transport
públic interior i internacional de
mercaderies per carretera

24,00

A2

A3

Per a l’obtenció del títol de conseller de
seguretat per al transport de mercaderies
perilloses per carretera, ferrocarril o via
navegable
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1. Autorització i inscripció d’empreses de joc

398,20

2. Renovació de les autoritzacions i de les
inscripcions d’empreses de joc: 50 % de
l’import corresponent a l’autorització o
inscripció
3. Modificació de les condicions
d’autorització i inscripció de les empreses de
joc: 25 % de l’import corresponent a
l’autorització o inscripció
C. Tramitació d’autoritzacions
d’explotació de màquines de joc, apostes i
altres documents
1. Autorització d’explotació i instalAlació de
màquines de joc o apostes

48,95

2. Canvi de situació de la màquina

20,94

3. Canvi de titularitat de la màquina

30,30

4. Renovacions d’autorització d’explotació de
màquina

30,30

5. Informació sobre màquines en locals

20,95

6. Autorització d’instalAlació de sistemes
d’interconnexió de màquines de joc de tipus
B.

65,24

7. Autorització d’instalAlació de sistemes
d’interconnexió de màquines de joc de tipus C

97,60

23,05"

6. L’article 73 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 73
Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
Conceptes

Euros

8. Modificació dels sistemes d’interconnexió:
25% de l’import corresponent a l’autorització

A. Autoritzacions de locals i d’establiments
de joc
1. Casinos de joc

4.662,03

2. Sales de bingo

932,38

3. Sales de joc o apostes

398,20

4. Altres locals de joc

74,40

5. Renovació de les autoritzacions de les sales
i els locals de joc, dels casinos i de les sales
de bingo: 50 % de l’import corresponent a
l’autorització

9. Examen d’expedient de rifes, tómboles,
combinacions aleatòries o apostes

128,16

10. Baixa en el Registre d’Interdiccions
d’Accés al Joc

224,05

11. Homologació i inscripció de màquines en
el Registre de Models

343,70

12. Modificació de l’homologació i inscripció
de màquines: 50 % de l’import corresponent a
l’homologació i la inscripció.
13. Homologació de material de joc

6. Modificació de les autoritzacions anteriors:
25 % de l’import corresponent a l’autorització

201,50

7. Canvi d’ubicació de casinos de joc

4.662,03

14. Modificació de l’homologació de material
de joc: 50 % de l’import corresponent a
l’homologació.

8. Autoritzacions especials per a casinos de
joc

117,18

15. Expedició de la guia de circulació, per
cada unitat

13,90

9. Informació sobre sales de joc

29,00
16. Inscripció provisional de cada màquina de
joc en el Registre de Models

65,00

10. Autoritzacions de publicitat de les sales de
joc: 30 % de l’import corresponent a
l’autorització

D. Expedició de duplicats: 50 % de les
tarifes indicades en les lletres anteriors"
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7. L’apartat 1 de l’article 82 de la Llei 11/1998 esmentada
queda modificat de la manera següent:

9. S’afegeix un paràgraf a l’article 387 de la Llei 11/1998
esmentada, amb la redacció següent:

“1. La taxa s’exigeix tenint en compte els conceptes
següents:

“La taxa es calcula per la suma dels paràmetres que
s’han de determinar per cada aliment segons la legislació
vigent.”

a) Taxa de matrícula per a les convocatòries ordinàries
i extraordinàries dels nivells A2, B1 i B2: 16,33 euros.
b) Taxa de matrícula per a les convocatòries ordinàries
i extraordinàries dels nivells C1, C2 i LA: 23,18 euros.”
8. El capítol V del títol VI de la Llei 11/1998 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“Capítol V
Taxa per l’emissió d’informes d’avaluació ambiental
Article 122
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa d’avaluació
ambiental la tramitació d’avaluacions de plans, programes
i projectes que s’hi han de sotmetre d’acord amb la
normativa aplicable i que dugui a terme l’òrgan ambiental
de les Illes Balears.
Article 123
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones
físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que promoguin el projecte o
el pla o programa subjecte a avaluació ambiental, o que
n’instin l’exoneració.

10. L’apartat 5 de l’article 103 decies de la Llei 11/1998
esmentada queda modificat de la manera següent:
“5. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi
extraordinari a batxillerat o a un cicle formatiu de grau
superior de formació professional, concedit pel ministeri
competent o per la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears, i els alumnes amb premi
d’exempció de matrícula obtingut a les olimpíades de
dibuix que organitza la Universitat de les Illes Balears en
colAlaboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat
esmentada, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de
matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments
artístics superiors de disseny de què es matriculin per
primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de D isseny de
les Illes Balears.”
11. L’apartat 2 de l’article 388 septdecies de la Llei 11/1998
esmentada queda modificat de la manera següent:
“2. S’ha d’aplicar una bonificació del 100% a la quota
tributària quan es verifiquin els conceptes a què es
refereixen els punts 1 i 4 de l’apartat 1 d’aquest article.”
12. S’afegeix un nou capítol, el capítol XXVII, al títol VIII de
la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

Article 124
Quota

“Capítol XXVII
Taxa pels serveis administratius de gestió de les solAlicituds
d’acreditació d’activitats de formació continuada de les
professions sanitàries

La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les quotes fixes
següents:

Article 388 tersexagies
Fet imposable

a) Per avaluació d’impacte ambiental ordinària de
projectes i avaluació ambiental estratègica ordinària:
718,03 euros.
b) Per avaluació d’impacte ambiental simplificada:
320,45 euros.
c) Per avaluació ambiental estratègica simplificada:
237,38 euros.
d) Per avaluació d’impacte ambiental de projectes
exigida per la normativa sectorial o els instruments
d’ordenació territorial o mediambiental: 320,45 euros.
e) Per comunicacions ambientals: 160,23 euros.
f) Per exoneració: 160,23 euros.

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les
actuacions administratives que es duen a terme per resoldre
les solAlicituds d’acreditació d’activitats de formació
continuada de les professions sanitàries a les Illes Balears.

Article 125
Meritació i pagament
La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha
de fer mitjançant l’ingrés de l’autoliquidació corresponent,
que s’ha d’adjuntar a la solAlicitud.”

