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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 21 de
desembre del 1999, s'aprovà la Llei de modificació parcial de
la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del
desenvolupament tecnològic.

Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

Llei de modificació parcial de la Llei 7/1997, 
de 20 de novembre, 

de la recerca i del desenvolupament tecnològic

Exposició de motius

En matèria de recerca i desenvolupament tecnològic,
s'ha advertit la necessitat de retornar al Govern de la Comunitat
Autònoma la plenitud de les facultats d'organització de l'aparell
administratiu que li pertoquen d'acord amb l'Estatut
d'Autonomia, per tal de facilitar una actuació més eficaç en
l'assoliment dels seus objectius programàtics.

És oportú, per això, deixar sense efecte els dos apartats
de l'article 10 de la Llei 7/1997, de dia 20 de novembre, de la
recerca i del desenvolupament tecnològic, ja que contenen
decisions més pròpies del poder executiu que del poder
legislatiu i condicionen de manera inadequada el disseny
orgànic i funcional de la Secretaria General del Pla Balear de
Recerca i Desenvolupament Tecnològic.

Article únic.

Queda sense contingut l'article 10 de la Llei 7/1997, de
20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament
tecnològic.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 21 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió de dia 21 de
desembre del 1999, s'aprovà la Llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques.

Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

B)

Llei de mesures tributàries, administratives 
i de funció pública i econòmiques

Exposició de motius

Les lleis usualment anomenades "d'acompanyament
dels pressuposts generals" s’han utilitzat fins ara com una
barrejadissa de normes de molt diversa naturalesa, provocant
una dispersió legislativa que dificultava als ciutadans el segui-
ment de l'activitat normativa. Fins i tot, les normes incloses en
les anomenades "lleis d'acompanyament dels pressuposts", de
vegades ni tan sols tenien transcendència econòmica o
pressupostària, la qual cosa, evidentment, suposava desvirtuar
la naturalesa pròpia d'una llei d'acompanyament als pressu-
posts generals.

Aquesta llei, que compta amb 20 articles, dues dispo-
sicions addicionals, dues disposicions derogatòries i dues
disposicions finals, inclou únicament normes que, directament
o indirecta, tenen una naturalesa econòmica o pressupostària
que justifiqui que es tramiti simultàniament amb la Llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 2000.

Aquesta llei s'estructura en tres títols, agrupats per
matèries homogènies, denominats, respectivament, "Normes
tributàries", "Normes administratives i de Funció Pública" i
"Normes d'ordre econòmic".

Sota l'epígraf del Títol I, "Normes Tributàries",
s'inclouen 12 articles que tracten de diverses figures tributàries.
Pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques
(IRPF),  s'introdueixen unes deduccions sobre la quota íntegra
autonòmica que, d’una banda, afavoreixen els joves a l'hora
d'adquirir o rehabilitar el seu habitatge habitual en el territori de
les Illes Balears i, d'altra banda, els pares que treballant fora del
domicili familiar no superin determinat import de renda, a favor
dels quals s'estableix una deducció per despeses de guarderia
i similars. D'altra banda, l'article 2 especifica el que s'ha
d'entendre per base imposable en l'article 1, apartats 1 i 2 de la
Llei 9/1997, de 22 de desembre.

Amb relació a l'impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), es du a terme, en
la modalitat de transmissions patrimonials, un augment del
tipus de gravamen fins al 7 per cent i, simultàniament, una
disminució fins al 5 per cent envers els habitatges de protecció
oficial.
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Pel que fa a la taxa fiscal sobre el joc, atesa la seva
recent transferència a aquesta comunitat autònoma, es regulen
en aquesta llei el tipus de gravamen, les quotes fixes, la meri-
tació i la gestió i recaptació de la taxa fiscal sobre els jocs de
sort, envit o atzar i apostes recollits en el Reial Decret Llei
16/1977, tot coordinant-la amb la tributació autonòmica sobre
el joc, vigent fins ara a les Illes Balears.

L'article 5 de la Llei estableix determinades modifica-
cions a la Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels
jocs de sort, d'envit o atzar de les Balears, per tal d'adequar-la
amb el règim establert al paràgraf anterior.

