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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de febrer del 1995, d'acord amb els articles 125 i següents i
177 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
Llei RGE núm. 298/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa
a modificació d'un article de la "Ley Orgánica del Régimen
Electoral General".

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 

Pere Sampol i Mas, que actua en el seu caràcter i
condició de portaveu del Grup Parlamentari Partit Socialista de
Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca (PSM i EEM), d'acord
amb els articles 125 i 126 del Reglament del Parlament, per una
banda i l'article 177 per una altra i de conformitat amb l'article
28.2 de l'Estatut d'Autonomia, presenta la proposició següent,
perquè sigui tramitada en la cambra, i posteriorment remesa al
Congrés dels Diputats:

"PROPOSICIÓ DE PROPOSICIÓ DE LLEI DE
MODIFICACIÓ D'UN ARTICLE DE LA LEY ORGÁNICA DEL
RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL." 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una de les demandes socials més repetides per la
ciutadania és la de regular l'autèntica representació política, en tots
el seus esglaons, i la d'impedir la lacra social que representa el
transfuguisme.

En una societat moderna que desitja establir la justícia,
la llibertat i la seguretat i promoure el bé de tots els qui la integren
no es pot permetre que una persona abandoni la formació electoral
mitjançant la qual va aconseguir la seva representació i
impunement pugui, a continuació, signar una moció de censura en
contra del batle-president d'una corporació local o del president
d'una diputació provincial, d'un consell o d'un cabildo insular,
pertanyent a la seva formació política originària en la qual va
concórrer a les eleccions.

Mitjançant la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març, es va
modificar, entre d'altres, la normativa reguladora de la presentació
i votació d'una moció de censura elevant el quòrum d'interposició.

De conformitat amb la doctrina constant i reiterada del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, es considera que
ja ha arribat el moment de procedir a una nova modificació de la
norma legal, amb l'objectiu d'aconseguir el desterrament de les
pràctiques corruptes i vicioses del nostre sistema representatiu.

"Article únic.

L'article 197.2 de la Ley orgánica del régimen electoral
general, quedarà redactat en els termes següents:

2.- La moció de censura ha de ser subscrita, almenys, per
la majoria absoluta dels regidors i ha d'incloure el nom del candidat
proposat per a batle, el qual quedarà proclamat com a tal en cas que
prosperi la moció. La moció ha de ser discutida i votada en el
termini de quinze dies des de la seva presentació, en un ple
convocat a l'efecte. Cap regidor pot subscriure al llarg del seu
mandat més d'una moció de censura. Cap regidor podrà subscriure
una moció de censura contra el batle pertanyent al mateix partit
polític, grup, formació o coalició en què va concórrer a les
eleccions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que s'estableix en la llei present.

DISPOSICIÓ FINAL

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

A la seu del Parlament, 27 de gener del 1995.

El diputat,
Ramon Orfila i Pons

El portaveu,
Pere Sampol i Mas 

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de febrer del 1995, d'acord amb els articles 125 i següents del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE
núm. 299/95, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a creació
del Consell de les Illes Balears de Cooperació al Desenvolupament.

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 

Pere Sampol i Mas, que actua en el seu caràcter i condició
de portaveu del Grup Parlamentari PSM I EEM, d'acord amb els
articles 125 i 126 del Reglament del Parlament, presenta la
proposició següent, perquè sigui tramitada en la cambra:

"PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL
DE LES ILLES BALEARS DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT."

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Disposició addicional núm. 29 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, de medidas fiscales administrativas y de orden social,
disposa la creació del Consejo de Cooperación al Desarrollo.
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L'ONU ha convocat pel proper mes de març una cimera
mundial a Copenhague sobre desenvolupament social, per tractar
com ajudar a sortir de la misèria a 1.000 milions de persones,
crear més de 800 milions de llocs de feina i augmentar
massivament la cobertura social.

D'acord amb les estadístiques més contrastades,
augmenta any rera any l'escletxa entre països pobres i rics, basta
recordar que una de cada cinc persones de la població mundial, les
quals representen més de 1.000 milions, viu en la pobresa.

La sensibilitat social envers aquesta problemàtica va en
augment i també en la nostra comunitat autònoma es fan esforços
per atendre aquesta demanda, com ho prova que en el pressupost
general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1995
figuri una partida de despeses amb un import de 80 milions de
pessetes sota l'epígraf Ajuts al tercer món, adscrita a la
Presidència del Govern de la Comunitat. Igualment, en els
pressuposts de les restants administracions públiques, hi figuren,
cada dia més, partides de despeses amb la mateixa finalitat.

En aquesta matèria és essencial la participació de la
representació ciutadana en el seguiment periòdic de l'execució
dels projectes, així com verificar l'autenticitat del destí i dels
esforços per a un desenvolupament real.

Per fugir del burocraticisme i respectant l'autoritat
administrativa decisòria, aquesta llei crea el Consell de les Illes
Balears de cooperació al desenvolupament amb la finalitat de
coadjuvar amb la tasca d'ajuda oficial de la Comunitat Autònoma,
amb una composició senzilla i participativa alhora i unes tasques
de col•laboració i d'intercomunicacio amb tan honrosa funció.

ARTICLE 1

Es crea el Consell de les Illes Balears de cooperació al
desenvolupament amb la finalitat de coadjuvar amb la tasca
d'ajuda oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
destinada a les poblacions dels països en vies de desenvolupament.

ARTICLE 2

El Consell de les Illes Balears de cooperació al
desenvolupament tendrà les següents funcions, respecte de les
ajudes oficials provinents del Govern de la Comunitat Autònoma.

a) Fixació dels criteris i prioritats que han de regir
l'ajuda oficial al desenvolupament.

b) Informar les sol•licituds d'ajuda oficial que es
presentin.

El seguiment periòdic de l'execució dels projectes i del
nivell de compliment global de l'ajuda oficial al desenvolupament.

ARTICLE 3

El Consell de les Illes Balears de cooperació al
desenvolupament estarà format per 7 membres:

El president, que és el de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears o conseller en qui delegui.

2 representants del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació.

2 representants del Fons menorquí de cooperació.
2 representants del Fons eivissenc de cooperació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que s'estableix en la llei present.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears perquè dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'execució de la llei present.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial del la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

A la seu del Parlament, 27 de gener del 1995
El diputat,
Ramon Orfila i Pons 
El portaveu,
Pere Sampol i Mas 

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de febrer del 1995, d'acord amb l'article 125 i següents del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de Llei RGE
núm. 338/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació
de la Llei 8/1986 Electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 

El Grup Parlamentari PP-UM, d'acord amb el previst als
articles 125 i següents del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, presenta la següent Proposició de Llei de modificació de la
Llei 8/1986, Electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Exposició de motius.

Una lògica adaptació de la Llei Electoral a nivell
d'implantació social de les forces polítiques i la recerca de la
màxima eficàcia en l'actuació del Parlament fonamenten la
modificació del límit mínim per a l'atribució d'escons, tal com han
realitzat les Comunitats Autònomes de València, País Basc, Madrid,
Extremadura, La Rioja, Múrcia, Cantàbria i Galícia.
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Article únic.

1.- L'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, Electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, queda redactat de la manera següent:

"L'atribució dels escons a les candidatures que haguessin
superat el percentatge que s'estableix a l'apartat següent, es
realitzarà conformement al disposat a les lletres b), c), d) i e) de
l'article 163.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en
cadascuna de les circumscripcions electorals".

2.- S'afegeix un nou apartat 4 a l'article 12 de la Llei
8/1986 de 26 de novembre, Electoral de la Comunitat Autònoma,
amb el tenor literal següent:

"A efectes de l'atribució d'escons no seran tingudes en
compte aquelles candidatures que no haguessin obtingut, almenys,
el 5% dels vots vàlids emesos a la circumscripció".

Disposició Final

La present Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Palma, 31 de gener del 1995.
La Portaveu Suplent.
Maria Salom i Coll

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 1 de febrer del 1995, d'acord amb els articles 125 i següents i
177 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit la Proposició de
Llei RGE núm. 345/95, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
Règim Fiscal i Econòmic Especial de les Illes Balears.

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President delParlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
PROPOSICIÓ DE LLEI DEL RÈGIM FISCAL

I ECONÒMIC ESPECIAL DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

I. Antecedents

La Constitució reconeix el fet insular com un fet
diferencial que ha de ser particularment tengut en compte en
establir l'adequat i just equilibri econòmic entre els territoris de
l'Estat espanyol, amb vista al real i efectiu compliment de la
solidaritat interterritorial. L'article 138.1 de la Constitució
Espanyola estableix que "l'Estat garanteix la realització efectiva
del principi de solidaritat, consagrat a l'article 2 de la Constitució,
i vetlla per l'establiment d'un equilibri econòmic, adequat i just
entre les diverses parts del territori espanyol, atès en particular el
fet insular".

En conseqüència, de la formulació constitucional es
desprenen dos efectes immediats: l'existència del fet insular com un
conjunt de circumstàncies específiques la determinació de les quals
s'encomana a l'Estat, i la conclusió que aquest fet insular ha de ser
atès en formular les polítiques concretes l'objectiu de les quals no és
un altre que la materialització de l'equilibri econòmic.

D'altra banda, cal destacar que una correcta interpretació
de les circumstàncies que concorren en el fet insular ha de
considerar que aquestes mateixes configuren aquesta especificitat
com un conjunt de factors que provoquen un desequilibri, que ha de
ser contrarestat mitjançant l'acció de l'Estat.

En el mateix sentit es pronuncien les lleis orgàniques que regulen el
finançament autonòmic de manera general i el finançament de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en particular. En concret,
d'una part, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats
Autònomes disposa, en el seu article 16.1.e, que un dels criteris per
a la distribució del Fons de Compensació Interterritorial serà "el fet
insular, en relació amb la llunyania del territori peninsular".

D'altra banda, l'article 61 del propi Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, indica que “la Comunitat Autònoma disposarà d'un
percentatge de participació en la recaptació dels imposts estatals no
cedits que es negociarà d'acord amb les bases establertes a la Llei
Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i el major
cost mitjà dels serveis socials i administratius de la Comunitat
Autònoma, derivats de la insularitat, l'especialització de la seva
economia i les notables variacions estacionals de la seva activitat
productiva”.

II. El context social i econòmic de les Balears

El precepte esmentat de l'Estatut d'Autonomia insisteix en
les circumstàncies que caracteritzen el context social i econòmic de
les Balears, que se centren tant en la naturalesa insular de la seva
configuració geogràfica com en la profunda especialització de la
seva activitat econòmica.

La insularitat balear genera un conjunt de desavantatges,
que han de ser corregits o compensats, i que afecten, entre altres
àmbits, el transport, les telecomunicacions, la producció de recursos
naturals, el proveïment de matèries primeres i productes de primera
necessitat i el cost dels serveis i de les infraestructures. Totes
aquestes circumstàncies coincideixen en un mateix efecte econòmic:
un considerable increment del cost de les activitats productives
desenvolupades a les Balears.

A la vegada, i com a conseqüència de l'evolució socio-
econòmica produïda en els darrers trenta anys en el context europeu,
les Balears s'han convertit en la destinació turística que trien
anualment milions de persones per gaudir dels seus períodes de
vacacions. Aquest aspecte, que ha col.laborat clarament en
l'arrencada de l'activitat econòmica i en una elevació sostinguda de
la renda per càpita de les Balears, ha produït clars desequilibris
interns en l'economia balear, amb una innegable pressió promotora
que tendeix a alterar el medi natural, un clar desequilibri en la
dotació d'infraestructures, una concentració estacional de les
activitats productives i, el que suposa el més greu efecte, una
excessiva especialització de l'economia productiva en el sector dels
serveis turístics, que constitueix l'àmbit més puixant de l'activitat
general però que, a la vegada, comporta una alta concentració de
riscs en un terreny que, precisament, es caracteritza per la seva
extraordinària sensibilitat i dependència de l'evolució de l'economia
europea i de l'estabilitat política dels mercats alternatius.
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Per tot això, cal adoptar un conjunt de mesures que,
d'una manera clara i decidida, coadjuven al canvi de les
circumstàncies anteriorment exposades, de manera que es
conciliïn el manteniment del sector turístic en els nivells actuals
de productivitat amb una disminució general dels costos derivats
de la insularitat i amb el foment de la creació de nous sectors
d'activitat econòmica, principalment en l'àmbit de les noves
tecnologies, que impliquin la desconcentració de l'activitat
econòmica general.

III. Principals aspectes del règim fiscal de les Balears

L'establiment de mesures que compleixin els objectius
indicats, es pot fer des d'una doble perspectiva: fomentant la
despesa pública de les distintes Administracions en el sentit
assenyalat o, potenciant, d'una manera moderada i flexible, que el
sector privat de l'economia assumeixi com a propis aquests
objectius.

Aquesta Llei ha optat decididament per la segona
possibilitat. Es pretén introduir un conjunt d'incentius fiscals que
indueixin als agents privats a canalitzar les seves inversions cap
a l'elevació de la qualitat de l'oferta turística, la diversificació de
l'activitat econòmica i el desenvolupament econòmic general.

Per a això, s'estableixen mesures fiscals que afecten els
imposts directes o indirectes. En el primer apartat, en relació amb
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'Impost sobre
Societats, s'introdueixen mesures que tracten d'incentivar a la
inversió estrangera i a la inversió interna.

S'articulen els esmentats Centres d'Inversió i
Coordinació d'Activitats, entitats l'existència de les quals s'ha
demostrat beneficiosa a altres estats de la Unió Europea i la
finalitat de les quals és la de canalitzar inversions financeres i
activitats de serveis accessòries dels “holdings” o grups de
societats. El seu règim jurídico-fiscal es caracteritza per la seva
simplicitat, sense establir tractaments de favor, ja que el benefici
societari tributa el tipus general de l'Impost sobre Societats,
mentre la base imposable es fixa segons un sistema senzill que
pretén que l'inversor coneixi a priori el cost fiscal de les seves
inversions.

S'estableix, així mateix, un règim liberalitzador de les
transferències de tecnologia, que pretén defugir d'entrebancs
impositius que impedeixin l'accés de les tecnologies innovadores
a l'àmbit territorial d'aplicació de la Llei, per tal de facilitar la
diversificació de l'activitat econòmica.

Pel que fa a les inversions interiors, s'introdueixen dos
tipus d'actuacions: les mesures de foment general, concentrades,
a nivell de base imposable, en la creació d'una reserva per a
inversions, que eximeix de tributació aquella part del benefici que
es destina a la realització d'inversions relacionades amb les
Balears, en la modificació del règim general de deduccions en la
quota en concepte d'incentius a la inversió, com també mesures de
foment de les inversions que afecten el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, de recent creació i desenvolupament, en virtut de les
quals s'estableix un règim especial de deducció per inversions en
la quota dels imposts personals que graven el benefici i la
possibilitat d'acollir-se a la llibertat d'amortització, el fonament de
la qual es troba en l'alta obsolescència que previsiblement puguin
tenir les inversions a realitzar en el marc de l'esmentat Parc.