Article 388 quatersexagies
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones
físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que organitzen activitats de
formació continuada de les professions sanitàries i que
solAlicitin l’acreditació d’aquestes activitats.
Article 388 quinsexagies
Quantia
Aquesta taxa s’exigeix d’acord amb les quotes fixes
següents:
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1

2

3

Concepte

Euros

SolAlicitud d’acreditació de la primera
edició d’una activitat formativa presencial

35,38

SolAlicitud d’acreditació de la primera
edició d’una activitat formativa no
presencial o mixta

39,88

SolAlicitud d’acreditació d’edicions
successives d’activitats formatives
presencials, no presencials o mixtes

28,22

Article 388 sexsexagies
Meritació i pagament
La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha
de fer mitjançant l’ingrés de l’autoliquidació corresponent,
que s’ha d’adjuntar a la solAlicitud.
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“Article 392 decies
Taxa per la tramitació de les solAlicituds d’autorització per
dur a terme treballs subaquàtics en aigües de les Illes
Balears
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la tramitació
dels serveis inherents a la tramitació de les solAlicituds
d’autorització per dur a terme treballs subaquàtics en aigües
de les Illes Balears.
2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
solAlicitin l’autorització corresponent per dur a terme les
activitats a què es refereix el fet imposable.
3. La taxa s’ha d’exigir d’acord amb la quota fixa de 15
euros.

Article 388 septsexagies
Exempcions

4. La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha
de fer mitjançant l’ingrés de l’autoliquidació corresponent,
que s’ha d’adjuntar a la solAlicitud.

Queden exemptes del pagament de la taxa les actuacions
administratives dirigides a acreditar les activitats de
formació continuada que tenguin per destinataris els
professionals sanitaris, que solAlicitin:

Article 392 undecies
Taxa per la tramitació de les solAlicituds d’autorització per
al canvi de port base i d’ús temporal de ports diferents del
port base de les embarcacions pesqueres professionals

a) Els organismes i les entitats de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i del seu sector
públic, sempre que les persones destinatàries no hagin de
pagar matrícula per aquestes activitats formatives.

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
dels serveis inherents a la tramitació de les solAlicituds
d’autorització per al canvi de port base i d’ús temporal de
ports diferents del port base de les embarcacions pesqueres
professionals.

b) Les organitzacions sindicals i els colAlegis
professionals de les Illes Balears, sempre que les activitats
formatives que vulguin acreditar formin part d’un pla de
formació continuada de les professions sanitàries i les
persones destinatàries no n’hagin de pagar la matrícula.”
13. Els apartats 1r i 3r de l’article 392 octies de la Llei 11/1998
esmentada queden modificats de la manera següent:

2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
solAlicitin l’autorització corresponent per dur a terme les
activitats a què es refereix el fet imposable.
3. La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les quotes fixes
següents:

“1r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició
de l’autorització anual per a la pesca submarina a cadascuna
de les reserves marines de les Illes Balears i als espais
naturals protegits de les Illes Balears susceptibles
d’autorització d’acord amb la normativa vigent.
3r. Quota
L’import de la taxa és de 51,45 euros per autorització
per reserva marina i per espai natural protegit.”
14. S’afegeixen tres nous articles al capítol I del títol IX de la
Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

a) SolAlicitud d’autorització per a canvi de port: 20 euros
b) SolAlicitud per a ús temporal d’un port diferent del
port base per un termini superior a tres mesos: 20 euros
c) SolAlicitud per a ús temporal d’un port diferent del
port base per un termini inferior a tres mesos: 20 euros
4. No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa els canvis
de port inclosos en les resolucions que contenen les
previsions semestrals de moviments d’embarcacions
pesqueres professionals a què es refereix l’article 3 del
Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regulen el canvi
de port base i les autoritzacions d’ús temporal de ports
diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
5. La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha
de fer mitjançant l’ingrés de l’autoliquidació corresponent,
que s’ha d’adjuntar a la solAlicitud.
Article 392 duodecies
Taxa pels serveis inherents a la tramitació de la solAlicitud
del certificat de professionalitat pesquera
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
dels serveis inherents a la tramitació de les solAlicituds del
certificat de professionalitat pesquera.
2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
solAlicitin el certificat de professionalitat pesquera.
3. La taxa s’ha d’exigir d’acord amb la quota fixa de 10
euros.
4. La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha
de fer mitjançant l’ingrés de l’autoliquidació corresponent,
que s’ha d’adjuntar a la solAlicitud.”
15. El concepte 3 de l’article 407 de la Llei 11/1998 esmentada
queda modificat de la manera següent:
"Concepte/euros
3. Autoritzacions, posades en servei i registres
3.1.1 InstalAlacions liberalitzades: baixa tensió, aparells
elevadors, aparells de pressió, aparells tèrmics, aparells
frigorífics, productes petrolífers, emmagatzematge de gasos
combustibles, productes químics, instalAlacions receptores de
gas, instalAlacions contra incendis, instalAlacions de producció
elèctrica mitjançant energies renovables i cogeneració, amb
autoconsum o sense, fins a 100 kW i que no requereixen la
declaració d’utilitat pública, i altres
3.1 Autoritzacions i posades en servei d’instalAlacions
3.1.1.1 InstalAlacions l’única documentació tècnica de les quals
és el certificat d’instalAlador
3.1.1.1.1 Tramitació presencial a la UDIT
22,07
3.1.1.1.2 Tramitació telemàtica
14,94
3.1.1.2 InstalAlacions per a usos domèstics
3.1.1.2.1 Tramitació presencial a la UDIT
71,91
3.1.1.2.2 Tramitació telemàtica
44,63
3.1.1.3 InstalAlacions per a altres usos
3.1.1.3.1 Tramitació presencial a la UDIT
88,31
3.1.1.3.2 Tramitació telemàtica
52,80
3.1.2 InstalAlacions no liberalitzades: línies de mitjana i alta
tensió; centrals, subestacions i estacions transformadores;
emmagatzematge, transport i distribució per canalització de
combustibles, i altres
3.1.2.1 Fins a 12.000 euros de pressupost d’execució 77,54
3.1.2.2 De 12.000,01 euros a 150.000 euros de pressupost
d’execució, per cada 6.000 euros o fracció
13,922370
3.1.2.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció
9,291870
3.1.3 InstalAlacions de producció elèctrica mitjançant energies
renovables i cogeneració, de més de 100 kW , amb autoconsum
o sense, o que requereixen la declaració d’utilitat pública
3.1.3.1 Amb projecte tècnic