D'altra banda, els articles 6 i 7 d'aquesta Llei creen
dues noves taxes, per la prestació de serveis docents al Con-
servatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i a
l'Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de
Béns Culturals de les Illes Balears. La prestació d’aquests
serveis educatius, a un nivell d’ensenyament no obligatori,
genera unes despeses a l’Administració que poden, d’acord
amb el dret, repercutir en part al ciutadà, per la qual cosa es
creen les esmentades taxes mitjançant la introducció de dos
nous articles a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Els articles 8, 9, 10, 11 i 12 introdueixen altres
modificacions en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, abans
esmentada. Concretament, l'article 8 modifica les tarifes de la
taxa per llicències de pesca i la seva meritació; i els articles 9 i
10 creen, respectivament, dues noves taxes, per campionat de
pesca i per reconeixement de la capacitació nauticopesquera i
de busseig professional, l’article 11 modifica determinats
aspectes de la taxa per l’expedició de títols o certificats de
l’IBAP i l’article 12 la taxa pels serveis de selecció de personal.

El Títol II té la denominació de "Normes admi-
nistratives i de funció pública" i està integrat pels articles 13 a
18 de la Llei. Els articles 13 i 14 tenen per objecte la matèria
relacionada amb la funció interventora i la Intervenció General
de les Illes Balears. Així, l'article 13 concreta l'abast i la forma
d'exercici de la funció interventora, possibilitant la utilització de
tècniques de mostreig.

L'article 14 autoritza la utilització de tècniques i mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la gestió
economicofinancera i en el seu control. Es respon així des del
punt de vista normatiu a les exigències que l'eficàcia en la
pràctica en l'administració financera té plantejades ja avui i que
s'incrementaran en l'horitzó pròxim.

L'article 15, sota l'epígraf "fixació dels terminis màxims
per resoldre i notificar en determinats procediments
administratius", té com a objectiu adaptar la normativa regu-
ladora del procediment administratiu de l’Administració de les
Illes Balears a la reforma de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, duta a terme per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

L'article 16, única norma de funció pública que apareix
a la Llei, reconeix a favor del conseller competent en matèria

d'educació la facultat de resoldre els expedients de concessió
de gratificacions per serveis extraordinaris del personal docent.

L’article 17, modifica la Llei 8/1995, de 30 de març,
d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions, addicionant una
Disposició Addicional Sexta referida a activitats programades
als instruments d’ordenació territorial.

L’article 18, regula els complements de destí que
correspon als funcionaris o personal laboral que hagin estat
alts càrrecs.

El Títol III, sota la denominació "normes d'ordre
econòmic", inclou dos articles relatius a la constitució de
determinats fons públics.

Mitjançant la introducció de l'article relatiu als fons
públics destinats al sosteniment dels centres concertats, el
Govern de les Illes Balears disposarà de l’habilitació necessària
per desenvolupar reglamentàriament una normativa específica
sobre la determinació de les obligacions de contingut econòmic
que el Govern de les Illes Balears assumeix a conseqüència de
la subscripció dels concerts educatius amb els centres privats.
Aquesta habilitació es fonamenta legalment en l’apartat 2 de
l’article 49 de la LODE, modificat per la disposició final primera
de la Llei orgànica de la participació, l’avaluació i el Govern dels
centres docents.

D'altra banda, atesa la situació de degradació de
moltes zones turístiques de les Illes Balears, es considera
necessari destinar recursos econòmics per a la rehabilitació
d’aquestes i a la recuperació d’espais naturals afectats per les
conseqüències del turisme. Per això, es considera convenient
la creació d’un fons que pugui nodrir-se de recursos de dis-
tintes procedències i la destinació del qual sigui exclusivament
per a aquests objectius.

Títol I. Normes tributàries

Article 1. Deduccions sobre la quota íntegra autonòmica a
l'impost sobre la renda de les persones físiques

De conformitat amb allò establert en l’article 13.
un.1r.b) de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de
tributs de l’Estat a les comunitats autònomes i mesures fiscals
complementàries, s’estableixen les següents deduccions a
aplicar sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques:

A) Deducció per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual
en el territori de les Illes Balears realitzada per joves amb
residència a les Illes Balears.

Els joves amb residència habitual a les Illes Balears, la
base imposable prèvia a la reducció per mínim personal i familiar
dels quals no excedeixi de tres milions de pessetes en tributació
individual o de cinc milions en tributació conjunta, podran
deduir el 3% de les quantitats satisfetes per l’adquisició o
rehabilitació de la que constitueixi o hagi de constituir la seva
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residència habitual. A aquests efectes la rehabilitació haurà de
complir les condicions que s’estableixin reglamentàriament.