D'altra banda, es regula el règim fiscal de l'entitat o
entitats gestores del Parc Balear d'Innovació Tecnològica
assimilable què gaudeixen determinat ens públics en el context de
l'Impost sobre Societats.

També s'estableixen una sèrie d'incentius per a les entitats
que s'instal.lin a les zones aeronàutiques, properes als aeroports de
les Balears, com també bonificacions en quota pels rendiments
obtinguts en activitats de la nostra economia que cooperen en el
manteniment del nostre teixit industrial.

S'estenen els beneficis fiscals concedits a les persones
jurídiques en la seva imposició personal als empresaris i
professionals que, estimant la seva base imposable pel règim
d'estimació directa, es trobin subjectes a l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques. Així mateix, es fomenta la inversió de les
persones físiques en l'àmbit geogràfic del Parc Balear d'Innovació
Tecnològica i de les Zones Aeronàutiques.

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

Quant a la imposició indirecta, les modificacions
recollides a la Llei tenen com a finalitat acomplir tres objectius: la
reducció del cost de determinats béns escassos a les illes Balears,
bàsicament en relació amb la potabilització i el subministrament
d'aigües; la reducció del cost comparatiu que implica la insularitat,
mitjançant la disminució dels tipus aplicables al transport marítim
o aeri, de persones o de mercaderies, realitzat amb origen o
destinació a les Balears, i dels tipus aplicables als serveis de
telecomunicacions; i el foment de la indústria turística, tant respecte
dels serveis d'hosteleria com pel que fa a les prestacions de serveis
connexos amb l'activitat turística.

En aquest últim aspecte convé destacar que el foment
fiscal de la indústria turística mitjançant la reducció de la pressió
fiscal que recau sobre aquesta constitueix en gran mesura el
pagament d'un deute contret amb aquest important sector de
l'activitat econòmica, que tant ha contribuït a equilibrar la balança
de pagaments espanyola mitjançant l'entrada de divises estrangeres
i que, econòmicament, aconsegueix la naturalesa de vertadera
activitat econòmica exportadora de serveis.

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

Finalment, com resulta preceptiu en tota norma jurídica
amb categoria de Llei, es tanca el text legal amb les disposicions
relatives a l'entrada en vigor, derogació de normes,
desenvolupament reglamentari i dret supletori.

En suma, aquesta Llei pretén fer realitat el mandat
constitucional relatiu a l'especificitat del fet insular, sense establir
mesures que impliquin privilegi, atès que la gestió dels tributs
roman inalterable en el marc de les competències de les distintes
Administracions, i perquè aquestes mesures, que poden suposar una
reducció a curt termini de la pressió fiscal, resulta indubtable que
generaran posteriorment un augment de la potència recaptadora dels
imposts als quals afecten en incentivar-se l'augment de la
productivitat i de la capacitat econòmica general.
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1.- Objectius.

Aquesta Llei té com a finalitat:

a) Establir i regular el règim fiscal i econòmic especial
de les Balears.

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

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

Article 2.- Àmbit d'aplicació.

U. Aquesta Llei s'aplicarà en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Balears definit a l'article 2 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reguladora del seu Estatut
d'Autonomia, com també en les seves aigües interiors.

Dos. El que es preveu a l'apartat anterior s'entendrà
sense perjudici del que es disposa en els Tractats i Convenis
Internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament
jurídic intern espanyol.

Article 3.- Esforç inversor.

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

LLIBRE PRIMER

RÈGIM FISCAL ESPECIAL DE LES BALEARS

TÍTOL I

Imposts directes

CAPÍTOL I

Impost sobre Societats

Secció 1ª. Parc Balear d'Innovació Tecnològica

Article 4.- Entitat o entitats gestores del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica.

U. L'entitat o entitats gestores del Parc Balear
d'Innovació Tecnològica la constitució de les quals es regularà per
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, gaudiran del
tractament fiscal previst per a l'Estat i les Comunitats Autònomes
a l'article 5.1.a) de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, reguladora
de l'Impost sobre Societats; el seu gravamen per aquest tribut es
limitarà als rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció.

Article 5.- Deducció por inversions en actius fixos.

U. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal al Parc Balear
d'Innovació Tecnològica es podran acollir, en relació amb les
inversions realitzades i que es quedin en el Parc, al règim de
deducció per inversions en actius fixos previst a l'article 38
d'aquesta Llei, amb les següents especialitats:

a) Els percentatges de deducció aplicables sobre les
inversions realitzades seran superiors en un 80 por cent als del
règim general regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l'Impost sobre Societats, amb un diferencial mínim de 20 punts
percentuals respecte del percentatge general.
     

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

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

Article 6.- Deducció per inversions en activitats
d'investigació i desenvolupament.

U. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal en el Parc Balear
d'Innovació Tecnològica i per les activitats i inversions que realitzin
en l'àmbit geogràfic del Parc, podran deduir de la quota líquida les
despeses d'investigació i desenvolupament de nous productes o
procediment industrials, amb les següents especialitats:

a) El percentatge de deducció per a les despeses en
intangibles queda establert en el 30 per cent.
     

b) El percentatge de deducció aplicable al valor
d'adquisició dels actius fixos queda establert en el 45 per cent.
     

c) El límit màxim de deducció sobre la quota líquida,
independent d'altres règims de deducció, serà l'establert en el règim
general regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost
sobre Societats, incrementat en un 80 por cent, amb un diferencial
mínim de 35 punts percentuals.
     

d) Tendran la consideració de despeses d'investigació i
desenvolupament, incorregudes en les esmentades activitats, encara
que es realitzin per a tercers. El tercer adquirent, en cap cas gaudirà
de la deducció.
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e) Per gaudir de la deducció s'hauran de comptabilitzar
de manera separada en l'immobilitzat material les quantitats
invertides en l'adquisició d'actius fixos destinats a les activitats
d'investigació i desenvolupament. Les despeses en intangibles se'n
podran dur directament al compte de pèrdues i guanys en l'exercici
en què es produeixin.

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

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

Article 7.- Llibertat d'amortització.

U. Sense perjudici de la deducció per inversions a
programes d'investigació i desenvolupament que correspongui
d'acord amb el que es preveu a l'article 6, les societats i altres
entitats jurídiques subjectes a l'Impost sobre Societats amb
domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació Tecnològica gaudiran
de llibertat d'amortització per les següents inversions realitzades
i que es quedin en el Parc:

a) Edificis i altres construccions destinades directament
a les activitats d'investigació i desenvolupament.
     

b) Maquinària, instal.lacions i béns d'equip destinats
directament a programes d'investigació i desenvolupament.

Dos. Les inversions en actius fixos materials podran
gaudir de la llibertat d'amortització si aquelles es realitzen dins els
cinc anys següents a l'inici de l'activitat del subjecte passiu.

Tres. Gaudiran també de la llibertat d'amortització tant
els productes informàtics normalitzats com els específics
comprensius del suport i els programes o les informacions
incorporats, sigui quin sigui el moment de la seva adquisició.

Quatre. El benefici fiscal de la llibertat d'amortització es
podrà aplicar a aquells actius fixos finançats mitjançant contractes
d'arrendament financer, sempre que s'executi al moment oportú
l'opció de compra.

Cinc. La diferència entre l'amortització tècnica dels béns
amortitzables i la dotació lliurement practicada es recollirà com a
ajustament extracomptable a la base imposable de l'Impost sobre
Societats.

Sis. Podran gaudir de la llibertat d'amortització prevista
en aquest article les societats i altres entitats jurídiques que no
tenguin el seu domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, respecte de les inversions destinades als establiments
permanents domiciliats en el seu àmbit geogràfic, quan aquestes
es realitzin i es quedin en el Parc.

Article 8.- Reserva per a inversions.

U. El benefici fiscal de la reserva per a inversions
previst a l'article 41 d'aquesta Llei serà aplicable en l'àmbit
geogràfic del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

Dos. L'import dels actius en què es materialitzi la reserva
per a inversions no es podrà acollir a la resta d'incentius fiscals
prevists en aquesta Secció.

Secció segona. Centres de Coordinació i d'Inversió.

Subsecció 1ª.  Centres de Coordinació

Article 9.- Àmbit subjectiu d'aplicació.

U. El règim previst en aquesta subsecció s'aplicarà a les
entitats mercantils amb residència fiscal a Espanya, el domicili
social de les quals s'estableixi a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i reuneixin els següents requisits:

a) la totalitat del seu capital social pertanyi exclusivament
a societats que formin part d'un grup multinacional, segons es
defineix a l'article 10 següent,

b) compliment dels requisits d'ocupació en els termes
establerts a l'article 11 d'aquesta Llei,

c) limitació del seu objecte social a la prestació de serveis
auxiliars o complementaris a societats del grup multinacional, així
com s'estableixen a l'article 12, i

d) reconeixement de la condició de centre de coordinació
per part de la Delegació Especial de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a les Balears, d'acord amb el que es
disposa a l'article 32 i següents d'aquesta Llei.

Dos. Únicament podran sol.licitar la concessió del règim
especial per operar com a centre de coordinació les entitats de nova
creació.

Tres. Les accions de les societats que pretenguin el
reconeixement com a centre de coordinació hauran de ser
nominatives.

Article 10.- Concepte de grup multinacional.

U. Als efectes d'aquesta Llei, es consideraran que
pertanyen a un mateix grup les societats que participin, directament
o indirecta, en al manco, el 25 per cent del capital social d'una altra
societat, com també aquelles societats que siguin participades per
una o vàries societats, de manera directa o indirecta, en més del 25
per cent del seu capital social.

Dos. Un grup té caràcter multinacional quan, al menys,
dues de les societats que el componen estiguin constituïdes en
països diferents.

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

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

Cinc.  Es consideraran pertanyents al grup durant la
totalitat de cada període impositiu de la societat reconeguda com a
centre de coordinació, aquelles societats per a les quals es
compleixin els requisits assenyalats a l'apartat U d'aquest article en
el primer dia del període impositiu que correspongui.
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Aquelles societats per a les quals s'assoleixin durant el
període impositiu de la societat reconeguda com a centre de
coordinació els requisits assenyalats a l'apartat U d'aquest article,
es consideraran pertanyents al grup des del dia en què es
compleixin aquests requisits fins el final del període impositiu que
correspongui.

Sis.  No es consideraran en cap cas com a pertanyents al
grup, les entitats domiciliades, establertes o residents en els països
o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals.

Article 11.-  Requisits d'ocupació

U. El reconeixement d'una societat com a centre de
coordinació, previst a l'article 9.U.b) d'aquesta Llei, es condiciona
al compliment de les següents obligacions d'ocupació:

a) Contractació de cinc treballadors durant el període de
dos anys comptats des de la data de reconeixement de la societat
com a centre de coordinació.Aquest requisit s'entendrà acomplert
quan concorrin les circumstàncies següents:

1. Contractació de cinc treballadors a temps complet, o
el seu equivalent en còmput horari anual en cas de contractació de
treballadors a temps parcial, els contractes laborals dels quals es
trobin en vigor al final del termini de dos anys assenyalats en el
paràgraf anterior.

2. Acreditació del compliment del requisit assenyalat a
l'apartat a) 1 anterior davant la Delegació Especial de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària a les Balears, en el termini i
forma que reglamentàriament es determini.

b) Transcorregut el període de dos anys establert a
l'apartat a) anterior, les societats reconegudes com a centres de
coordinació estaran obligades al manteniment d'una mitjana
d'ocupació equivalent a cinc empleats per exercici social.

Dos. Per tal d'acomplir els requisits d'ocupació mínims
establerts per aquesta Llei, no es tendrà en compte la contractació
per part de la societat reconeguda com a centre de coordinació de
personal empleat prèviament por altres societats del grup.

Article 12.- Àmbit objectiu d'aplicació.

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

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

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

Tres. Les societats reconegudes com a centres de
coordinació no podran desenvolupar, en cap cas, les activitats
següents:

a) assegurança i reassegurança,

b) activitats que es troben limitades a les entitats de crèdit,
tal i com es defineixen a l'article 39 de la Llei 26/1988, de 29 de
juliol, de disciplina i intervenció d'Entitats de Crèdit,

c) activitats limitades als establiments financers de crèdit,
distintes de les que es poguessin enquadrar en el paràgraf 2 anterior,
segons es defineixen a la Disposició Addicional Primera de la Llei
3/1994, de 14 d'abril, per la qual s'adapta la legislació espanyola en
matèria d'entitats de crèdit a la Segona Directriu de Coordinació
Bancària i s'introdueixen altres modificacions relatives al sistema
financer.

Quatre. Les activitats previstes en aquest article no es
podran realitzar per mitjà d'establiments, delegacions o agències
situades a l'estranger o a un altre lloc del territori espanyol fora de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 13.- Inaplicació del règim

U. L'alteració de la composició en l'accionariat de la
societat reconeguda com a centre de coordinació que impliqui
l'incompliment del requisit establert a l'article 9.U.a) d'aquesta Llei
suposarà:

a) la conclusió del període impositiu de la societat
reconeguda com a centre de coordinació en la data en què tenguin
lloc les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior, i

b) la ineficàcia total del reconeixement de la societat com
a centre de coordinació amb efectes des del dia següent a la data de
conclusió del període impositiu, sense perjudici del que s'estableix
a l'apartat quatre d'aquest article.

Dos. L'incompliment de les obligacions d'ocupació
assenyalades a l'article 11. Ua) i a l'article 12 d'aquesta Llei
suposarà per a la societat la pèrdua de la condició de centre de
coordinació per a tots els períodes impositius conclosos fins a la
data, com també tots els posteriors a aquest període. De forma
reglamentària s'establirà la forma i els terminis en què la societat
haurà de presentar i ingressar, si és procedent, l'impost que liquidi
d'acord amb el règim general de l'Impost sobre Societats.

 



4554 BOPIB núm.168 - 3 de febrer del 1995

En cas d'incompliment de les obligacions establertes per
l'article 11.U b) d'aquesta Llei, la inaplicació del règim de centres
de coordinació tendrà lloc per a l'exercici en què es produeix
l'incompliment i tots els posteriors a aquest. El que es disposa en
aquest paràgraf s'entén sense perjudici del que s'estableix a
l'apartat quatre d'aquest article.

Tres. L'incompliment del que es disposa a l'article 12
d'aquesta Llei tendrà les conseqüències assenyalades a l'apartat U
d'aquest article.

Article 14.- Àmbit temporal d'aplicació.