3.1.3.1.1 Fins a 30.000 euros de pressupost d’execució
77,54
3.1.3.1.2 De 30.001 euros a 150.000 euros de pressupost
d’execució, per cada 6.000 euros o fracció
5,546310
3.1.3.1.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció 3,683820
3.1.3.2 Sense projecte
77,54
3.1.4 Canvi de titularitat d’instalAlacions i comunicació d’alta
de conservador o mantenidor d’una instalAlació
13,54
3.2 Autoritzacions de suspensions temporals
3.2.1 De serveis de subministrament d’energia
4,92
3.3 Agents habilitats o autoritzats, organismes de control,
organismes verificadors, laboratoris de metalls preciosos,
d’assaig o calibratge, i altres
3.3.1 Primera inscripció
226,46
3.3.2 Renovacions o modificacions
91,07
3.4 Registre Industrial, registres i certificats d’empreses
instalAladores i mantenidores, tallers tacògrafs, tallers de
limitadors de velocitat i altres
3.4.1 Primera inscripció o habilitació
55,38
3.4.2 Renovacions o modificacions
28,30
3.4.3 Canvi de titularitat
13,54
3.5 Registre de certificats d’eficiència energètica
3.5.1 Tramitació presencial a la UDIT. Primera inscripció.
Edifici d’habitatges complet i terciari de superfície superior a
100 m 2
24,00
3.5.2 Tramitació telemàtica. Primera inscripció. Edifici
d’habitatges complet i terciari de superfície superior a 100 m 2
9,27
3.5.3 Tramitació presencial a la UDIT. Primera inscripció
d’habitatge unifamiliar o terciari de superfície inferior o igual
a 100 m 2 i actualització d’un registre existent: 50 % de la
quantia del concepte 3.5.1
3.5.4 Tramitació telemàtica. Primera inscripció d’habitatge
unifamiliar o terciari de superfície inferior o igual a 100 m 2 i
actualització d’un registre existent: 50 % de la quantia del
concepte 3.5.2."
16. L’article 407 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“Article 407 bis
Exempcions i bonificacions
1. Queden exempts del pagament de la taxa els tràmits
relacionats amb la posada en servei dels punts de recàrrega
de vehicles elèctrics, amb projecte i sense, i les
instalAlacions de producció elèctrica en règim d’autoconsum
mitjançant energies renovables fins a 10 kW .
2. En els casos en què es justifiqui que el tràmit està
relacionat amb l’inici d’una activitat empresarial o
professional, es pot aplicar una bonificació del 100% a la
quota tributària a què es refereixen els conceptes 3 — llevat
dels punts 3.1.4, 3.2.1, 3.3.2, 3.4.2, 3.4.3 i 3.5— , 4 i 5 de
l’article 407 d’aquesta llei, llevat de la modificació de la
posada en funcionament del concepte corresponent al punt
5. En cas que sigui aplicable la bonificació no és necessari
presentar la declaració tributària corresponent, excepte en
els casos en què la tramitació sigui telemàtica i no s’hagi
pogut fer el tràmit corresponent. En aquests casos s’ha de
pagar la taxa sense bonificar i se’n pot solAlicitar
posteriorment la devolució si es justifica que es tracta de
l’inici d’una activitat empresarial o professional.”
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17. L’article 411 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“Article 411 bis
Bonificacions
1. En els casos en què es justifiqui que el tràmit està
relacionat amb l’inici d’una activitat empresarial o
professional, es pot aplicar una bonificació del 100% a la
quota tributària quan es verifiquin els conceptes a què es
refereixen els apartats 1, 5, llevat de les pròrrogues, i 6.1 de
l’article 411 d’aquesta llei.
2. En cas que sigui aplicable la bonificació no és necessari
presentar la declaració tributària corresponent, excepte en
els casos en què la tramitació sigui telemàtica i no s’hagi
pogut efectuar el tràmit corresponent. En aquests casos s’ha
de pagar la taxa sense bonificar i se’n pot solAlicitar
posteriorment la devolució si es justifica que es tracta de
l’inici d’una activitat empresarial o professional.”
18. L’article 415 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“Article 415 bis
Bonificacions
1. En els casos en què es justifiqui que el tràmit està
relacionat amb l’inici d’una activitat empresarial o
professional, es pot aplicar una bonificació del 100% a la
quota tributària quan es verifiqui el concepte a què es
refereix l’apartat 2.1 de l’article 415 d’aquesta llei.
2. En cas que sigui aplicable la bonificació no és necessari
presentar la declaració tributària corresponent, excepte en
els casos en què la tramitació sigui telemàtica i no s’hagi
pogut efectuar el tràmit corresponent. En aquests casos s’ha
de pagar la taxa sense bonificar i se’n pot solAlicitar
posteriorment la devolució si es justifica que es tracta de
l’inici d’una activitat empresarial o professional.”
19. L’article 442 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 442
Subjectes passius
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autònoma de les Illes Balears, els adjudicataris són
substituts dels contribuents i, per tant, han de complir totes
les obligacions tributàries pròpies del subjecte passiu sense
possibilitat de retenir ni repercutir el deute tributari en els
contribuents.
En aquests casos, l’acreditació, per part de qui va
ordenar o solAlicitar la publicació, del pagament de l’anunci
de licitació és un requisit previ per tramitar la solAlicitud de
publicació de l’anunci d’adjudicació.
3. Així mateix, en el cas d’anuncis relatius a altres
procediments tramitats per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les terceres persones a què es
refereix la lletra b) de l’article 444.3 d’aquesta llei també
són substitutes dels contribuents, i s’hi ha d’aplicar, si
s’escau, el mateix règim que estableix l’apartat anterior
d’aquest article per als procediments de contractació.”
20. L’article 444 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:
“Article 444
Exempció i no-subjecció
1. No està subjecta al pagament de la taxa la publicació de
lleis, disposicions i resolucions que, atès que és obligatòria,
s’ha d’ubicar en les seccions I, II i III del Butlletí Oficial de
les Illes Balears, segons el règim regulador. Això no
obstant, queda subjecta a la taxa la publicació de
disposicions o resolucions que s’hagin d’ubicar en la secció
III quan l’import de la taxa es pugui exigir a una tercera
persona en els mateixos termes que estableix la lletra b) de
l’apartat 3 d’aquest article.
2. Tots els anuncis oficials que, pel seu caràcter com a tals,
s’hagin d’ubicar en les seccions IV i V del Butlletí Oficial
de les Illes Balears són de pagament, llevat que no estiguin
subjectes a la taxa, n’estiguin exempts o l’ordenament
jurídic n’estableixi la gratuïtat.
3. Estan exempts del pagament de la taxa els anuncis
oficials que s’han d’ubicar en les seccions IV i V quan la
publicació sigui obligatòria d’acord amb una norma legal o
reglamentària.
En qualsevol cas, aquesta exempció no és aplicable:

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, que solAliciten
la publicació de texts en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
En els procediments de contractació administrativa i
sim ila rs, l’ad m inistració territo ria l d istin ta d e
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i també qualsevol altra personificació, entitat,
unitat o ens amb personalitat jurídica pròpia, autonòmica o
no, són subjectes passius contribuents de la taxa, sens
perjudici de repercutir-la en els particulars. En aquests
casos, la publicació dels anuncis de licitació és un supòsit
de pagament previ de la taxa.
2. En el cas d’anuncis de licitacions en procediments de
contractació tramitats per l’Administració de la comunitat

a) Als texts publicats a instància de particulars.
b) A qualsevol altra publicació l’import de la qual sigui
exigible a una tercera persona pel contribuent. Si no hi ha
cap normativa específica, es considera que l’import de la
publicació d’anuncis és exigible a una tercera persona quan
es refereix a un procediment com a resultat del qual aquesta
persona obtengui directament o indirectament un
aprofitament privatiu o, en general, qualsevol benefici
econòmic.
c) A les publicacions corresponents a procediments de
contractació administrativa i altres procediments prevists en
la normativa de caràcter patrimonial segons el que estableix
l’article 442.
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d) A les publicacions derivades d’un procediment
judicial segons el que estableix l’apartat 4.

Article 460
Exempció

4. Les publicacions derivades de procediments judicials no
estan mai exemptes de la taxa, llevat que així ho estableixi
la normativa corresponent, que ha de reflectir expressament
qui n’ordena la inserció. En la resta de casos, la taxa és de
pagament previ i n’és el contribuent la persona que solAlicita
la publicació, sens perjudici que legalment pugui
repercutir-ne l’import.

1. Està exempt del pagament d’aquesta taxa el personal al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma quan
solAliciti aquesta informació per a l’exercici de les seves
funcions.

5. En qualsevol cas, quan se suscitin dubtes sobre
l’obligatorietat de la publicació, la no-subjecció o
l’exempció a la taxa o la gratuïtat de la inserció, la càrrega
de fonamentar aquests supòsits correspon a qui els invoqui
mitjançant un informe fonamentat de l’òrgan corresponent
o un escrit motivat en casos de particulars. Aquestes
qüestions no afecten l’obligació de pagament, si està
establerta com a prèvia, sens perjudici del dret de devolució
de l’import de la taxa, si s’escau, una vegada resolta la
controvèrsia.

Article 461
Subjecte passiu

6. Les referències a la gratuïtat de les publicacions en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears que recullen la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i les diverses
lleis d’atribucions de competències als consells insulars, no
impliquen l’establiment de cap nou supòsit de gratuïtat.
D’aquesta manera, els supòsits de gratuïtat o de pagament
són els mateixos quan els procediments eren tramitats per
l’Administració de la comunitat autònoma i quan són
tramitats pels consells insulars, i les eventuals referències
de les lleis esmentades abans a la gratuïtat de les
publicacions no constitueixin per si mateixes supòsits
d’exempció o de no-subjecció al marge dels que preveu
aquest article.”
21. S’afegeix un títol, el títol XIV, a la Llei 11/1998
esmentada, amb la redacció següent:
“Títol XIV
Taxes aplicables a totes les conselleries de l’Administració
de la comunitat autònoma i altres entitats instrumentals de
dret públic
Capítol únic
Taxes per la transposició d’informació en exercici del dret
d’accés a la informació pública
Article 459
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis administratius següents, quan sigui en exercici del
dret d’accés de la informació pública:
a) Fotocòpies de documents.
b) Compulsa de còpies de documents en suport de
paper, electrònic o telemàtic.
c) Còpies en CD.
Aquesta taxa és aplicable sempre que no n’hi hagi una
altra de més específica d’acord amb el contingut d’aquesta
llei.

2. Així mateix, estan exemptes de pagament les fotocòpies
i les compulses dels primers deu fulls.

Són subjectes passius de la taxa les persones o les
entitats que solAliciten els serveis que constitueixen el fet
imposable.
Article 462
Quantia
1. Fotocòpies
a) Fotocòpia de mida DIN A4, per full: 0,10 euros.
b) Fotocòpia de mida DIN A3, per full: 0,15 euros.
c) Fotocòpia de mida DIN A2, per full: 0,60 euros.
d) Fotocòpia de mida DIN A1, per full: 1,20 euros.
e) Fotocòpia de mida DIN A0, per full: 2,40 euros.
2. Quan es tracti de fotocòpies de documents en color, la
quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les
quanties anteriors.
3. Compulsa de documents: 2,25 euros per full, amb un
màxim de 30 euros per document.
4. Còpies en CD proporcionat per l’Administració: 10 euros
per CD.
Article 463
Meritació i pagament
La taxa es merita en el moment en què es presta el
servei. No obstant això, se n’exigeix el pagament en el
moment en què se solAlicita el servei o l’actuació
administrativa a què es refereix el fet imposable, d’acord
amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3
de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la
presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en
el moment de presentar la solAlicitud.”
Disposició final segona
M odificacions del text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny
1. L’article 1 del text refós de les disposicions legals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs
cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de
juny, queda modificat de la manera següent:
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“Article 1
Escala autonòmica de l’impost aplicable a la base
liquidable general
L’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable a la base liquidable general és
la següent:
Base
liquidable des
de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable fins a
(euros)

Tipus
aplicable
(%)

0

0

10.000

9,50

10.000

950

8.000

11,75

18.000

1.890

12.000

14,75

30.000

3.660

18.000

17,75

48.000

6.855

22.000

19,25

70.000

11.090

20.000

22

90.000

15.490

30.000

23

120.000

22.390

55.000

24

175.000

35.590

En endavant

25"