El règim previst en aquesta Llei serà aplicable al període
impositiu de la societat reconeguda com a centre de coordinació
durant el qual s'obtengui el reconeixement de la condició de centre
de coordinació fins el període impositiu durant el qual finalitzi el
seu desè any de vigència, comptat des de la data d'obtenció del
reconeixement, llevat del que es disposa a l'article 13 d'aquesta
Llei. Aquest període de temps és prorrogable per un altre o altres
períodes de 10 anys amb les condicions, forma i requisits que
s'estableixin reglamentàriament.

Article 15.- Base imposable

U. La base imposable de la societat reconeguda com a
centre de coordinació serà igual al 5 per cent de les seves
despeses, amb exclusió de les despeses de personal i financers.

A la base imposable calculada segons el que es disposa
en el paràgraf anterior s'hi afegirà la totalitat de les despeses que
es qualifiquin com a no deduïbles segons el règim general de
l'Impost sobre Societats i els ingressos percebuts per la societat
reconeguda com a centre de coordinació en excés sobre el preu
que seria acordat en condicions normals de mercat, determinats
aquests darrers segons el disposa l'article 16 d'aquesta Llei.

Dos. La base imposable determinada segons el que
disposa l'apartat anterior no podrà ser inferior als increments de
patrimoni obtinguts per la societat reconeguda com a centre de
coordinació més les despeses no deduïbles produïdes a la societat.

A efectes del còmput establert en el paràgraf anterior, no
es tendran en compte els increments de patrimoni que la societat
afecti a l'exempció por reinversió, en els termes establerts a
l'article 15.vuit de la Llei 61/1978.

Tres. No obstant el que es disposa a l'apartat anterior, els
increments de patrimoni obtinguts per la societat por l'alienació de
llicències, patents o qualssevol altres drets de propietat
intel.lectual o industrial no es computaran per al càlcul de la base
imposable mínima.

Quatre. Per a la determinació de la base imposable
s'hauran de tenir en compte les despeses que figuren a la
comptabilitat de la societat, sempre que aquesta reflecteixi la seva
vertadera situació patrimonial. Es determinarà reglamentàriament,
amb referència als comptes del Pla General de Comptabilitat, les
despeses computables a aquests efectes.

Article 16.- Regles de valoració

U. Els ingressos distints dels financers percebuts per les
societats reconegudes com a centres de coordinació es presumiran
valorat d'acord amb els preus que serien acordats en condicions
normals de mercat entre societats independents sempre que se sumi
un marge de fins al 15 per cent als costos incorreguts necessaris per
a la prestació dels corresponents serveis.

Dos. Els ingressos financers es valoraran d'acord amb el
que estableix l'article 16 de la Llei 61/1978, de l'Impost sobre
Societats i la normativa que el desenvolupi.

Article 17.- Ratio d' endeutament

El coeficient d'endeutament previst per l'article 16.9 de la
Llei 61/1978, de 27 de desembre, sobre l'Impost sobre Societats,
serà el 15.

Article 18.- Tipus impositiu

L'impost s'exigirà aplicant-hi a la base imposable el tipus
impositiu general de l'Impost sobre Societats.

Article 19.- Deduccions de la quota

Les societats reconegudes com a centres de coordinació
podran beneficiar-se de les deduccions de la quota i per inversions
previstes en els articles 24 i 26 de la Llei 61/1978, de l'Impost sobre
Societats, com també les que s'estableixin amb posterioritat per a
societats sotmeses al règim general de l'Impost sobre Societats i les
previstes en aquesta Llei.

Article 20.-  Retencions i altres pagaments a compte

U. No estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte de
l'Impost sobre Societats, els interessos i altres contraprestacions
satisfetes a les societats reconegudes com a centres de coordinació.

Dos. Per beneficiar-se del règim establert a l'apartat
anterior, la societat reconeguda com a centre de coordinació haurà
de presentar al subjecte obligat a retenir còpia de la resolució per la
qual es concedeix el règim de centre de coordinació.  La tinença
d'aquest document eximirà al subjecte retenidor de tota possible
responsabilitat tributària relativa a l'aplicació de retenció o ingrés a
compte de l'Impost sobre Societats sobre el rendiment satisfet.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior,
les obligacions d'informació establertes en el règim general de
l'Impost sobre Societats per als subjectes obligats a practicar
retencions o ingressos a compte sobre l'Impost sobre Societats pels
rendiments satisfets seran exigibles a les entitats que satisfacin
rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte a les societats
reconegudes com a centres d'inversió.

Tres. S'eximeix a les societats reconegudes com a centres
de coordinació de l'obligació de realitzar pagaments a compte de
l'Impost sobre Societats.
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En el supòsit previst a l'article 13 d'aquesta Llei, serà
obligatori realitzar els pagaments a compte el rèdit dels quals sigui
posterior a la data en què tingués lloc la pèrdua del reconeixement
de la condició de centre de coordinació, en els termes prevists per
la normativa aplicable a les societats subjectes al règim general de
l'Impost sobre Societats.

Article 21.-  Exempció sobre rendiments satisfets a
societats no residents.

Els interessos, dividends i cànons satisfets per les
societats reconegudes com a centres de coordinació a societats del
grup multinacional estaran exemptes de tributació a Espanya quan
corresponguin a entitats no subjectes a imposició a Espanya per
obligació personal, sempre que aquestes darreres no operin a
Espanya mitjançant establiment permanent.

Subsecció 2ª:  Centres d'Inversió

Article 22.-  Àmbit subjectiu d'aplicació.

U.  Als efectes del que es disposa en aquesta Llei,
s'entén per "centre d'inversió" tota entitat mercantil amb residència
fiscal a Espanya, el domicili social del qual radiqui a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i reuneixi els requisits següents:

a) Limitació del seu objecte social a la participació en
els recursos propis d'altres entitats.

b) Reconeixement de la condició de centre d'inversió per
part de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària de les Balears.

Dos. Únicament podran sol.licitar l'autorització per
operar com a centre d'inversió, les societats de nova creació.

Tres. El règim previst en aquesta subsecció no serà
aplicable a aquelles societats que es trobin participades,
directament o indirecta, per entitats domiciliades, residents o
establertes a territoris qualificats reglamentàriament com a
paradisos fiscals.

Quatre. Les accions de les societats que pretenguin el
reconeixement com a centre d'inversió hauran de ser nominatives.

Cinc. Una mateixa societat no pot reunir conjuntament
la condició de centre de coordinació i de centre d'inversió.

Article 23.-  Requisits de les entitats participades.

Únicament donaran dret a l'aplicació del règim previst
en aquesta subsecció les participacions en el capital d'entitats que
es trobin subjectes i no exemptes a un impost semblant a l'Impost
sobre Societats espanyol.

Article 24.-  Inaplicació del règim.

U. La realització per part de la societat reconeguda com
a centre d'inversió d'activitats distintes de la participació en els
recursos propis d'altres entitats suposarà:

a) la conclusió del període impositiu de la societat en la
data en què tenguin lloc les circumstàncies assenyalades en el
paràgraf anterior, i

b) la ineficàcia total del reconeixement de la societat com
a centre d'inversió amb efectes des de la data de conclusió del
període impositiu, sense perjudici del que s'estableix a l'apartat tres
d'aquest article.

Dos. En cas de participació per part de la societat
reconeguda com a centre d'inversió a entitats distintes de les
previstes per l'article 23 d'aquesta Llei, la inaplicació del règim de
centres de coordinació tendrà lloc per a l'exercici en el qual es
produeix l'incompliment i tots els posteriors a aquest, sense
perjudici de l'establert a l'apartat tres d'aquest article.

Tres. La societat podrà sol.licitar la nova aplicació del
règim aplicable centres d'inversió mitjançant escrit adreçat a la
Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
de les Balears, amb els mateixos requisits que estableixen els
articles 33 i 34 d'aquesta Llei per a la sol.licitud d'aplicació del
règim, sense que resulti d'aplicació el que es preveu a l'article
22.Dos.

Article 25.-  Règim fiscal dels dividends percebuts per les
societats reconegudes com a centres d'inversió.

U. El règim previst en aquest article s'aplicarà únicament
als rendiments procedents de la participació en, al menys, un 5 per
cent del capital d'altres entitats o quan el cost d'adquisició de la
participació sigui de, al menys, 50 milions de pessetes.

Dos. Els rendiments per als quals es compleixin els
requisits esmentats a l'apartat U anterior, donaran dret a una
bonificació en quota igual al 95 per cent.

Tres. Les societats reconegudes com a centres d'inversión
no tendran dret a la deducció de les despeses incorregudes als
efectes del càlcul de la base imposable de l'Impost sobre Societats.

Quatre. El que es disposa a l'apartat Tres anterior no
s'aplicarà als rendiments procedents de la participació en el capital
d'altres entitats per als que no s'acompleixen les condicions
establertes a l'apartat U d'aquest article.  En aquest supòsit, la
societat tendrà dret a la deducció de les despeses necessàries
específicament imputables a l'obtenció de l'ingrés gravat, sempre
que s'hagin incorregut en el període impositiu en què s'obté l'ingrés.

Article 26.-  Règim fiscal dels increments de patrimoni
obtinguts per les societats reconegudes com a centres d'inversió.

Els increments de patrimoni obtinguts pels Centres
d'Inversió estaran exempts de l'Impost sobre Societats.

Article 27.-  Inaplicació del règim de transparència fiscal
obligatòria.

El règim de transparència fiscal obligatòria no serà
aplicable a les societats reconegudes com a centres d'inversió.
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Article 28.-  Tipus impositiu.

L'impost s'exigirà aplicant a la base imposable el tipus
impositiu general de l'Impost sobre Societats.

Article 29.-  Deduccions en la quota

Les societats reconegudes com a Centres d'Inversió no
podran beneficiar-se de deduccions de la quota.

Article 30.- Retencions i altres pagaments a compte

U. No estaran sotmesos a retenció o ingrés a compte de
l'Impost sobre Societats els interessos i altres contraprestacions
satisfetes a les societats reconegudes com a centres d'inversió.

Dos. Per beneficiar-se del règim establert a l'apartat
anterior, la societat reconeguda com a centre d'inversión haurà de
presentar al subjecte obligat a retenir còpia de la resolució per la
qual es concedeix el règim de centre d'inversió. La tinença
d'aquest document eximirà al subjecte retenidor de tota possible
responsabilitat tributària relativa a l'aplicació de retenció o ingrés
a compte de l'Impost sobre Societats sobre el rendiment satisfet.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf
anterior, les obligacions d'informació establertes en el règim
general de l'Impost sobre Societats per als subjectes obligats a
practicar retencions o ingressos a compte sobre l'Impost sobre
Societats pels rendiments satisfets seran exigibles a les entitats que
satisfacin rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte a les
societats reconegudes com a centres d'inversió.

Tres. S'eximeix les societats reconegudes com a centres
d'inversió de l'obligació de realitzar pagaments a compte de
l'Impost sobre Societats.

En el supòsit previst a l'article 24 d'aquesta Llei, serà
obligatori realitzar els pagaments a compte el rèdit dels quals sigui
posterior a la data en què tingués lloc la pèrdua del reconeixement
de la condició de centre d'inversió, en els termes prevists per la
normativa aplicable a les societats subjectes al règim general de
l'Impost sobre Societats.

Article 31.-  Exempció sobre rendiments satisfets a
entitats no residents

Els interessos i dividends satisfets per les societats
reconegudes com a centres d'inversió, estaran exempts de
tributació a Espanya quan corresponguin a entitats no subjectes a
imposició a Espanya per obligació personal, sempre que aquestes
darreres no operin a Espanya mitjançant establiment permanent.

Subsecció 3ª:  Autorització per operar com a Centre de
Coordinació o d'Inversió

Article 32.-  Òrgan competent

L'autorització per operar com a Centre de Coordinació
o Centre d'Inversió serà atorgada per la Delegació Especial de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària a les Balears, que
estarà encarregada de la comprovació del compliment dels
requisits exigits per aquesta Llei per operar com a Centre
d'Inversió o com a Centre de Coordinació.

Article 33.- Procediment de reconeixement com a Centre
de Coordinació o com a Centre d'Inversió

U. La sol.licitud, la presentarà la societat que pretengui el
reconeixement davant la Conselleria d*Economia i Hisenda del
Govern Balear, que n'emetrà un informe en el termini dels deu dies
hàbils següents a la data de presentació. Transcorregut aquest
termini, donarà trasllat, d'ofici, a l'expedient a la Delegació Especial
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a les Balears.
Aquesta Delegació verificarà la concurrència dels requisits exigits
per aquesta Llei, i notificarà a la interessada la seva conformitat o
disconformitat en el termini de trenta dies hàbils a comptar de la
data de presentació.  Transcorregut aquest termini sense que la
interessada rebés notificació de la resolució, el reconeixement
s'entendrà atorgat.

Dos. Els requeriments d'informació addicional a la
interessada suspendran el termini per dictar resolució expressa.

Tres. La Delegació Especial de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària a les Balears denegarà el reconeixement
quan no es reuneixin els requisits exigits en aquesta Llei.

Article 34.-  Contingut de la sol.licitud i altres
obligacions formals

U. A l'escrit de sol.licitud s'hi adjuntaran els següents
documents:

     a) Còpia de l'escriptura pública de constitució de la societat que
presenti la sol.licitud.

     b) Memòria comprensiva de les activitats a desenvolupar, pla
d'inversions i d'ocupació, si escau.

     c) Per al reconeixement com a centre de coordinació, serà així
mateix necessària justificació documental del compliment del que
es disposa a l'article 10. U i Dos, per qualsevol mitjà de prova
admès en Dret. Amb aquesta finalitat, bastarà amb la presentació
d'un certificat emès per l'Auditor de Comptes del grup multinacional
que acrediti la seva composició.

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

Secció Tercera. Transferències de Tecnologia.

Article 35.- Transferències de Tecnologia.

U. Estaran exempts de l'obligació real de contribuir els
rendiments obtinguts o produïts en l'àmbit territorial a què es
refereix l'article 2 d'aquesta Llei per persones físiques o jurídiques
que operin a Espanya sense la mediació d'establiment permanent i
que siguin conseqüència de prestacions d'assistència tècnica,
transferència de tecnologia o siguin susceptibles de qualificar-se
com a cànons.
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Dos. S'entenen incloses, entre d'altres, dins les prestacions
d'assistència tècnica, de les transferències de tecnologia i del
concepte de cànons a què es refereix l'apartat anterior les patents
d'invenció, els models d'utilitat, els coneixements secrets no
patentats, els programes d'ordinador per a ús industrial o
empresarial, les marques o signes registrats, com també els
models, plànols, dibuixos industrials o dissenys, els contractes de
franquícia, els serveis d'enginyeria i d'elaboració de projectes
tècnics i l'accés a bases de dades o serveis de documentació i
informació tècnica o econòmica per a les empreses, com també
l'ús o la concessió d'ús d'equips industrials, comercials o científics
i per a informacions relatives a experiències industrials,
comercials o científiques.