2. L’apartat 1 de l’article 3 del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:
“1. S’estableix una deducció del 15% de l’import de les
inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels
habitatges, que es facin en l’immoble, situat a les Illes
Balears, que constitueixi o hagi de constituir l’habitatge
habitual del contribuent. A aquest efecte, s’entén que
milloren la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges les
inversions següents:
a) La instalAlació d’equips de generació o que permetin
fer servir energies renovables com l’energia solar, la
biomassa o la geotèrmia que redueixin el consum d’energia
convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. Ha d’incloure
la instalAlació de qualsevol tecnologia, sistema o equip
d’energia renovable, com ara instalAlacions de generació
solar fotovoltaica per a autoconsum, plafons solars tèrmics,
amb la finalitat de contribuir a la producció d’aigua calenta
sanitària demandada pels habitatges, o la producció d’aigua
calenta per a les instalAlacions de climatització.
b) Les de millora de les instalAlacions de
subministrament i la instalAlació de mecanismes que
afavoreixin l’estalvi d’aigua, i també la implantació de
xarxes de sanejament separatives a l’edifici i altres sistemes
que afavoreixin la reutilització de les aigües grises i pluvials
en el mateix edifici o en la parcelAla o que redueixin el
volum d’abocament al sistema públic de clavegueram.”
3. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 5 del text refós
esmentat queda modificat de la manera següent:
“1. S’estableix una deducció del 25% de les donacions
dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al
límit del 15% de la quota íntegra autonòmica, destinades a
finançar la recerca, el desenvolupament científic o
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tecnològic, o la innovació, a favor de qualsevol de les
entitats següents:”
4. S’afegeix un segon paràgraf en l’apartat 2 de l’article 5 del
text refós esmentat, amb la redacció següent:
“Així mateix, en els casos de la lletra c) de l’apartat
anterior, l’aplicació de la deducció exigeix que la
c o n se lleria co mp etent en m atèria d e recerca ,
desenvolupament científic o tecnològic, o innovació,
declari, mitjançant una resolució, que l’entitat donatària
verifica els requisits que estableix la lletra c) esmentada.”
5. S’afegeix un nou article, l’article 5 quater, al text refós
esmentat, amb la redacció següent:
“Article 5 quater
Deducció autonòmica per donacions a determinades entitats
que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana
1. S’estableix una deducció del 15% de les donacions
dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al
límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, a entitats que
tenguin per objecte el foment de la llengua catalana, a favor
de qualsevol de les entitats següents:
a) L’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears o les entitats instrumentals que en depenen la
finalitat essencial de les quals sigui el foment de la llengua
catalana.
b) La Universitat de les Illes Balears, els centres de
recerca i els centres superiors d’ensenyances artístiques de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan
referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
el fi exclusiu o principal que persegueixin sigui en el
territori el foment de la llengua catalana, i estiguin inscrites
en el Registre de Fundacions de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’efectivitat de les donacions esmentades en cada
període impositiu s’ha d’acreditar mitjançant un certificat
de l’entitat donatària.
Així mateix, en els casos de la lletra c) de l’apartat
anterior, l’aplicació de la deducció exigeix que la
conselleria competent en matèria de política lingüística
declari, mitjançant una resolució, que l’entitat donatària
verifica els requisits que estableix la lletra c) esmentada.
3. Aquesta deducció és incompatible amb la deducció que
regula l’article 5 bis d’aquest text refós.”
6. L’article 6 del text refós esmentat queda modificat de la
manera següent:
“Article 6
Deducció autonòmica per als declarants amb discapacitat
física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta
condició
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1. Per cada contribuent i, si s’escau, per cada membre de la
unitat familiar resident a les Illes Balears que tengui la
consideració legal de persona amb discapacitat física,
psíquica o sensorial, s’estableixen les deduccions següents
segons la naturalesa i el grau de la minusvalidesa:
a) Minusvalidesa física o sensorial de grau igual o
superior al 33% i inferior al 65%: 80 euros.
b) M inusvalidesa física o sensorial de grau igual o
superior al 65%: 150 euros.
c) Minusvalidesa psíquica de grau igual o superior al
33%: 150 euros.
2. En el cas que els cònjuges hagin optat per la tributació
individual i tenguin dret al mínim per descendents que
regula l’article 58 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, cada un
té dret a aplicar-se íntegrament la deducció.
3. Tenen dret a aquesta deducció els contribuents per als
quals la quantia resultant de la suma de la seva base
imposable general i de la seva base imposable de l’estalvi,
menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents,
no superi l’import de 12.500 euros en el cas de tributació
individual i de 25.000 euros en el cas de tributació
conjunta.”
7. Els punts 6è i 7è de la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 7 del
text refós esmentat queden modificats de la manera següent:
“6è. Ha de mantenir els llocs de treball. A aquest efecte, es
considera que es mantenen els llocs de treball quan es
conserva la plantilla mitjana total, en termes de persones
per any que regula la normativa laboral, calculada així com
preveu l’article 102 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre,
de l’impost sobre societats.
7è. La xifra anual de negoci de l’entitat no pot superar el
límit de 2.000.000 d’euros, calculada així com preveu
l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.”
8. L’article 8 del text refós esmentat queda modificat de la
manera següent:
“Article 8
Mínim exempt
La base imposable dels subjectes passius per obligació
personal de contribuir que resideixen habitualment a les
Illes Balears s’ha de reduir, en concepte de mínim exempt,
en l’import de 700.000 euros.”
9. L’article 9 del text refós esmentat queda modificat de la
manera següent:
“Article 9
Tipus de gravamen
La base liquidable de l’impost es grava d’acord amb
l’escala següent:

Base
liquidable
des de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable fins a
(euros)

Tipus
aplicable
(%)

0

0

170.472,04

0,28

170.472,04

477,32

170.465

0,41

340.937,04

1.176,23

340.932,71

0,69

681.869,75

3.528,67

654.869,76

1,24

1.336.739,51

11.649,06

1.390.739,49

1,79

2.727.479

36.543,30

2.727.479

2,35

5.454.958

100.639,06

5.454.957,99

2,90

10.909.915,99

258.832,84

En endavant

3,45"

10. La lletra a) de l’article 10 del text refós esmentat queda
modificada de la manera següent:
“a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti
d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat
— si aquest darrer és superior al real— del bé immoble
objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret
real:
Valor total de
l’immoble des
de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta de valor
fins a (euros)

Tipus
aplicable
(%)

0

0

400.000

8

400.000

32.000

200.000

9

600.000

50.000

400.000

10

1.000.000

90.000

En endavant

11"

11. Les lletres h) i j) de l’apartat 1 de l’article 11 del text refós
esmentat queden modificades de la manera següent:
“h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra b) anterior, calculada així com preveu
l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.
j) No hi ha d’haver cap vinculació entre l’adquirent i el
transmitent, en els termes que estableix l’article 18 de la
Llei de l’impost sobre societats.”
12. L’article 14 del text refós esmentat queda modificat de la
manera següent:
“Article 14
Tipus de gravamen específics en les transmissions oneroses
de determinats vehicles de motor
1. S’estableix un tipus de gravamen específic del 0% en
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats aplicable a les transmissions oneroses per
actes entre vius de ciclomotors.
Així mateix, els subjectes passius de l’impost no
restaran obligats a presentar l’autoliquidació corresponent
respecte de les transmissions objecte del tipus de gravamen
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específic a què es refereix el paràgraf anterior d’aquest
apartat.

18. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2, en l’article 33 del text
refós esmentat, amb la redacció següent:

2. S’estableix un tipus de gravamen específic del 8% en
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats aplicable a les transmissions oneroses per
actes entre vius de vehicles de turisme i de vehicles tot
terreny que, segons la classificació de preus mitjans de
venda que estableix anualment el ministeri competent en
matèria d’hisenda mitjançant una ordre, superin els 15
cavalls de potència fiscal.”

“2. Això no obstant, per als subjectes passius inclosos en els
grups I i II de l’article 21 d’aquest text refós, la quota
íntegra s’obté aplicant a la base liquidable l’escala següent:

13. Les lletres h) i k) de l’apartat 1 de l’article 17 del text refós
esmentat queden modificades de la manera següent:
“h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què
es refereix la lletra g) anterior, calculada així com preveu
l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.
k) No hi pot haver cap vinculació entre l’adquirent i el
transmitent, en els termes que preveu l’article 18 de la Llei
de l’impost sobre societats.”
14. Les lletres g) i j) de l’apartat 1 de l’article 28 del text refós
esmentat queden modificades de la manera següent:
“g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què
es refereix la lletra d) anterior, calculada així com preveu
l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el drethavent no pot tenir cap
vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu
l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.”

Base liquidable
des de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta de base
liquidable fins a
(euros)

Tipus
aplicable
(%)

0

0

700.000

1

700.000

7.000

300.000

8

1.000.000

31.000

1.000.000

11

2.000.000

141.000

1.000.000

15

3.000.000

291.000

En endavant

20"

19. L’apartat 3 de l’article 43 del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:
“3. A aquests efectes, es considera que es mantenen els
llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total
de l’empresa, el negoci o l’entitat, calculada en la forma
prevista en l’article 102 de la Llei de l’impost sobre
societats.”
20. Les lletres h) i k) de l’apartat 1 de l’article 45 del text refós
esmentat queden modificades de la manera següent:
“h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra e) anterior, calculada així com preveu
l’article 101 de la Llei de l’impost sobre societats.

15. La lletra i) de l’apartat 1 de l’article 28 bis del text refós
esmentat queda modificat de la manera següent:

k) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el donatari no pot tenir cap
vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu
l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats.”

“i) Les participacions que adquireixi el drethavent han
de representar més del 50% del capital social de l’entitat, en
el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat
societària, i s’han de mantenir en el patrimoni del
drethavent durant un període mínim de quatre anys.”

Disposició final tercera
M odificacions de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

16. La lletra i) de l’apartat 1 de l’article 28 ter del text refós
esmentat queda modificada de la manera següent:
“i) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, les participacions que adquireixi el
drethavent han de representar més del 50% del capital
social de l’entitat i s’han de mantenir en el patrimoni del
drethavent durant un període mínim de quatre anys.”
17. El primer paràgraf de l’article 33 del text refós esmentat
queda modificat de la manera següent:
“1. Amb caràcter general, la quota íntegra en les
adquisicions per causa de mort de l’impost sobre
successions i donacions s’obté aplicant a la base liquidable
l’escala següent:”

1. La disposició final quarta de la Llei 14/2014, de 29 de
desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificada de la manera següent:
“Disposició final quarta
Nou pla general de comptabilitat pública de la comunitat
autònoma
Abans del 31 de desembre de 2017, la persona titular de
la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts
ha d’aprovar, mitjançant una resolució i a proposta de la
Intervenció General de la comunitat autònoma, un nou pla
general de comptabilitat pública de la comunitat autònoma,
que s’ha d’adaptar al Pla General de Comptabilitat Pública
aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.”
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2. La disposició final sisena de la Llei 14/2014 esmentada
queda modificada de la manera següent:
“Disposició final sisena
Entrada en vigor
1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de
2017.
Amb aquesta finalitat, l’elaboració i l’aprovació del pla
pressupostari a mitjà termini, del límit màxim de despesa no
financera i dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 s’han de fer
d’acord amb les disposicions d’aquesta llei aplicables a la
programació pressupostària i als pressuposts generals
anuals de la comunitat autònoma.
En tot cas, els articles 146 i 147 d’aquesta llei
produeixen efectes des que es publiqui en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
2. Això no obstant, les normes relatives a la liquidació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma i a la
formació del compte general de la comunitat autònoma, que
es contenen, respectivament, en els articles 80 i 136, i la
resta de normes concordants amb el tancament dels
pressuposts generals, produiran efectes a partir del
tancament de l’exercici pressupostari de l’any 2017.”
Disposició final quarta
M odificació del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
La disposició transitòria segona del Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
queda modificada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona
La norma que conté l’article 1.4 del text refós de la Llei
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que s’aprova en virtut d’aquest decret legislatiu, en relació
amb els consorcis, no s’ha d’aplicar fins a l’exercici
pressupostari de 2017. D’acord amb això, i pel que fa a
l’exercici de 2016, els consorcis han d’aplicar les normes
que conté el capítol IV del títol II del text refós esmentat.”
Disposició final cinquena
M odificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
1. L’apartat 5 de l’article 20 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“5. Juntament amb els òrgans de direcció esmentats, pot
haver-hi, si així ho preveuen els estatuts o la normativa
específica de l’ens, altres òrgans unipersonals de direcció
vinculats amb els objectius generals de l’ens. Així mateix,