Secció Quarta. Zones Aeronàutiques.

Article 36.- Bonificació en quota.

U. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats, que desenvolupin les seves activitats en
les àrees geogràfiques de les zones aeronàutiques contemplades en
aquesta Llei, i que hi tenguin el seu domicili fiscal, gaudiran d'una
bonificació del 50 per 100 en la quota corresponent als rendiments
derivats d'activitats de reparació, manteniment i conservació
d'aeronaus i de formació i perfeccionament professional de
tripulacions, personal tècnic i auxiliar de vol, com també activitats
anàlogues i complementàries a les anteriors.

Dos.  Seran requisits per al gaudi de les bonificacions
previstes en aquest article les següents:

a) Que la mitjana de plantilla en persones/any sigui
superior a 10 treballadors que desenvolupin jornada completa.

b) Que es realitzi una inversió en actius fixos materials
superior a 200 milions de pessetes dins els dos anys següents a
l'inici de les activitats a la Zona.

c) Que els rendiments a què se refereix l'apartat U es
determinin mitjançant un compte de Pèrdues i Guanys separada
per a les activitats bonificades.

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

Quatre. En l'àmbit geogràfic de les Zones Aeronàutiques
també seran d'aplicació els incentius fiscals regulats a la Secció
Cinquena d'aquesta Llei.

Secció Cinquena. Incentius Regionals Generals.

Article 37.- Llibertat d'amortització.

U. Les societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats amb domicili fiscal a les Illes Balears
gaudiran de llibertat d'amortització per les inversions realitzades
per corregir les mancances posades de manifest com a
conseqüència de les auditories mediambientals realitzades a
l'empara del Reglament CEE  1836/1993, de 29 de juny, quan es
realitzin i restin a les Illes Balears.

Dos. Les inversions en actius fixos podran gaudir de la
llibertat d'amortització si aquelles es realitzen dins els cinc anys
següents a la data d'emissió de l'informe d'auditoria mediambiental.

Tres. El benefici fiscal de la llibertat de amortització podrà
aplicar-se a aquells actius fixos finançats mitjançant contractes
d'arrendament financer, sempre que s'executi en el moment adequat
l'opció de compra.

Quatre. La diferència entre l'amortització tècnica dels béns
amortitzables i la dotació lliurement practicada es recollirà com a
ajustament extracomptable a la base imposable de l'Impost sobre
Societats.

Cinc. La llibertat d'amortització prevista en aquest article
es podrà gaudir per les societats i altres entitats jurídiques que no
tenguin el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte de les
inversions adscrites als establiments permanents domiciliats en
aquest territori, quan es realitzin i es quedin en aquest àmbit
territorial.

Article 38.- Deducció per inversions en actius fixos
materials i immaterials situats a les Illes Balears.

U. Les Societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats, amb domicili fiscal a les Illes Balears, es
podran acollir, a partir del primer exercici tancat amb posterioritat
a l'entrada en vigor d'aquesta Llei i en relació amb les inversions
realitzades  i que es quedin a les Illes Balears, al règim de deducció
previst a l'article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, d'acord
amb les següents especialitats:

a) Els percentatges de deducció aplicables sobre les
inversions realitzades seran superiors en un 60 per cent als del
règim general regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l'Impost sobre Societats, amb un diferencial mínim de 15 punts
percentuals respecte del percentatge general.
     

b) El percentatge que actua com a límit màxim de
deducció sobre la quota líquida de l'Impost sobre Societats serà
sempre superior en un 60 per cent al que es fixi a l'esmentat règim
general, amb un diferencial mínim de 25 punts percentuals respecte
del percentatge general.

c) Als efectes del que es disposa a les lletres h), i) i j) de
l'apartat Tres d'aquest article, i per a les inversions realitzades a les
Illes de Menorca, Eivissa i Formentera, els percentatges de
deducció, com també el límit màxim sobre la quota aplicable seran
els definits a l'article 5 U, lletres a) i b) d'aquesta Llei.

Dos. El règim de deducció per inversions d'aquest article
serà també d'aplicació a les Societats i altres entitats jurídiques que
no tenguin el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte dels
establiments permanents situats en aquest territori i sempre que les
inversions corresponents es realitzin i quedin a l'arxipèlag balear.

En aquest cas el límit màxim de deducció sobre la quota
líquida a què es refereixen les lletres b) i c) del número 1 anterior,
s'aplicarà amb independència del que correspongui per les
inversions acollides al règim general o al règim de deducció a les
Illes Canàries.

Igual criteri se seguirà respecte de les inversions
realitzades en territori peninsular, Ceuta, Melilla i Illes Canàries,
mitjançant establiments permanents, per les entitats domiciliades a
les Balears.
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Tres. Tendran la consideració d'elements d'actiu fix a
efectes d'aquesta deducció els que es puguin incloure dins alguna
de les següents categories:

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

b) Els terrenys adquirits per empreses dedicades a
establiment hoteler o allotjament turístic que es destinin a zona
verda ajardinada d'ús comú dels clients i que constituïen una unitat
d'explotació amb l'establiment hoteler o allotjament turístic,
sempre que aquesta adquisició no suposi un increment del nombre
de places d'aquest establiment o allotjament.

c) Edificis i altres instal.lacions construïdes sobre sòl no
qualificat com a rústic en el moment d'aprovar aquesta Llei.

d) Maquinària, instal.lacions i utillatge.

e) Elements de transport interior i exterior, inclosos els
bucs o aeronaus i elements accessoris adscrits a l'activitat de
transport de passatgers o mercaderies, i la base d'operacions dels
quals estigui situada en territori insular balear. Queden exclosos
els vehicles susceptibles d'ús propi per persones vinculades
directament o indirecta a l'empresa.

f) Mobiliari i estris.

g) Equip per a processos de dades i tractament de la
informació, com també els productes informàtics normalitzats i els
específics comprensius del suport i els programes o informacions
incorporats a aquests.

h) Inversions necessàries per realitzar obres en els
reguius existents amb la finalitat de la seva reconversió en
explotacions que utilitzin exclusivament aigües depurades.

i) Inversions necessàries per a la modernització de les
explotacions agrícoles existents en entrar en vigor aquesta Llei. 

j) L'adquisició o autoproducció de ramat reproductor de
primera edat o de primera reproducció.

k) Millores en els locals on el subjecte passiu exerceixi
la seva activitat o tengui la seu de la seva administració, fins i tot
si ostenta la possessió d'aquest local a títol d'arrendatari o
usufructuari.

l) Inversions per al manteniment i neteja d'àrees
boscoses, i també les inversions en sistemes per a la prevenció o
l'extinció d'incendis en aquestes àrees.

Quatre. Seran acollibles també a la deducció per
inversions en actius fixos materials els béns usats, que no
haguessin gaudit anteriorment de la deducció per inversions i, a
més, la seva adquisició suposi una evident millora tecnològica per
a l'empresa; el subjecte passiu haurà de justificar, en cas de
comprovació o investigació de la seva situació tributària, que la
incorporació d'aquests actius ha suposat una disminució del cost
de producció unitari del bé o servei, o una millora de la qualitat
del bé o servei.

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

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

Quan es tracti d'elements fabricats, construïts o produïts
pel propi subjecte passiu, l'import de la inversió sobre el qual
s'aplicarà la deducció serà el constituït pel cost de la seva fabricació,
construcció o producció, inclosos costos directes i indirectes
imputables a l'element, i que es puguin justificar amb la
comptabilitat del subjecte passiu.

En tot cas, no formaran part de la base per a la deducció
els interessos que, per la seva naturalesa no es puguin qualificar
com a intercalaris, els impostos estatals indirectes i els seus
recàrrecs, amb independència de la seva consideració a efectes de
la valoració dels actius.

Sis. En el que no s'oposi a l'establert en els números
anteriors d'aquest article, s'estarà subjecte al que es disposa a la
normativa general de la deducció per a inversions regulada a la Llei
61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats i
disposicions complementàries.

Article 39.- Deducció per inversions a l'exterior.

La deducció per inversions regulada a l'article 26. U.
Segon de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre
Societats, inclourà així mateix la satisfacció a l'estranger per part de
les societats i altres entitats jurídiques subjectes a l'Impost sobre
Societats amb domicili fiscal a les Illes Balears de les despeses de
propaganda i publicitat per al llançament de productes i serveis,
inclosos els serveis de transport de passatgers i serveis turístics, com
també les despeses anuals de la mateixa naturalesa realitzades en
campanyes de manteniment de vendes i mercats.

Article 40.- Bonificació per vendes a l'exterior.

U. Les Societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats el domicili fiscal de les quals estigui situat
a l'illa de Mallorca gaudiran d'una bonificació del 45 per cent de la
quota corresponent als rendiments assenyalats en aquest article i
d'acord amb els requisits establerts. Aquest percentatge s'elevarà al
55 per cent per a les Societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats el domicili fiscal de les quals estigui situat
a les Illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Dos. Els rendiments que gaudiran de la bonificació a què
es refereix el paràgraf anterior s'hauran d'haver originat per alguna
de les següents activitats:

a) Exportació a tercers països.
     

b) Trameses a la resta de la Unió Europea, inclòs el
territori peninsular espanyol, Canàries, Ceuta i Melilla.
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c) Operacions que tenguin per objecte la introducció de
béns a zones franques, dipòsits francs, dipòsits duaners i altres
dipòsits autoritzats, d'acord amb la normativa duanera estatal i
comunitària, sempre que els mateixos no s'utilitzin ni es destinin
al seu consumo final a les Illes Balears.

Tres. Els béns que han de ser objecte de les
exportacions, trameses o introduccions a zones o dipòsits francs
o Dipòsits duaners a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser
béns corporals produïts, elaborats o transformat a l'arxipèlag
balear pels propis subjectes passius que gaudeixin de la
bonificació, i estiguin, a més, inclosos en alguna de les següents
categories:

a) Productes obtinguts de la indústria de la fusta, suro,
mobles de fusta, inclosa la fusta tractada per a la seva preparació
industrial, la fusta semielaborada i les peces de fusteria de
fabricació en sèrie, parquet, estructures de fusta per a la
construcció, portes, finestres, envasos i embalatges de fusta.

b) Productes obtinguts de la indústria de la pelleteria
natural i artificial, aptes para ser utilitzats com a peces de vestir o
com a accessoris del vestit.

c) Productes obtinguts de la indústria del calçat, tant per
la seva fabricació en sèrie com per la seva elaboració artesana, a
mesura, inclòs l'ortopèdic.

d) Productes obtinguts en la indústria del cuiro,
adobament i acabat de cuiros i pells, fabricació d'articles de cuiro
i semblants, inclosos els de marroquineria i articles de viatge
confeccionats amb cuiro.

e) Productes obtinguts  en la confecció en sèrie i a
mesura de tota classe de peces de vestir i els seus complements.

f) Articles de joieria i bijuteria, incloses les perles
artificials.

g) Productes, sigui quin sigui el seu origen, que per les
seves característiques, preparació i estat de conservació, sigui
susceptible de ser utilitzat habitualment i de manera idònia per a
la nutrició humana, d'acord amb l'establert en el Codi Alimentari.

h) Productes elaborats per les empreses artesanals que
gaudeixen de la qualificació corresponent atorgada per la
Conselleria de Comerç i Indústria del Govern Balear.

Quatre. Serà requisit per gaudir de la bonificació a què
es refereix aquest article haver exercit de forma continuada
l'activitat bonificada durant, al menys, els cinc anys naturals
anteriors a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Cinc. No gaudiran de la bonificació a què es refereix
aquest article els rendiments originats com a conseqüència de les
exportacions o trameses fora del territori insular dels productes
esmentats a l'apartat anterior realitzats pel subjecte passiu a
persones o entitats vinculades per a la seva posterior tramesa,
lliurament  o comercialització en el territori de les Illes Balears.

Sis. Els rendiments a què es refereixen els apartats Dos
i Tres anteriors es determinaran mitjançant un compte de pèrdues
i guanys separat per a les activitats bonificades.

Set. El règim de bonificació recollit en aquest article serà
d'aplicació a les societats i altres entitats jurídiques que no tenguin
el seu domicili fiscal a les Illes Balears, respecte dels rendiments
obtinguts pels establiments domiciliats a l'arxipèlag.

Article 41.- Reserva per a Inversions.

U. Les Societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats tendran dret a la reducció en la base
imposable d'aquest impost de les quantitats que, en relació amb els
beneficis obtinguts pels lliuraments de béns produïts, transformats
o elaborats a les Illes Balears o per les prestacions de serveis
realitzades en aquest territori, es destinin a la reserva per a
Inversions d'acord amb el que es disposa en aquest article.

Dos. La dotació anual a aquesta reserva, en cada període
impositiu, no podrà ser superior al 90 per cent dels esmentats
beneficis abans d'imposts del corresponent període impositiu i que
no hagin estat objecte de distribució.

Tres. En cap cas la reducció a la base imposable podrà
determinar que aquesta sigui negativa.

Quatre. No podrà dotar-se la Reserva per a Inversions
mentre no estigui dotada la Reserva Legal en l'import establert a la
legislació mercantil.

Cinc. La Reserva per a Inversions haurà de figurar en els
balanços amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible
mentre els béns en què es materialitzi aquesta Reserva hagin de
quedar a l'Empresa.

No podrà dotar-se la Reserva per a Inversions a càrrec de
beneficis originats per increments de patrimoni que no tributin per
l'exempció per reinversió a què es refereix l'article 15.8 de la Llei
61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.

Sis. Les quantitats destinades a la reserva per a inversions
a les Balears hauran materialitzar-se en un termini màxim de quatre
anys comptats des de la data del tancament de l'exercici econòmic
a càrrec dels beneficis del qual s'hagi dotat l'esmentada Reserva, en
la realització d'alguna de les següents inversions:

a) Adquisició d'actius fixos materials, exclosos els
terrenys, situats, rebuts i utilitzats a l'Arxipèlag Balear, necessaris
per al desenvolupament d'activitats empresarials del subjecte passiu
o aquells que contribueixin a la millora i la protecció del medi
ambient en el territori balear, com també aquells edificis i conjunts
que gaudeixin de la qualificació de Béns d'Interès Històrico-Artístic
o de Béns d'Interès Cultural. 

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

S'entendran situats, rebuts i utilitzats en el territori balear
els bucs i les aeronaus la base d'operacions dels quals es trobi
situada en algun dels ports o aeroports de les Illes Balears.
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Els interessos que, d'acord amb el Pla General de
Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1643/1990, tenguin la
consideració d'intercalaris, originats com a conseqüència de
l'adquisició dels actius esmentats en els paràgrafs anteriors
constituiran major import de la inversió.