sota els òrgans de direcció, pot haver-hi llocs de treball de
personal directiu professional.
En tot cas, prèviament al nomenament o a la
contractació dels gerents o dels altres òrgans unipersonals
de direcció de l’ens, i també del personal directiu
professional, han d’emetre informe favorable la Direcció
General de Pressuposts i Finançament i la Direcció General
de Funció Pública i Administracions Públiques pel que fa,
respectivament, als aspectes pressupostaris i de legalitat del
nomenament o la contractació que es proposi.”
2. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
7/2010 esmentada queda modificat de la manera següent:
“El nomenament o la contractació dels gerents i dels
altres òrgans unipersonals de direcció de la resta d’ens
instrumentals del sector públic autonòmic s’ha de fer
d’acord amb el que estableixin la normativa aplicable i els
estatuts de cada ens. En tot cas, el nomenament o la
contractació i la destitució de qualsevol d’aquests òrgans
unipersonals de direcció, quan no corresponguin al Consell
de Govern, s’han de comunicar a aquest òrgan.”
3. L’apartat 1 de l’article 25 de la Llei 7/2010 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“1. El règim patrimonial del sector públic instrumental és,
per a les entitats amb personificació pública, el que es
preveu en la legislació sobre patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que totes les
funcions inherents als procediments corresponents s’hagin
d’exercir pels òrgans competents de cada entitat.”
4. L’apartat 1 de l’article 58 de la Llei 7/2010 esmentada queda
modificat de la manera següent:
“1. Són consorcis del sector públic autonòmic els que
estiguin adscrits a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’acord amb els criteris que,
a aquest efecte, s’estableixen en la legislació estatal bàsica
relativa al règim jurídic de les administracions públiques i
del sector públic.”
5. L’article 61 de la Llei 7/2010 esmentada queda modificat de
la manera següent:
“Article 61
Règim de personal
1. Amb caràcter general, el personal al servei dels consorcis
ha de ser funcionari o laboral procedent de les
administracions consorciades.
El règim jurídic d’aquest personal és el mateix que el de
l’administració pública a la qual s’adscriu el consorci, i les
seves retribucions no poden superar en cap cas les que
s’estableixin per als llocs de treball equivalents en aquesta
administració.
2. Excepcionalment, els consorcis poden contractar
personal laboral propi, en els casos i amb els requisits que
estableix la legislació bàsica estatal relativa al règim jurídic
de les administracions públiques i del sector públic.
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3. El que preveuen els apartats anteriors d’aquest article
s’ha d’entendre sens perjudici del que estableix la
disposició transitòria cinquena d’aquesta llei.”
6. S’afegeix una nova disposició transitòria cinquena en la Llei
7/2010 esmentada amb la redacció següent:
“Disposició transitòria cinquena
Règim del personal laboral propi dels consorcis
1. El personal que, en el moment de l’entrada en vigor de la
Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2016, presta serveis en un
consorci adscrit a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral propi
del consorci, pot continuar ocupant el mateix lloc de treball
i mantenir les mateixes condicions laborals i econòmiques
que li siguin aplicables.
2. Al personal esmentat que tengui la consideració de
personal laboral no fix li és aplicable en tot cas el que
estableix la disposició addicional quinzena de la Llei
15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013,
respecte dels processos de consolidació, els quals, en
aquests casos, s’han de convocar, quan pertoqui, per
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
3. Les vacants que es produeixin en relació amb el personal
a què es refereix aquesta disposició, si no es decideix
l’amortització de les places, s’han de cobrir de la manera
que preveu l’article 61 d’aquesta llei.”
Disposició final sisena
M odificació de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2015
Els apartats 2, 3 i 5 de l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2015, queden modificats de la
manera següent:
“2. Les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb
el que estableixin els Estatuts i en el marc de les
competències del Govern i de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són les
següents:
a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la
cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes
Balears, d’acord amb els objectius generals que amb vista
a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears i el
mateix institut.
b) La formació lingüística en llengua catalana dels
ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament reglat.
c) La formació i l’avaluació en llengua i cultura
catalanes de col Alectius específics, fora de l’ensenyament
reglat.
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d) El foment dels usos socials de la llengua catalana en
tots els àmbits de la vida diària.
e) La difusió, per mitjans propis o aliens, de qualsevol
tipus d’activitat cultural que es dugui a terme en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
f) La publicació en el camp dels estudis locals,
mitjançant l’elaboració de monografies, colAleccions i
revistes, i l’organització de jornades, congressos i
conferències.
g) El foment d’activitats culturals relatives a l’intercanvi
i la relació entre M allorca, M enorca, Eivissa i Formentera,
i entre les Illes Balears i l’exterior.
h) La promoció, amb la colAlaboració d’institucions
públiques o privades, d’ofertes d’estudi destinades a la
formació d’especialistes en gestió cultural.
i) L’elaboració d’estudis estructurals i prospeccions
sobre la cultura entesa com a sector econòmic.
j) La difusió de la informació relativa als ajuts i els
serveis que els organismes d’àmbit insular i municipal
destinen a la creació artística i cultural i a les empreses
culturals.
k) L’assessorament al Govern de les Illes Balears i als
organismes de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
tots els temes de la seva competència que li siguin
sol Alicitats, sens perjudici de la funció consultiva que,
d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, té la Universitat de les Illes Balears per a tot
el que es refereix a la llengua catalana.
l) L’exercici de la Secretaria del Patronat Ramon Llull.
m) La publicació de materials diversos relacionats amb
les finalitats de l’Institut.
n) La realització d’activitats que s’adiguin amb les
finalitats de l’Institut.
o) La promoció de les Illes Balears com a localització
de rodatges audiovisuals i, concretament, la gestió de
l’oficina de serveis Illes Balears Film Commission.
3. L’entitat pot exercir les potestats administratives necessàries
per complir els seus fins i les seves competències, i fins i tot la
potestat de difusió i foment de la cultura i els equipaments
culturals, i també la venda de productes i inputs culturals.
A aquest efecte, es pot adscriure a l’entitat el personal
funcionari de la Conselleria de Participació, Transparència
i Cultura que sigui necessari per exercir les potestats
administratives, les competències i les funcions atribuïdes.
5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de
Participació, Transparència i Cultura, sens perjudici dels
canvis d’adscripció que pugui determinar el president o la
presidenta de les Illes Balears per mitjà dels decrets
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d’estructura de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.”

2. L’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 5/2000 esmentada queda
modificat de la manera següent:

Disposició final setena
M odificacions de Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la
qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, i el seu funcionament

“2. El nomenament i el cessament en el càrrec s’han de fer
per decret del Consell de Govern, a proposta de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’igualtat a la
qual està adscrita l’Institut Balear de la Dona, i té la
consideració d’alt càrrec.”

1. L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei
16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la
vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes B alears, i el seu funcionament,
queda modificat de la manera següent:

Disposició final novena
M odificació del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual
es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per
garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat

“2. Així mateix, en el moment que s’aixequi la suspensió de
la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament, els llocs
de treball dotats que consten en l’annex o els altres llocs de
treball que, d’acord amb les necessitats del servei i les
disponibilitats pressupostàries de l’exercici en curs,
s’estableixin a fi de configurar la nova plantilla d’aquest ens
tornaran a estar adscrits al Consell Econòmic i Social.
Les modificacions en les relacions de llocs de treball del
personal funcionari de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que resultin del que preveu el
paràgraf anterior, i els canvis d’adscripció que es
produeixin, constitueixen reestructuracions orgàniques als
efectes del que estableixen els articles 31.3 i 91 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.”
2. La disposició final segona de la Llei 16/2012 esmentada
queda modificada de la manera següent:
“Disposició final segona
Deslegalització
Les suspensions d’aquesta llei poden quedar sense
efecte mitjançant un acord del Consell de Govern a
proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques.”
Disposició final vuitena
M odificacions de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de creació de
l’Institut Balear de la Dona
1. L’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de
creació de l’Institut Balear de la Dona, queda modificat de la
manera següent:
“1. Es crea l’Institut Balear de la Dona com a organisme
autònom amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria
d’igualtat, d’acord amb el que estableixi la presidenta de les
Illes Balears per mitjà del decret que regula l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.”

La disposició addicional primera del Decret llei 10/2012, de
31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals
per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, queda modificada de la manera següent:
“Disposició addicional primera
Determinació de les unitats electorals del Servei de Salut de
les Illes Balears
1. Per complir el que disposen l’article 39.4 del text refós
de l’Estatut de l’empleat públic aprovat pel Reial Decret
legislatiu 5/2015, i l’article 7 de la Llei 9/1987, de 12 de
juny, d’òrgans de representació, determinació de les
condicions de treball i participació del personal al servei de
les administracions públiques, s’han de constituir en l’àmbit
del Servei de Salut de les Illes Balears les juntes de
personal que resultin de les unitats electorals següents:
a) Una que englobi:
— La Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases,
incloent-hi tots els centres que gestiona.
— Els serveis centrals.
— La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca pel que
fa als centres del Sector Sanitari de Ponent.
— Les unitats de la Gerència d’Atenció d’Urgències
061 de M allorca.
b) Una que englobi:
— La Gerència de l’Hospital Son Llàtzer, incloent-hi
tots els centres que gestiona.
— La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca pel que
fa als centres del Sector Sanitari de Migjorn.
c) Una que englobi:
— La Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca,
incloent-hi tots els centres que gestiona.
— La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca pel que
fa als centres del Sector Sanitari de Tramuntana.
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— La Gerència de l’Hospital de Manacor, incloent-hi
tots els centres que gestiona.
— La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca pel que
fa als centres del Sector Sanitari de Llevant.
e) Una que englobi:
— La Gerència de l’Àrea de Salut de M enorca,
incloent-hi tots els centres d’atenció especialitzada i
d’atenció primària d’aquesta àrea de salut.
— Les unitats de la Gerència d’Atenció d’Urgències
061 de M enorca.
f) Una que englobi:
— La Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, incloent-hi tots els centres d’atenció
especialitzada i d’atenció primària d’aquesta àrea de
salut.
— Les unitats de la Gerència d’Atenció d’Urgències
061 de les illes d’Eivissa i Formentera.
2. Per complir el que disposen l’article 39.4 del text refós
de l’Estatut de l’empleat públic aprovat pel Reial Decret
legislatiu 5/2015, i l’article 7 de la Llei 9/1987 en l’àmbit
del personal funcionari que s’ha d’extingir que presta
serveis a les institucions sanitàries, s’ha de constituir la
junta de personal que resulti d’una única unitat electoral
que englobi els funcionaris que s’han d’extingir que presten
serveis a les institucions sanitàries.
3. En les eleccions per escollir els representants del
personal laboral del Servei de Salut de les Illes Balears
s’han d’entendre com a centres de treball cadascuna de les
àrees de salut, amb les unitats electorals següents:
a) Una per a l’Àrea de Salut de Mallorca.
b) Una per a l’Àrea de Salut de Menorca.
c) Una per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.”