Els actius fixos usats no podran haver estat invertits per
un altre subjecte passiu en la materialització de la Reserva ni
haver-se beneficiat de la deducció per inversions en actius fixos
materials. El transmetent haurà de certificar a l'adquirent aquesta
condició respecte dels actius usats transmesos. En tot cas, els
actius fixos usats hauran de suposar una millora tecnològica per
a l'empresa.

b) La subscripció de títols, valors o anotacions en
compte de deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d'algun dels Consells Insulars, dels Ajuntaments de les Illes
Balears o de les seves empreses públiques o organismes autònoms,
sempre que aquest deute públic s'emeti, i així ho manifesti el seu
fullet d'emissió, per a finançar inversions en infraestructura o en
millora i protecció del medi ambient en el territori balear, amb un
límit del 50 per cent de les dotacions.

Si no existís oferta suficient de deute del tipus
anteriorment indicat, per cobrir la demanda per a la materialització
de la reserva, aquella podrà substituir-se per Deute Públic de
l'Estat.

c) La subscripció d'accions o participacions en el capital
de societats domiciliades a les Balears, que desenvolupin a
l'arxipèlag la seva activitat principal, i que estiguin compreses en
els sectors, activitats o zones geogràfiques següents:

A. Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

B. Zones Aeronàutiques, sempre que les entitats
desenvolupin exclusivament les activitats previstes a l'article 36.

C. Transformació, producció o comercialització
agropecuària.

D. Empreses electròniques, informàtiques i de
telecomunicacions.

E. Empreses de transformació i reciclatge de paper,
cartró i vidre.

F. Construcció i reparació naval

G. Transports marítims, aeris o terrestres.

H. Laboratoris i equips d'investigació.

I. Reciclatge i eliminació de residus sòlids urbans.

J.Extinció d'incendis forestals, regeneració, reforestació
i neteja de boscs.

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

Aquestes societats hauran de destinar en un termini no
superior a 2 anys des de la subscripció dels títols un import igual a
la xifra del capital social subscrit amb la finalitat de materialitzar la
reserva per a inversions per a l'adquisició dels actius fixos materials
previstos a la lletra a). El subscriptor dels títols haurà d'obtenir una
certificació de l'entitat en la qual se certifiqui la realització de les
inversions esmentades.

Set. Els elements en què es materialitzi la reserva per a
inversions, quan es tracti d'elements contemplats a la lletra a) de
l'apartat anterior, hauran de quedar en l'actiu de l'empresa del
mateix subjecte passiu durant cinc anys com a mínim o durant la
seva vida útil si aquesta fos inferior, sense ser objecte de
transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús.

Quan es tracti dels valors a què es refereixen les lletres b)
i c) de l'apartat anterior, hauran de restar en el patrimoni del
subjecte passiu durant cinc anys ininterromputs.

Vuit. Els subjectes passius que es dediquin, mitjançant una
explotació econòmica, a l'arrendament o cessió a tercers per al seu
ús d'actius fixos podran gaudir del règim de la reserva per a
inversions, sempre que no existeixi vinculació, directa o indirecta,
amb els arrendataris o cessionaris d'aquests béns, ni es tracti
d'operacions d'arrendament financer.

Nou. Les disminucions de patrimoni relatives als elements
destinats a la reserva per inversions que hi hagi hagut amb
posterioritat al període de permanència a què es refereix l'apartat
Set, no s'integraran a la base imposable a menys que es materialitzi
l'equivalent del seu import com una nova dotació a la reserva per a
inversions que haurà de complir tots els requisits previstos en aquest
article. La dotació corresponent a l'import de la disminució soferta
no donarà dret a la reducció de la base imposable prevista a l'apartat
U.

Deu. El gaudi de la Reserva per a inversions serà
incompatible, per als imports corresponents als actius en què es
materialitzi, amb la deducció per inversions aplicable en territori
balear i amb l'exempció per reinversió a què es refereix l'article 15.8
de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.

Onze. La disposició de la reserva per inversions amb
anterioritat al termini de manteniment de la inversió o per a
inversions diferents a les previstes, com també l'incompliment de
qualsevol altre dels requisits establerts en aquest article donarà lloc
a la integració en la base imposable de l'exercici en què ocorreren
aquestes circumstàncies de les quantitats que al seu dia donaren lloc
a la seva reducció.

Sobre la part de quota derivada del previst en el paràgraf
anterior es girarà l'interès de demora corresponent calculat des del
darrer dia del termini d'ingrés voluntari de la liquidació en la qual
es realitzà la corresponent reducció de la base imposable, sense
perjudici de les facultats sancionadores de la Inspecció dels Tributs
quan la regularització no se realitzi voluntàriament en l'exercici
esmentat.
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Article 42.- Deducció per capitalització de les petites
empreses

U.- Les Societats i altres entitats jurídiques subjectes a
l'Impost sobre Societats que, d'acord amb el que s'estableix en
aquest article tenguin la consideració de petites empreses i el seu
domicili fiscal estigui situat a les Illes Balears podran deduir de la
quota líquida resultant de minorar de la quota íntegra en l'import
de les deduccions per doble imposició i, si fa al cas, les
bonificacions a què es refereix l'article 25 de la Llei 61/1978, de
27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, el 25 per 100 de
l'import de les ampliacions de capital social subscrit i totalment
desemborsat, acordades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
Llei. 

El que es disposa en aquest apartat no serà d'aplicació a
les societats i altres entitats jurídiques sotmeses al règim de
transparència fiscal.

Dos.- L'augment de capital s'haurà de desemborsar
mitjançant aportacions de diners i el seu import haurà de ser, com
a mínim, el 25 per 100 del capital desemborsat més reserves
obligatòries abans de la subscripció de l'ampliació de capital. Els
recursos propis de l'entitat hauran d'incrementar-se en la quantia
de l'ampliació respecte dels recursos propis de l'exercici anterior,
quantia que s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents a
l'ampliació, llevat que es produeixi una disminució derivada de
l'existència de pèrdues comptables.

Tres.-En el cas de liquidació de la Societat abans del
transcurs del termini assenyalat a l'apartat Dos anterior, la part de
quota no ingressada per aplicació d'aquesta deducció s'ingressarà,
juntament amb els interessos de demora corresponents, mitjançant
la declaració corresponent a l'exercici en què l'entitat incompleixi
el requisit de manteniment dels seus recursos propis.

D'igual manera es procedirà en els cas de fusió o
escissió, llevat que les noves entitats no redueixin capital fins el
compliment del termini establert a l'apartat Dos anterior.

Quatre.-A efectes d'aquesta Llei tendran la consideració
de petites empreses les que compleixin els següents requisits:

a) Que la seva plantilla no superi cinc persones
empleades.

b) Que la seva facturació anual no superi els cent
milions de pessetes, o bé, que el seu immobilitzat net no superi els
cent milions de pessetes.

c) Que no es trobin participades directament o indirecta
en més d'un 25 per 100 per empreses que no reuneixin algun dels
requisits assenyalats a les lletres anteriors.

Cinc.- La xifra de les persones empleades es considerarà
en termes de plantilla mitjana anual de l'exercici anterior a aquell
en què es realitzi l'ampliació i el desemborsament de capital.

Sis.-Per al càlcul de la xifra de facturació no es tendrà en
compte l'Impost sobre el Valor Afegit ni, si escau, el Recàrrec
d'Equivalència. En el supòsit d'exercicis de duració inferior a
l'any, les xifres de facturació s'elevaran a l'any a efectes de la
consideració dels límits assenyalats en els apartats anteriors.

Set.- Aquesta deducció tendrà com a límit màxim
independent d'altres règims de deducció el 25 per 100 de la quota
líquida de l'Impost. La quantitat deduïble que excedeixi d'aquest
límit podrà deduir-se successivament de les quotes líquides
corresponents als cinc exercicis següents.

Capítol II

Impost sobre Successions i Donacions

Article 43.- Exempcions en determinades adquisicions
mortis causa.

U. Estaran exemptes de l'Impost sobre Successions i
Donacions  les adquisicions per herència, llegat o qualsevol altre
títol successori realitzades per les persones físiques amb domicili
fiscal a les Illes Balears, dels següents béns i drets:

a) Valors representatius de la participació en fons propis
de les entitats domiciliades al Parc Balear d'Innovació Tecnològica,
sempre que restin com a mínim durant cinc anys de forma
continuada en el patrimoni de l'adquirent.

b) Valors representatius de la participació en fons propis
de les entitats domiciliades a les Zones Aeronàutiques que
desenvolupin exclusivament les activitats ressenyades a l'article 36,
sempre que hi estiguin com a mínim durant cinc anys de forma
continuada en el patrimoni de l'adquirent.

c) Béns i drets constitutius d'una empresa individual que
exerceixi una activitat industrial, comercial, artesanal, agropecuària
o professional, sempre que l'adquirent sigui el cònjuge o descendent
en línia directa del causant, que l'exercici d'aquesta activitat es
continuï per l'adquirent com a mínim durant cinc anys de forma
continuada i que durant l'exercici anterior al de la mort del causant
es compleixin, a més, els requisits establerts en els apartats Quatre,
Cinc i Sis de l'article 42.

Dos. Els subjectes passius sol.licitaran la suspensió de la
inclusió en la liquidació o autoliquidació per aquest Impost dels
béns o drets afectats per l'exempció, i hauran de justificar,
transcorregut el termini de cinc anys esmentat a l'apartat U, la
permanència continuada dels béns i drets en el seu patrimoni i, si és
procedent, la resta de condicions exigides.

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

TÍTOL II

Imposts Indirectes

CAPÍTOL I

Impost sobre el Valor Afegit

Secció 1ª.-Centres de Coordinació i d'Inversió
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Article 44: Deduccions

U.  No obstant el que disposa l'article 104, apartat Tres
i següents de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit, no
es computaran, en cap dels termes de la relació per a la
determinació del percentatge de deducció a què es refereix
l'apartat U de l'esmentat article:

1r. L'import dels dividends o participacions en beneficis de
societats percebuts per les societats que es beneficien del règim de
Centres d'Inversió o de Centres de Coordinació.

2n. L'import de les operacions a què es refereix l'article 20,
apartat U, número 18 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l'Impost sobre el Valor Afegit quan siguin realitzades per una
societat que es beneficiï del règim dels centres d'inversión o dels
centres de coordinació domiciliada a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Dos.  No resultarà d'aplicació el que es disposa a l'article 103,
apartat Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost
sobre el Valor Afegit a les societats que es beneficien del règim de
centres de coordinació o de centres d'inversió.

Tres.  Tampoc no resultarà d'aplicació a les societats que es
beneficiïn del règim de centres de coordinació o de centres
d'inversió el concepte de sectors diferenciats de l'activitat
empresarial recollit a l'article 9, número 1, lletra c), lletra a) de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit.

Article 45: Devolucions.

Les societats que se beneficiïn del règim dels centres
d'inversió o dels centres de coordinació tendran dret a la devolució
del saldo al seu favor existent al final de cada període de
liquidació.

La devolució a què es refereix el paràgraf anterior podrà
sol.licitar-se a partir de la primera declaració-liquidació
presentada després de l'obtenció de l'esmentat règim i fins el límit
resultant d'aplicar el percentatge corresponent a l'import de les
operacions amb dret a devolució.

Article 46: Liquidacions

U.  Les societats que gaudeixen del règim de Centres
d'Inversió o de Centres de Coordinació estaran obligades a
presentar les seves declaracions-liquidacions de l'Impost amb
periodicitat mensual.  El període de liquidació coincidirà
necessàriament amb el mes natural.

Dos.  Sense perjudici del que es disposa a l'apartat anterior,
resultaran d'aplicació les normes relatives a la gestió de l'impost
establertes a la Llei 37/1992, de l'Impost sobre el Valor Afegit i la
seva normativa de desenvolupament.

Secció 2ª.-Zones Aeronàutiques

Article 47.- Exempcions.

Les prestacions de serveis ressenyades a l'article 36 d'aquesta
Llei, com també els lliuraments de béns accessoris a aquestes,
efectuades en l'àmbit geogràfic de les Zones Aeronàutiques
gaudiran d'exempció, amb dret a la deducció de quotes suportades,
de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Article 48.- Devolucions.

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

Secció 3ª.-Especialitats de l'Impost aplicables en el Territori
de les Illes.

Article 49.- Renúncia a l'exempció

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

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

Sense perjudici del que es disposa a l'article 20, apartat Dos, de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor
Afegit, únicament resultarà aplicable la renúncia a l'exempció
regulada en aquest article quan tant el transmetent com l'adquirent
siguin subjectes passius de l'Impost domiciliats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i el bé transmès es trobi situat en
aquest territori.

Article 50.- Lloc de realització de les operacions subjectes a
l'Impost.

Als efectes del que s'estableix en aquesta Llei, s'entendran
realitzades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els lliuraments de béns, prestacions de serveis i operacions
intracomunitàries quan així resulti de l'aplicació de les regles
contingudes en els articles 68 a 74 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Article 51.- Tipus impositius reduïts

U.  Resultaran aplicables a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears els tipus impositius establerts els articles 90 i següents de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
No obstant això, s'aplicaran les regles especials establertes en els
apartats següents a les operacions que s'hi detallen quan s'entenguin
realitzades en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en els termes exposats a l'article anterior.

Dos.  S'aplicarà el tipus reduït establert a l'article 91, apartats
U i Dos de l'esmentada Llei a les següents operacions:

1r. Prestacions de serveis realitzades per les agències de
viatges.

2n. El dret a utilitzar instal.lacions esportives -inclosos els ports
esportius- i les prestacions de serveis directament relacionades amb
l'esmentat dret, sempre que no resulti d'aplicació el que es disposa
a l'article 20, apartat U, número 13 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Als efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, tendran
la consideració d'instal.lacions esportives els ports esportius.

En especial, s'entendrà directament relacionada amb el dret
a utilitzar instal.lacions esportives la cessió d'ús d'amarraments
realitzada pels concessionaris de ports esportius.

3r. Lliuraments de béns i prestacions de serveis relatives al
lloguer, reforma i reparació d'embarcacions de plaer.

4t. Lloguer de vehicles de turisme.

5è. Prestacions de serveis de depuració i tractament d'aigües
residuals.

6è. Recepció de serveis de radiodifusió i televisió i serveis de
telecomunicacions que s'iniciïn en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

7è. Prestacions de serveis de reciclatge i eliminació de
residus sòlids urbans.

8è. Recollida i eliminació de residus sòlids i líquids del mar
adjacent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9è. Extinció d'incendis forestals, regeneració, reforestació i
neteja de boscs.

10è. Prestacions de serveis realitzades per les societats que se
beneficiïn del règim de centres de coordinació, a excepció de les
incloses a l'article 20, apartat U, número 18 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Tres.  S'aplicarà el tipus reduït establert a l'article 91, apartat
Dos de l'esmentada Llei a les següents operacions:

1r. Prestacions de serveis d'hosteleria i restauració en tots els
seus àmbits.

2n. Prestacions de serveis de transport marítim o aeri, de
viatgers o de mercaderies amb origen o destinació a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

3r. Prestacions de serveis mixtos d'hosteleria, espectacles,
discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs.

Quatre. S'aplicarà el tipus del zero per cent a les següents
operacions:

1r. Prestacions de serveis de potabilització d'aigües.

2n. Subministrament d'aigües apte per a l'alimentació humana
o animal o per al rec, fins i tot, en estat sòlid.

Article 52.- Règim especial del recàrrec d'equivalència

L'aplicació del Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència
regulat en els articles 153 i següents de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit tendrà caràcter
voluntari, en les condicions i amb els requisits que es determinin
reglamentàriament, per als comerciants minoristes que
desenvolupin la seva activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Capítol II

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats

Article 53.- Exempcions en l'Impost sobre Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Les entitats amb domicili fiscal en el Parc Balear d'Innovació
Tecnològica, els Centres de Coordinació i d'Inversió amb domicili
fiscal a les Illes Balears i les Entitats amb domicili fiscal a les Zones
Aeronàutiques, quan aquestes darreres realitzin exclusivament
alguna de les activitats assenyalades a l'article 36, gaudiran
d'exempció en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats respecte dels actes, contractes i operacions
següents:

a) Per les adquisicions de béns i drets que es destinin pel
subjecte passiu al desenvolupament de la seva activitat, sempre que
aquests estiguessin situats, es poguessin exercitar o s'haguessin de
complir en el territori de les Illes Balears.
     

b) Per les operacions societàries realitzades per les esmentades
entitats, amb excepció de la reducció de capital i la seva dissolució.
     

c) Pels actes jurídics documentats formalitzats en territori
balear, a excepció de les lletres de canvi, els documents que
supleixin aquestes o realitzin funció de gir, i les escriptures, actes o
testimonis notarials gravat per l'article 31, apartat 1, del Text Refós
de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats.

Capítol III

Impost Especial sobre determinats Mitjans de Transport

Article 54.-  Exempcions en l'Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport.

No obstant el que es disposa a l'article 66 de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d'Imposts Especials, estarà exempta de l'Impost
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport la primera
matriculació definitiva a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de les embarcacions i els bucs de plaer o d'esports nàutics,
nous o usats, que tenguin més de set metres i mig d'eslora màxima.

Per a l'aplicació de l'exempció a què es refereix el paràgraf
anterior, serà necessari presentar una declaració davant la Delegació
Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de les
Balears en la forma, termini i imprès que determini el Ministeri
d'Economia i Hisenda.

TÍTOL III

Tributs Locals

Article 55.- Impost sobre Béns Immobles.

U.- El tipus de gravamen a l'Impost sobre Béns Immobles
regulat a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, quan es tracti de béns de naturalesa rústica podrà
incrementar-se en un coeficient de l'1,20 quan se gravi la propietat
de béns immobles de naturalesa rústica en el supòsit que sobre els
terrenys es realitzin construccions tot i existir en el propi municipi
sòl urbà o urbanitzable disponible. 
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Dos.- En el supòsit d'exercir la facultat prevista a l'apartat
anterior, el Municipi haurà de reduir en el mateix coeficient de
l'1,20 el tipus tributari aplicable als terrenys inclosos en zona
urbanitzable consolidada.

LLIBRE SEGON
RÈGIM ECONÒMIC ESPECIAL DE LES ILLES

BALEARS

TÍTOL I
Règim Econòmic

CAPÍTOL I

Transport i telecomunicacions

Secció 1ª. Transport

Article 56. Llibertat de transport.

U. Els serveis de transport aeris i marítims, regulars o no, de
persones i mercaderies, de caràcter interinsular, nacional i
internacional, es regiran pel principio de llibertat de transport en
els termes prevists en aquesta Llei, en les normes que la
desenvolupin i en les disposicions comunitàries al respecte.

Amb vista a l'efectivitat del que es disposa en el paràgraf
anterior s'hauran de modificar o revocar les condicions en què les
companyies nacionals tenguin atorgada o autoritzada la prestació
en règim d'exclusivitat o monopoli dels serveis de transport a què
es refereix aquest paràgraf.

Dos. No obstant el que es disposa a l'apartat anterior, les
línies regulars de transport marítim, tant de persones com de
mercaderies, entre les Illes Balears i entre aquestes i la Península,
que es declarin estratègiques, quedaran sotmeses a un règim
d'autorització i l'Administració competent podrà imposar-los
obligació de servei públic amb la finalitat de garantir la prestació
del servei.

Tres. El principi de llibertat de transport consagrat a l'apartat
1 d'aquest article aconseguirà, igualment, tot tipus de serveis
auxiliars del transport, els quals podran prestar-se directament per
les companyies de transport, o ser contractats per aquestes a
terceres empreses no necessàriament de transport.

Quatre. Per tal de garantir les comunicacions aèries interinsulars
i entre les Illes i la resta del territori nacional, el Govern de la
Nació podrà imposar obligacions de servei públic als prestadors
dels serveis de transport aeri.

Article 57.- Preus i tarifes.

1. Als ciutadans espanyols i dels altres estats de la Unió
Europea, residents a les Illes Balears, se'ls aplicarà una reducció
en les tarifes dels serveis de transport aeri del 33% per als trajectes
entre les Illes Balears i la resta del territori nacional, com també
per als trajectes interinsulars a l'arxipèlag balear.

S'autoritza el Govern de la Nació, oït el Govern Balear, perquè
modifiqui la quantia de les subvencions establertes a l'apartat
anterior o reemplaci aquest règim per un altre sistema de
compensació. Aquesta modificació o canvi en cap cas suposarà una
disminució de l'ajuda prestada o un deteriorament en la qualitat del
servei.

2. Els preus del transport marítim i aeri de mercaderies es
reduiran en les següents quanties:

a) El 20% amb caràcter general,

b) El 25% quan es tracti de tràfic que tengui com a ports
d'origen o de destinació qualsevol de les illes de Menorca, Eivissa
o Formentera,

c) El 35% quan l'objecte del transport sigui traslladar, des de
l'arxipèlag al continent, residus reutilitzables en el cas de no existir
en el territori de la Comunitat Autònoma mitjans o capacitat per al
seu reciclatge o reutilització.

3. Les reduccions a què es refereixen els dos apartats anteriors
s'articularan per mitjà d'un sistema de compensació de preus per a
l'efectivitat dels quals els Pressupostos Generals de l'Estat de cada
any consignaran les oportunes partides pressupostàries.

Article 58.- Tarifes per serveis portuaris a ports de
competència de l'Estat. 

1. El Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient,
en l'exercici de la competència que li atribueix l'article 70.2 de la
Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina
Mercant, establirà, amb vigència específica en els ports de
competència de l'Estat situats a les Illes Balears, uns límits mínims
i màxims de les tarifes per serveis portuaris que seran inferiors en
un 30 per 100 als que estableixi amb caràcter general.

2. Les Autoritats Portuàries que gestionen els ports de
competència de l'Estat situats a les Illes Balears exigiran pels
serveis portuaris les corresponents tarifes dins els límits establerts
de conformitat amb el que es disposa a l'apartat anterior.

3. La diferència entre els ingressos per tarifes que obtenguin les
Autoritats Portuàries d'acord amb el que es disposa en aquest article
i els que obtendrien si aplicassin les tarifes mitjanes aplicades en els
ports peninsulars els serà compensada de la manera següent:

a) Reduint l'import d'aquesta diferència de les aportacions que
els correspongui fer als fons de contribució i de finançament
prevists als articles 46 i 47 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre,
de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

b) Si aquestes aportacions no fossin suficients per absorbir la
totalitat del menor ingrés obtingut per tarifes, la diferència els serà
reintegrada mitjançant la seva assignació en els Pressuposts
Generals de l'Estat de l'any immediat següent.

4. S'entén per tarifa mitjana als efectes de l'apartat anterior la
mitjana aritmètica de les aplicades per les Autoritats Portuàries dels
ports peninsulars.
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Article 59.- Aplicació dels productes nets d'explotació
imputables a la gestió dels aeroports de les Illes.

1. Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, com a ens gestor
dels aeroports de les Illes Balears, haurà de determinar anualment
el producte net d'explotació imputable a aquests, entenent per això
la diferència entre els ingressos i les despeses corrents que
directament els siguin imputables.

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

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

Article 60.- Seguretat Social.

L'import de les cotitzacions a la Seguretat Social
corresponents al personal de vol afecto a les companyies de
transport aeri domiciliades a les Illes Balears o als establiments
ubicats a l'arxipèlag d'aquelles altres companyies que estiguin
domiciliades fora de les illes, serà el que resulti de l'aplicació del
règim general de cotitzacions a la Seguretat Social.

Secció 2ª. Telecomunicacions

Article 61.- Liberalització de les telecomunicacions.

1. Els serveis de telecomunicacions a les Illes Balears es
prestaran en règim de lliure competència.

2. Amb vista a l'efectivitat del que es disposa a l'apartat
anterior s'hauran de modificar o revocar les condicions en què les
companyies nacionals tenguin atorgada o autoritzada la prestació
dels serveis de telecomunicacions en règim d'exclusivitat o
monopoli.

Article 62.- Preus dels serveis de telecomunicació.

1. Els Serveis interinsulars de telecomunicació que a les Illes
Balears es prestin en règim de tarifes públiques o subjectes a
intervenció administrativa tendran per a l'usuari un preu, per a
cada servei, no superior a l'establert per a les distàncies
equivalents a la península.

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

Article 63.- Crèdits per a certes inversions en
telecomunicacions.

1. De conformitat amb l'establert a l'article 138.1 de la
Constitució, es consideraran d'interès general a efectes de la
inclusió dels crèdits corresponents en els pressupostos Generals de
l'Estat, les obres d'infraestructura i les instal.lacions de
telecomunicació que permetin o facilitin la connexió de les Illes
Balears entre elles o amb la resta del món.

2. A efectes de l'accés al Crèdit Oficial, les obres
d'infraestructura i instal.lacions a què es refereix l'apartat anterior
tendran la consideració d'activitats de finançament prioritari.

CAPÍTOL II.

Zones Econòmiques Avançades.

Article 64.- Activitat de foment especialment projectada
sobre certes Zones.

1. Les Administracions públiques competents desplegaran una
especial activitat de foment del desenvolupament econòmic a les
Zones Econòmiques Avançades, de conformitat amb el que
s'estableix en aquest capítol i a les disposicions fiscals d'aquesta
Llei relatives a les zones.

2. Són Zones Econòmiques Avançades:

a) Les Zones del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.
b) Les Zones aeronàutiques.

Article 65.- Zones del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.

1. La Zona del Parc Balear d'Innovació Tecnològica constarà
de dos emplaçaments, establerts per la Llei 2/1993 de 30 de març,
de creació del Parc Balear d'Innovació Tecnològica i les seves
normes de desenvolupament.

2. Podran instal.lar-se a la Zona del Parc BIT les empreses que
s'ajustin al règim establert per les seves entitats Gestores, d'acrod
amb la seva normativa peculiar.

Article 66. Zones Aeronàutiques.

1. Les Zones Aeronàutiques tenen com a finalitat promoure el
desenvolupament econòmic a l'arxipèlag de les activitats connexes
amb el transport aeri esmentades a l'article següent. Aquestes zones
s'ubicaran a àrees confinants amb els aeroports de Palma de
Mallorca, Maó i Eivissa, a una distància no superior a deu
quilòmetres dels perímetres dels esmentats aeroports. La ubicació
definitiva de les Zones Aeronàutiques s'establirà per Decret del
Govern Balear, previ informe del Ministeri d'Economia i Hisenda.

CAPÍTOL III

Turisme

Article 67.- Turisme: activitat exportadora.

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

Article 68.- Finançament preferent.

 Els projectes d'inversió que es justifiqui estar orientats cap a
la millora de l'oferta turística, podran accedir a una línia de préstecs
amb tipus d'interès preferent per al seu finançament obert a l'efecte
per l'Institut de Crèdit Oficial.
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Article 69.- Participació en projectes.

En les campanyes de promoció turística exterior que realitzi
l'Estat s'inclourà l'oferta de les Illes Balears de forma clarament
diferenciada sempre que així ho sol.liciti el Govern de la
Comunitat Autònoma.

CAPÍTOL IV

Coordinació entre les Administracions Públiques

Article 70.- Tècniques de coordinació.

Per garantir una adequada coordinació entre l' Administració
de l'Estat i les Administracions de les Illes Balears, es crearà una
Comissió Mixta i s'establiran els mecanismes de coordinació de
caràcter sectorial que siguin necessaris per a la posada en marxa,
desenvolupament i bon funcionament del Règim Econòmic i
Fiscal establert en aquesta Llei.

TÍTOL II

COMPENSACIÓ DE LA INSULARITAT

CAPÍTOL I 

Fons d'Insularitat

Article 71.- Creació i finalitat.

1. Es crea un Fons d'Insularitat de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears amb la finalitat de compensar les circumstàncies
que concorren a l'arxipèlag balear derivades del fet insular,
manifestats en els sobrecostos dels serveis i de les infraestructures,
agreujades pel diferencial poblacional existent entre la població de
dret de l'arxipèlag i la població suportada com a conseqüència de
l'especialització i l'estacionalitat de la seva activitat econòmica. 

2. L'esmentat fons es finançarà a càrrec del capítol de
transferències corrents dels Pressupostos Generals de l'Estat i
tendrà caràcter condicionat a les afectacions establertes en aquesta
Llei.

3. En cap cas tendrà la consideració de participació en cap
tribut estatal ni en el sistema general de finançament autonòmic.

Article 72.- Dotació.

1. La quantia de la subvenció a què es refereix l'article
anterior serà com a mínim equivalent a la xifra determinada
conforme als apartats següents:

Primera. S'aplicarà un percentatge del 50 per cent com a
representació del diferencial de la població de dret i la suportada
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per sobre de la
mitjana de les restants Comunitats Autònomes.

Segona. Se determinarà anualment, en forma de tant per cent,
el consum a les Illes Balears dels productes petrolífers gravats per
l'Impost Especial sobre Hidrocarburs, per comparar amb el
consum total d'aquests productes en tot el territori nacional.

Tercera. El tant per cent a què es refereix la regla segona
anterior s'aplicarà:

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

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

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

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

3. Atès el dèficit acumulat d'infraestructures, el Fons
d'Insularitat tendrà durant els cinc primers anys de vigència
d'aquesta Llei una dotació mínima igual a la que resulta
d'incrementar la dotació mínima de l'any precedent aplicant-hi
l'Index de Preus al Consum de l'any en curs.