989

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, en l’article 28 del
Decret llei 5/2012 esmentat, amb la redacció següent:
“3. El personal estatutari que passi a ocupar càrrecs o llocs
de treball del Servei de Salut de les Illes Balears
corresponents a òrgans unipersonals de direcció de
l’estructura dels serveis centrals i de l’estructura perifèrica
o a òrgans de gestió del servei esmentat, té dret a cobrar el
complement de carrera que tengui consolidat en el moment
de l’ocupació del nou càrrec o lloc o el que se li reconegui
posteriorment en els mateixos termes que siguin vigents en
cada exercici pressupostari per al personal estatutari al
servei de la sanitat pública de les Illes Balears.”
3. L’apartat 2 de la disposició addicional segona del Decret llei
5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“2. Així mateix, la conselleria competent en matèria
d’educació només finançarà les substitucions del personal
docent en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut
totalment o parcialment amb fons públics de la manera que
estableixi el Consell de Govern per mitjà d’un acord.
Mentre no s’aprovi aquest acord, s’ha d’aplicar l’article 4
del Reial Decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.”
Disposició final onzena
M odificació de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació
minera de les Illes Balears
La lletra a) de l’article 41 de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre,
d’ordenació minera de les Illes Balears, queda modificada de
la manera següent:
“a) Dipòsit en metàlAlic o en deute públic de l’Estat o de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

Disposició final desena
M odificacions del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres
institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures
addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat

Disposició final dotzena
M odificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

1. L’article 21 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, queda
modificat de la manera següent:

“4. Els consorcis adscrits a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els criteris que
estableix la legislació estatal bàsica relativa al règim jurídic
de les administracions públiques i del sector públic, han de
sotmetre la seva organització i la seva activitat a
l’ordenament autonòmic.”

“Article 21
Substitució del personal docent
El nomenament de personal funcionari docent, en els
centres públics docents, per substituir transitòriament als
professors titulars del lloc ocupat s’ha de fer de la manera
que estableixi, per mitjà d’un acord, el Consell de Govern.”

L’apartat 4 de l’article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

Disposició final tretzena
M odificacions del Decret 18/2015, de 10 d’abril, pel qual
s’estableixen els principis generals als quals s’han de
sotmetre els concerts socials
1. L’apartat 2 de l’article 2 del Decret 18/2015, de 10 d’abril,
pel qual s’estableixen els principis generals als quals s’han de
sotmetre els concerts socials, queda modificat de la manera
següent:
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“2. Per a això, les administracions amb competència en
matèria de serveis socials han de publicar, mitjançant una
resolució, els serveis socials inclosos en la Cartera de
Serveis Socials o en la planificació autonòmica o insular
susceptibles de ser prestats mitjançant el règim de concert
social d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 89
bis de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les
Illes Balears.”
2. L’apartat 1 de la disposició transitòria primera del Decret
18/2015 esmentat queda modificat de la manera següent:
“1. Les entitats d’iniciativa privada que, abans de l’1 de
gener de 2016, hagin obtingut l’acreditació definitiva per
als serveis que presten i tenguin serveis concertats,
contractats o subvencionats per les administracions amb
competència en matèria de serveis socials, es podran acollir
en tot cas al règim de concert social, en el termini màxim de
sis mesos des de la publicació a què es refereix l’article 2.2,
pel mateix nombre de places o usuaris atesos en el moment
de la solAlicitud.”
Disposició final catorzena
M odificació del D ecret 56/2011, de 20 de maig, pel qual
s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes
Balears 2011-2014
La disposició transitòria segona del Decret 56/2011, de 20
de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials
de les Illes Balears 2011-2014, queda modificada de la manera
següent:
“Disposició transitòria segona
Termini per concedir les prestacions garantides
1. El termini a partir del qual es garanteixen les prestacions
que s’indiquen a continuació s’ha de determinar en la
Cartera Bàsica de Serveis Socials 2017-2020:
a) Servei de teleassistència no vinculat a la situació de
dependència.
b) Servei d’ajuda a domicili no vinculat a l’atenció a la
dependència.
c) Servei d’allotjament alternatiu.
d) Servei de domiciliació i empadronament.
e) Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques.
f) Prestació de la renda mínima d’inserció.
2. El servei d’atenció a persones incapacitades judicialment
i la prestació econòmica per a persones que han estat
tutelades per l’Administració s’han de concedir a partir de
l’1 de juliol de 2016.
3. La prestació econòmica per a dones víctimes de violència
de gènere s’ha de concedir a partir de l’1 de juliol de 2011.
4. La resta de prestacions no relacionades amb el sistema
d’atenció a la dependència s’han de concedir a partir de
l’entrada en vigor d’aquest decret, segons la disponibilitat
pressupostària.”

Disposició final quinzena
Normes de rang reglamentari
Les normes que contenen les disposicions addicionals
quarta i vuitena i les que es modifiquen per mitjà de la
disposicions finals tretzena i catorzena d’aquesta llei tenen rang
reglamentari.
Disposició final setzena
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència
1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2016.
No obstant això, les modificacions del text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, que contenen els apartats
1 a 9 de la disposició final segona d’aquesta llei comencen a
vigir el 31 de desembre de 2015.
2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament
els seus efectes a l’any 2016 tenen vigència indefinida.
A la seu del Parlament, a 22 de desembre de 2015.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Annexos de la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016

BOPIB núm. 27 - 30 de desembre de 2015

991

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