Article 73.- Lliurament.

1. La dotació anual del Fons d'Insularitat es lliurarà a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per quartes parts el primer
mes de cada trimestre natural.

2. Cada lliurament trimestral es realitzarà per un import igual
al 25 per 100 de la dotació definitiva del Fons d'Insularitat
corresponent a l'any precedent.

3. Dins els quatre primers mesos de l'any següent, se practicarà
una liquidació de la dotació definitiva del Fondo d'Insularitat sobre
la base de percentatges de consum, volums de recaptació i altres
paràmetres a què es refereix l'article anterior, corresponents a l'any
respectiu.

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

Article 74.- Afectació.

1. El Fons d'Insularitat es destinarà:

a) Al finançament de la creació i manteniment
d'infraestructures turístiques dins les zones que delimiti el Pla
d'Ordenació de l'Oferta Turística elaborat per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

b) A inversions en la xarxa de carreteres necessàries per
atendre les demandes de l'activitat turística, i també el sanejament
i el proveïment d'aigua demandat per aquesta mateixa activitat.

c) Al manteniment, conservació i protecció de les àrees
declarades d'interès natural, com també d'aquelles finques que,
sense ser objecte d'aquesta declaració, se sotmetin als plans públics
de manteniment d'aquestes àrees.
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d) A les inversions en infraestructures per a la millora,
conservació i manteniment d'aquells municipis, els territoris dels
quals hagin estat declarats d'interès turístic pel Govern Balear.

e) Al finançament d'equipaments i de serveis que utilitzin les
tecnologies de la informació i de les telecomunicacions i que
siguin declarades d'interès general pel Govern Balear.

2. En tot cas, i amb la finalitat d'atendre les necessitats
derivades de la pluriinsularitat, un mínim d'un 25 per 100 de la
dotació anual del Fons d'Insularitat es destinarà a inversions a les
Illes de Menorca i Eivissa-Formentera.

Article 75. Gestió.

El Fons d'Insularitat serà gestionat per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. El Govern Balear podrà convenir
amb els Consells Insulars i els municipis de l'arxipèlag, en funció
de les seves respectives competències per raó de les inversions a
realitzar, l'execució dels projectes.

Amb aquesta finalitat, anualment els distints òrgans de la
Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i els Municipis de les
Balears presentaran els oportuns projectes d'inversió entre els que
es distribuirà la corresponent dotació del Fons d'Insularitat.

Article 76. Compatibilitat.

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

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

CAPÍTOL II

Infraestructures

Article 77.- Infraestructures: Programa d'Inversions
Públiques.

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

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició Addicional Primera.-  Dret supletori.

En allò no previst en aquesta Llei, s'aplicarà la normativa
pròpia de cada tribut, la Llei General Tributària i les seves
disposicions complementàries.

Disposició Addicional Segona. Incentius en l'Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

Als subjectes passius de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques amb residència fiscal a les Illes Balears que
exerceixin activitats empresarials o professionals en aquest àmbit
territorial en règim d'estimació directa se'ls aplicaran els incentius
fiscals regulats en aquesta Llei respecte de l'Impost sobre Societats,
amb les següents particularitats:

a) Reserva per a Inversions a les Balears: gaudiran d'una
deducció en la quota íntegra pels rendiments nets d'explotació que
es destinin a la Reserva per a Inversions a les Balears, sempre que
aquests provenguin d'activitats empresarials o professionals
realitzades mitjançant establiments situats a les Illes Balears.

La deducció es calcularà aplicant-hi el tipus mitjà de gravamen
a les dotacions anuals a la reserva i tendrà com a límit el 80 per cent
de la part de la quota íntegra que proporcionalment correspongui a
la quantia dels rendiments nets d'explotació que provenguin
d'estableiments situats a les Illes Balears.

b) Bonificació per vendes a l'exterior: la bonificació se aplicarà
sobre la part de quota íntegra que proporcionalment correspongui
als rendiments derivats de les activitats de venda a l'exterior, i amb
els mateixos requisits exigits als subjectes passius de l'Impost sobre
Societats.

Disposició Addicional Tercera. Informes preceptius.

Els informes preceptius prevists en aquesta Llei, excepte els
expressament indicats a l'articulat anterior, s'hauran d'emetre en el
termini de tres meses des de la seva sol.licitud. Transcorregut aquest
termini s'entendran emesos en sentit favorable a la proposta.

Disposició Addicional Quarta. Compensació de tributs cedits.

Mentre els tributs cedits a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, continuïn essent de titularitat estatal, la gestió i la
recaptació dels quals correspongui a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, qualsevol modificació legislativa, inclòs l'establert en
aquesta  Llei, que produeixi una disminució de la recaptació
derivada d'aquests, serà compensada per l'Administració Central de
l'Estat, segons el següent procediment:

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetrà
certificat acreditatiu de la recaptació de forma separada per cada
tribut i precepte legal modificats, dels tres últims exercicis anteriors
a la modificació. Amb aquestes xifres s'elaboraran els mitjans de
recaptació per tributs dels tres últims exercicis.

2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears emetrà dins els
quatre primers meses de l'exercici següent a la modificació certificat
acreditatiu de la recaptació líquida de l'exercici anterior, per tributs
i preceptes legals modificats.
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3. Els certificats assenyalats a l'apartat 2, aportaran la xifra de
rendiments de l'exercici anterior que es llevarà de la mitjana de
recaptació calculada a l'apartat 1. Si el saldo resultant és positiu es
transferirà íntegrament a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears via secció 32 dels Pressupostos Generals de l'Estat en el
termini màxim de tres mesos. 

Disposició Addicional Cinquena. Deducció per Inversions.

En el supòsit de derogació del règim general de deducció per
inversions regulat a la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de
l'Impost sobre Societats, se mantendrà a les Balears el règim
previst a la normativa vigent en el moment de la seva derogació
amb  les especialitats previstes en aquesta Llei, fins que es reguli,
si escau, un règim substitutori.

Disposició Addicional Sisena Segona. Fons d'Insularitat.

El Fons d'Insularitat es dotarà per primera vegada en els
primers Pressupostos Generals de l'Estat que s'aprovin després de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Els mateixos Pressupostos
inclouran la dotació dels crèdits necessaris per a la posada en
marxa i funcionament de la Comissió del Fons d'Insularitat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Entrada en vigor.

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Segona.- Desenvolupament reglamentari.

El Govern, prèvia coordinació amb la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, dictarà totes les disposicions que siguin
necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei, sense perjudici
del que s'estableix a l'article 35 per a les Zones Aeronàutiques.

Palma, 31 de gener del 1995.
La portaveu suplent:
Maria Salom i Coll.

3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 174/95, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia
Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a
cessió dels terrenys i edificis de l'estació del tren de Manacor (Mesa
d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 175/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a contradiccions en el
Decret 126/1994 (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 324/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a disposició d'espècies
per a repoblació forestal (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 325/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a eleccions a les
Cambres Agràries de les Illes Balears (Mesa d'1 de febrer del 1995).

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Per quin motiu. la  Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Transports no ha contestat la sol•licitud per a la cessió
dels terrenys i edificis de l'estació del tren de Manacor per a ús
públic, acordada en sessió plenària de dia 1 de febrer del 1994, per
l'Ajuntament de Manacor?

Quin destí pensa donar la Conselleria a aquests terrenys i
edificis?

Pensa la Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori
i Transports rehabilitar les instal•lacions per evitar la progressiva
degradació?

Quin pressuposts destinarà la Conselleria durant l'any 1995 per
al manteniment i neteja dels espais lliures de l'antiga estació de
Manacor?

Palma, a 19 de gener del 1995.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CA la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta escrita.

Dia 13.12.94, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei
d'atribució de competències als consells insulars en matèria de
patrimoni històric, promoció socio-cultural, animació socio-cultural,
dipòsit legal de llibres i esports.

El BOCAIB núm. 4, de 10.01.95, publica un Decret de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports (29.12.94), pel qual
s'aproven els preus dels serveis que depenen de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports que han de regir durant l'any 1995.

Com és possible que el Conseller de Cultura signàs aquest
decret, que inclou els preus del Museu Krekovic, que el Parlament
havia acordat transferir 16 dies abans de la data de la signatura
d'aquest decret?

No tenia coneixement la Conselleria de Cultura del contingut
de la Llei de transferències esmentada?
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Com és possible una descoordinació com aquesta?

Palma, a 23 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Els mitjans de comunicació de les Illes Balears han publicat
un anunci de SEFOBASA comunicant que els vivers d'aquesta
empresa pública disposen d'espècies per dur a terme repoblacions
forestals (pins, alzines i garrofers) a preus molt econòmics.

La localització dels vivers a l'illa de Mallorca fa pensar que
els interessats de les altres illes veuran encarit el preu d'aquests
productes.

Pensa la Conselleria d'Agricultura dur a terme alguna
iniciativa per garantir els mateixos preus per a tots els ciutadans
de la Comunitat, siguin de l'illa que siguin?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la CA la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Pensa el Govern convocar eleccions a les Cambres Agràries
de les Illes Balears? En quin termini?

Palma, a 31 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 170/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a projecte hidràulic privat a
l'illa d'Eivissa (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 171/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan,
del Grup Parlamentari MIXT, relativa a intervenció del Govern
respecte d'un projecte hidràulic privat a Eivissa (Mesa d'1 de febrer
del 1995).

RGE núm. 267/95, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a participació en la
construcció de la potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de
Portmany (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 272/95, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i
Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions per
impulsar la indústria tèxtil a Eivissa (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 274/95, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i
Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a II Pla
d'igualtat d'oportunitat per a la dona (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 321/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a reparació de la carretera PM-
820 de Formentera (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 322/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a construcció d'una rotonda a
l'entrada de Sant Francesc-Formentera (Mesa d'1 de febrer del
1995).

RGE núm. 323/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del
Grup Parlamentari MIXT, relativa a millora d'una carretera
municipal de l'illa de Formentera (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 326/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a remissió al Parlament
de les Memòries referides a la Gestió de les competències
d'Urbanisme dels Consells Insulars (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 327/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a no remissió de la
comunicació referida a la Gestió dels Consells Insulars en matèria
d'Urbanisme (Mesa d'1 de febrer del 1995).

RGE núm. 328/95, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons,
del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a no remissió d'una
Comunicació sobre política firal (Mesa d'1 de febrer del 1995).

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i Ordenació del
Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Té constància aquesta conselleria d'un projecte hidràulic per
conduir aigua des dels pous de Can Sastre a Sant Miquel i de Can
Roig de sa Barda de Santa Gertrudis a uns dipòsits de Sant Rafel per
distribuir aigua d'una empresa privada a diferents indrets del litoral
de l'illa d'Eivissa?

Palma, a 24 de gener del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i Ordenació del
Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.
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En cas d'existència d'aquest projecte; té intenció d'intervenir
aquesta conselleria atesa la repercussió que tal obra comportaria
sobre les reserves de la conca del riu de Santa Eulària?

Palma, a 24 de gener del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i
Ordenació del Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de
resposta oral davant Ple.

Quina és la participació de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori en la construcció de la potabilitzadora
d'aigua de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 23 de novembre del 1994.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la  Conselleria de Comerç i Indústria dur cap acció per
tal d'impulsar la indústria tèxtil a Eivissa (Moda Adlib)?

Palma, a 18 de gener del 1995.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la CA  la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan es presentarà al Parlament de les Illes Balears el tan
anunciat II Pla d'igualtat d'oportunitat per a la dona?

Palma, a 18 de gener del 1995.
La diputada:
Encarna Magaña i Alapont.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i Ordenació del
Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Quan pensa dur a terme, aquesta Conselleria, el projecte de
millora previst per al tram de la carretera PM-820, de Formentera,
que va des del km. 6 al km. 12 de l'esmentada via?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i Ordenació del
Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Per a quan té previst, la Conselleria d'Obres Públiques,
construir una rotonda per a regular l'entrada i sortida des de la
carretera PM-820, al poble de Sant Francesc Xavier, de
Formentera?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula a l'Hble. Sr. Conseller d'obres Públiques i Ordenació del
Territori  la pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant
Ple.

Es cert que el Govern té previst un ajut per a l'Ajuntament de
Formentera, per tal que es pugui millorar la carretera municipal que
va des de la localitat de Sant Francesc a Cap de Barbaria, o, si en
altre cas, pensa dur a terme aquesta obra la pròpia Conselleria
d'O.P.?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Cosme Vidal i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud de resposta
oral davant Ple.
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Quins Consells Insulars no han remès al llarg de l'any 1994
les memòries referides a la gestió de les competències d'urbanisme
corresponents a l'any 1993?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu el Govern continua sense remetre al
Parlament de les Illes Balears la comunicació referida a la gestió
dels consells insulars en matèria d'urbanisme del 1993, d'acord
amb el que preveu l'art. 14 de la Llei 5/1989 de Consells Insulars?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu el Govern continua sense remetre al
Parlament de les Illes Balears una comunicació sobre la seva
política firal?

Palma, a 30 de gener del 1995.
El diputat:
Ramon Orfila i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

RGE núm. 273/95, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a control i estalvi d'aigua (Mesa d'1 de febrer del 1995).

Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari SOCIALISTA presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Control i estalvi d'aigua

Essent objectiu prioritari de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'explotació racional dels recursos hídrics, l'equilibri i
l'harmonització dels diferents usos de l'aigua, la defensa de la seva
qualitat i la lluita contra la seva contaminació, la depuració i
reutilització de les aigües residuals per a fins de regatge i altres i, en
suma, l'aplicació de programes d'acció, tècniques i criteris
encaminats a ampliar en la mesura que sigui possible el marc útil
d'aquest bé escàs.

Per tal d'avançar el treball d'estalvi i control d'un recurs natural
tan escàs i important per al desenvolupament econòmic de les
nostres illes, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
proposició no de llei:

"1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a ordenar i regular l'obertura d'un registre d'aigües a
cadascuna de les Illes, on s'inscriuran els paràmetres quantitatius i
qualitatius de cadascuna de les autoritzacions i concessions
existents.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat a establir un sistema d'ajuts públics, tècnics i econòmics,
a les inversions en infraestructures a realitzar en el sector primari
que tenguin com a finalitat millorar l'explotació i conservació dels
recursos hídrics, tant per l'estalvi d'aigua i disminució dels costos
d'energia, com per la racionalització integral dels recursos
hidràulics."

Palma, a 17 de gener del 1994.
El portaveu:
Josep Alfonso i Villanueva.

3.15. RESPOSTES GOVERN A
PREGUNTES
Ordre de Publicació

A) 
A la Pregunta RGE núm. 5281/94, presentada per l'Hble Sr.

Diputat Llorenç Rus, relativa a subvenció per a la restauració de
parets seques  (BOPIB núm. 163 de 23 de desembre del 1994).

A causa de l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats

Ordre de Publicació
B) 

A la Pregunta RGE núm. 26/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Semilla S.A. durant 1994 (BOPIB núm. 166 de 13 de
gener del 1995).

L'empresa pública "Serveis de Millora Agrària, S.A.
(Semilla)", durant l'any 1994 no ha adjudicat cap contracte
administratiu.

Palma, 16 de gener del 1995.
El president de Semilla:
Pere J. Morey i Ballester.
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Ordre de Publicació
C) 

A la Pregunta RGE núm. 28/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per Seamasa. durant 1994 (BOPIB núm. 166 de 13 de
gener del 1995).

Durant l'any 1994 l'empresa pública de la CAIB ""Serveis
d'Aqüicultura Marina, S.A. (Seamasa)" no ha adjudicat cap
contracte administratiu.

Palma, 16 de gener del 1995.
El gerent de Seamasa:
Miguel Sánchez Parres.

Ordre de Publicació
D) 

A la Pregunta RGE núm. 46/95, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Francesc Triay, relativa a contractes administratius
adjudicats per la Conselleria de Governació durant 1994 (BOPIB
núm. 166 de 13 de gener del 1995).

Objecte del contracte: Edició i subministrament d'un llibre
sobre normativa de la policia local i protecció civil.

Import: 2.300.000
Adjudicatari: Baltar y Asociados
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Realització d'un estudi de viabilitat
d'un programa d'intercanvis socio-culturals per a joves residents
a les regions insulars de l'àrea mediterrània dels estats membres de
la Unió Europea.

Import: 1.500.000
Adjudicatari: Gadeso, S.L.
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Elaboració d'uns estudis i treballs
sobre espectacles públics a assumir per la Conselleria de
Governació.

Import: 2.350.000
Adjudicatari: Juan Alba Jordà
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Estudi i anàlisi d'un projecte del Cos
de Policia Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les
disposicions emanades de l'Estat i de les comunitats autònomes,
relacionades amb les competències de la Conselleria de
Governació.

Import: 2.500.000
Adjudicatari: J. Matemalas Obrador
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Neteja de les dependèncie de la
Conselleria.

Import: 5.300.000
Adjudicatari: Limpiezas y Reformas de Baleares S.A.
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0,9%

Objecte del contracte: Conductor per a la Unitat Mòbil del Cos
de Voluntaris de Protecció Civil al terme municipal de Calvià.

Import: 2.484.000
Adjudicatari: Fernando Sánchez Campoy
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Conductor per a la Unitat Mòbil del Cos
de Voluntaris de Protecció Civil al terme municipal de Muro.

Import: 2.484.000
Adjudicatari: Juan Fluxà Sales
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0

Objecte del contracte: Conductor per al Cos de  Protecció Civil
amb destinació a la base del servei a Marratxí.

Import: 1.140.000
Adjudicatari: Luis A. Castillo Ferrer
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 0,2%

Objecte del contracte: Elaboració i subministrament d'aliments
per a la Unitat de diagnòstic socio-educatiu.

Import: 10.000.000
Adjudicatari: Nominación S.L.
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 3
Baixa: 19,7%

Objecte del contracte: Programa socio-educatiu de prevenció
de la marginació infantil i juvenil a determinats indrets de Palma.

Import: 6.000.000
Adjudicatari: Associació Cultural Rostoll
Tipus contractació: directa
Núm. licitadors: 2
Baixa: 1,7%

:
La Conselleria de Governació.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a òrgan de tramitació de les Propostes de Resolució que

puguin derivar-se del Pla del Govern relatiu a documentació del
Règim Econòmic i Fiscal especial de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia 1
de febrer del 1995, oïda la Junta de Portaveus de dia 24 de gener del
1995, conformement amb l'establert a l'article 172 del Reglament de
la Cambra, acordà debatre les Propostes de referència a la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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Ordre de Publicació

B) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una Comissió d'Investigació

amb l'objecte d'investigar la finançació i l'endeutament dels partits
polítics. RGE. núm. 166/95 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de febrer del 1995,  acordà d'admetre a tràmit la sol•licitud de
referència, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

C) 
Relativa a sol•licitud de creació d'una Comissió d'Investigació

per tal d'investigar les relacions del President del Govern de les
Illes Balears amb les societats Brokerval i Inverbroker. RGE.
169/95. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
1 de febrer del 1995,  acordà d'admetre a tràmit la sol•licitud de
referència, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a convocatòria de proves selectives per a proveir una

plaça d'Uixer del Parlament de les Illes Balears, en règim
d'interinitat.

La Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 24 de gener
del 1995, d'acord amb el que disposen els articles 2.3 i 44.1. de la
Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els articles 3 i 9 de l'Estatut de
Personal de la Cambra, aprova realitzar la següent convocatòria
d'acord amb les bases següents:

Primera. Objecte de la convocatòria: 

És objecte de la present convocatòria la provisió d'una plaça
de telefonista pertanyent al Cos d'Uixers de la Cambra, en règim
d'interinitat, amb nivell 12 de complement de destinació i
enquadrada al Grup D.

Segona. Requisits Personals:

Amb la finalitat de fer-ne efectiva la integració social dels
disminuïts podran optar a la plaça esmentada les persones que
acompleixin les condicions següents:

- Esser espanyol/la.

- Tenir 18 anys complerts i no més de 65.

- No estar inhabilitat/ada ni suspès/sa per a l'exercici de la
funció pública.

- No estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari dels
òrgans constitucionals, estatutaris o de qualsevol de les
Administracions Públiques.

- Tenir el Títol de Graduat Escolar, formació professional de
primer grau o equivalents.

- Conèixer les dues llengües oficials a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

- Tenir una discapacitat física oficialment reconeguda pels
òrgans tècnics de l'Administració Laboral de l'Estat (Insalud, INSS,
INSERSO, Ministeri de Treball i Seguretat Social), o de
l'Administració Autonòmica (Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social, Direcció General de Treball, etc), o d'altres amb capacitat
per dictaminar-la.

Tercera. Presentació d'instàncies i terminis:

Tothom que reuneixi les condicions de la Base Segona i vulgui
participar en aquestes proves ha de presentar en el Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears o pel
procediment establert a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común la instància corresponent en el termini de 15 dies a comptar
des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, segons el model que
s'adjunta a l'Annex, així mateix s'adjuntarà a l'instància:

- "Currículum vitae" on s'hi relacionaran els mèrits al.legats i
al qual s'ha d'acompanyar la documentació que els acrediti de forma
fefaent.

- Fotocòpia compulsada del/s document/s o certificació/s on es
reconeix la discapacitat o minusvàlua física.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Lletrat-
Oficial Major publicarà al tauló d'anuncis de la Cambra la relació
provisional dels aspirants admesos i exclosos, per tal que en el
termini de deu dies, a partir de la data en què aquesta es faci
pública, puguin presentar-s'hi les reclamacions que es considerin
oportunes.

Transcorregut el termini anterior, la Presidència del Parlament
resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut presentar, si n'hi ha, i es
farà pública la llista definitiva dels aspirants admesos en el tauler
d'anuncis del Parlament.
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Quarta. Tribunal qualificador: serà format per les persones
següents:

- President o membre de la Mesa en qui delegui.

- El Lletrat-Oficial Major qui actuarà com a Secretari.

- Un vocal nomenat per la Junta de Personal.

En tots els casos se designaran els suplents corresponents.

Cinquena. Proves selectives i qualificació:

- El Tribunal realitzarà una valoració succinta del
"currículum vitae" de cadascun dels aspirants.

- Es realitzarà una entrevista personal, valorant l'adequació de
l'aspirant al lloc de treball, així com el coneixement de les
institucions autonòmiques i de l'Estat i el nivell de cultura general.
La convocatòria del dia i hora d'aquesta es realitzarà el mateix dia
de la publicació de la llista definitiva d'admesos al tauló d'anuncis
de la Cambra.

- El Tribunal es reservarà el dret de realitzar una prova
pràctica.

- S'acreditarà el coneixement de les dues llengües oficials
(català i castellà) davant el Tribunal.

Finalitzades les proves corresponents el Tribunal farà pública
al tauler d'anuncis de la Cambra la qualificació final, ordenant als
aspirants d'acord amb la puntuació obtinguda.

Sisena:

El Tribunal qualificador resoldrà tots el dubtes i les
incidències que sorgeixin. Les seves decisions s'hauran d'adoptar
per majoria de vots en tots els casos. A tots els efectes la Seu del
Tribunal serà al Parlament de les Illes Balears.

Setena. Nomenament i presa de possessió:

El Secretari del Tribunal notificarà a l'aspirant amb major
puntuació que disposa de deu dies per presentar la documentació
requerida a la Base Segona de la present convocatòria, a comptar
a partir de la data de publicació al tauló d'anuncis de la
qualificació final dels aspirants.

Presentada i conformada la documentació, el President del
Parlament, oïda la Mesa, procedirà al nomenament de l'aspirant
com a funcionari interí del Cos d'Uixers, i s'ordenarà la publicació
de la Resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. 

El termini de presa de possessió serà de 3 dies hàbils a partir
del dia següent a la publicació de la resolució del nomenament al
BOPIB, si el seleccionat no en prenia en el termini indicat sense
causa justificada, restarà en situació de cessant.

Vuitena:

En el cas que es produeixi algun defecte en la documentació
presentada de manera que no es pugui formalitzar el nomenament,
que la persona seleccionada renunciï, o no prengui possessió en el
termini establert, el President podrà substituir-lo per la persona
que segueixi en la llista segons les qualificacions del Tribunal.

Novena. Tasques:

Principalment serà la d'atendre a la centraleta de telèfons de la
Cambra, i si pertoca i per necessitats del servei, realitzar les
funcions encomanades als membres del Cos d'Uixers, que es puguin
fer d'acord al grau de discapacitat física de l'interessat.

Desena. Norma final:

La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran ser
impugnats d'acord amb el que es preveu a la "Ley de Régimen
Jurídico de las Administracions Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común".

ANNEX:
MODEL D'INSTÀNCIA A PRESENTAR.

...... (nom i llinatges), nat/nada dia... de........... del......
a....................... província de ....................que visc al
carrer/plaça/avinguda....................................
nº... pis....porta....., de .....................................
amb telèfon.............. i que tenc el D.N.I. nº................

DECLAR:

Que reunesc totes les condicions requerides a la Base Segona de la
Convocatòria publicada al BOPIB......... de dia .........
del .... per tal de proveir una plaça de telefonista pertanyent al Cos
d'Uixers del Parlament de les Illes Balears, en règim d'Interinitat.
Així mateix, s'adjunta el corresponent currículum vitae on s'hi
relacionen els mèrits i la documentació que els acredita i
documents i/o certificacions acreditatives de la meva discapacitat.

Per això, vos   DEMAN:
D'esser admès a les proves referides.
Palma a .... de ............. del ......
Signatura.
AL MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a convocatòria per a cobrir mitjançant proves selectives

una plaça en règim de contractació laboral d'Administrador de Bases
de Dades per al Servei d'Informàtica del Parlament de les Illes
Balears.

Objecte de la convocatòria:

La present convocatòria  té per objecte la provisió d'una plaça
d'Administrador de bases de dades per al Servei d'Informàtica del
Parlament de les Illes Balears, prevista a la vigent Relació de Llocs
de Treballs.

Requisits de l'aspirant:

a) Esser espanyol.

b) Tenir complerts els 18 anys.
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c) Estar en possessió del títol de Diplomat en Informàtica.

d) No patir cap malaltia o disminució física que impedeixi el
desenvolupament normal de les funcions corresponents.

e) Demostrar coneixement i experiència sobre:
- Sistemes operatius VMS, MS-DOS i Windows.
- Entorns de xarxes locals
- Gestió de Bases de Dades Documentals amb imatge.

f) Adjuntar Currículum Vitae per a l'avaluació corresponent
per la Comissió de Selecció.

Funcions:

Les funcions a desenvolupar seran:

a) Donar suport al tractament de la informació referida al
sistema que s'ha de mantenir arxivada de manera permanent així
com les regles d'actualització d'aquesta.

b) Donar suport a les informacions produïdes pel Sistema i
les regles d'obtenció d'aquestes.

c) Desenvolupament i manteniment de les Bases de Dades
Documentals.

Sol•licituds:

Les sol•licituds per a poder participar en les proves selectives
hauran de presentar-se en el Registre General del Parlament dins
el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del següent de la data
de publicació de la convocatòria en el BOPIB, d'acord amb el
model que es facilitarà.

La relació d'admesos es farà pública en el tauler d'anuncis de
la Cambra. Els aspirants seran convocats oportunament per a la
realització de les proves.

Exercicis:

Primer exercici: Avaluació dels coneixements teòrics dels
aspirants sobre els Sistemes Operatius VMS, M-DOS i Windows;
de la gestió de Xarxes locals ( preferentment Novell) i de la gestió
de Bases de Dades ( Preferentment Progress i Basis Plus).

Segon exercici: Avaluació dels coneixements pràctics dels
conceptes assenyalats en el paràgraf anterior.

Tercer exercici: Entrevista personal.

Els exercicis seran eliminatoris i els aspirants hi seran
degudament convocats.

Duració del Contracte

El contracte serà indefinit una vegada superat un període de
prova de tres mesos.

Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció serà integrada pels membres
següents:

- El President del Parlament o membre de la Mesa en qui 
delegui.

- El Lletrat-Oficial Major del Parlament.

- El Cap del Servei d'Informàtica del Parlament.

- El Catedràtic d'Informàtica assessor del Servei 
d'Informàtica del Parlament.

- Un representant dels Delegats Sindicals del Parlament.

La Comissió de Selecció resoldrà tots el dubtes i totes les
incidències que puguin sorgir després d'haver-se constituït i les que
hi pugui haver durant la realització de les proves.

Nomenament i presa de possessió

Es notificarà a l'aspirant que hagi obtingut la plaça la
qualificació aconseguida, per tal que en el termini de quinze dies
comptats des de la data de notificació aporti els documents
acreditatius del compliment del requisits exigits per a la participació
en les proves.

Conclòs el termini de presentació de documents en el Registre
General del Parlament, es procedirà per part del President del
Parlament, oïda la mesa de la Cambra, al nomenament corresponent
de l'aspirant que hagi obtingut la plaça, que serà publicat en el
BOPIB.

Publicat el nomenament, el nomenat tendrà un termini màxim
de tres dies, comptats a partir del següent al de la notificació del
nomenament, per a prendre possessió de la plaça.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 1 de febrer del 1995.
El President del Parlament:
Cristòfol Soler i Cladera.
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