La base màxima d’aquesta deducció estarà constituïda
per l'import resultant de minorar la quantitat d’1.500.000
pessetes en aquelles quantitats que constitueixin per al
contribuent la base de la deducció per inversió en habitatge
habitual en la normativa estatal de l'impost. L'esmentada base
estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l’adquisició
o rehabilitació de l’habitatge, incloses les despeses
d’adquisició que hagin estat a càrrec del contribuent i, en cas
de finançament aliè, l’amortització, els interessos i les altres
despeses derivades d’aquesta.

A efectes de l’aplicació d’aquesta deducció tindrà la
consideració de jove aquell contribuent que no hagi complert
els 32 anys d’edat el dia que finalitzi el període impositiu. En
cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar
d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat
familiar que compleixin les condicions establertes en els
paràgrafs anteriors i per l’import de les quantitats efectivament
satisfetes per ells.

S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal
ve definit en l’article 55, 1, 3r de la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i altres normes tributàries.

B) Deducció per despeses de guarderia i similars.

Per les despeses de custòdia en guarderies i centres
escolars de fills menors de tres anys, el subjecte passiu podrà
deduir el 15% de les quantitats satisfetes en el període
impositiu per aquest concepte, amb un màxim de 25.000
pessetes anuals.

Tindran dret a aquesta deducció els pares que treballin
fora del domicili familiar, la base imposable dels quals abans de
l’aplicació del mínim personal i familiar no superi 2.000.000,-
pessetes per a declaracions individuals i 3.000.000,- pessetes
per a les conjuntes.

Article 2. Remissió normativa

La referència que l'article 1, apartats 1 i 2 de la Llei
9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, fa a la base imposable, s'haurà d'entendre com
a base imposable abans de l'aplicació de les reduccions per
mínim personal i familiar, d'acord amb la nova regulació que de
l'impost sobre la renda de les persones físiques fa la Llei
40/1998, de 9 de desembre.

Article 3. Fixació de determinats tipus impositius a l'impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

D’acord amb allò previst en l’article 13, quatre, de la
Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat
a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries, es fixen els tipus impositius següents en
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats regulat en el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24
de setembre.

a) En la modalitat de transmissions patrimonials
oneroses, el tipus de gravamen aplicable a la transmissió
d’immobles que radiquin en el territori de les Illes Balears, així
com a la constitució i cessió de drets reals que recaiguin sobre
els mateixos béns, amb excepció del dret real de garantia, serà
del 7 per cent.

b) El tipus de gravamen aplicable a la transmissió,
constitució i cessió de drets reals amb exclusió dels de garantia,
dels habitatges qualificats administrativament com a de
protecció oficial, serà del 5 per cent.

Article 4. Taxa fiscal sobre el joc

D’acord amb allò previst en l’article 13, sis, de la Llei
14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les
comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries, es
regulen els tipus de gravamen, les quotes fixes, la meritació i la
gestió i recaptació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit
o atzar i apostes, recollits en el Reial Decret Llei 16/1977, de 25
de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals,
administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes,
en els termes següents:

1. Tipus tributaris.

a) El tipus tributari general, inclòs l’aplicable al joc del
bingo, serà del 21 per cent.

b) En els casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent:
- Porció de la base imponible entre el 0 i 233.458.797 de

pessetes. Tipus aplicable: 22. per cent.
- Porció de la base imponible entre 233.458.797 i

386.268.191 de pessetes. Tipus aplicable : 40 per cent.
- Porció de la base imponible entre 386.268.191 de

pessetes i 770.414.030 de pessetes. Tipus aplicable : 50 per cent.
- Porció de la base imponible superior a 770.414.030

pessetes. Tipus aplicable: 61 per cent.

2. Quotes fixes.

En els casos d’explotació de màquines recreatives i
d’atzar dels tipus "B" i "C", la quota serà la següent:

A) Màquina tipus ‘B” o recreativa amb premi:
a) Quota anual: 527.000 pessetes.
b) Quan es tracti de màquines en les quals poden

intervenir dos o més jugadors de forma simultània, i sempre que
el joc de cada un sigui independent del realitzat per altres
jugadors, seran d’aplicació les quotes següents:

- Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes
segons allò previst en la lletra a) anterior.

- Màquines de tres o més jugadors: 1.073.800 pessetes,
més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre
de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

B) Màquines tipus ‘C” o d’atzar:
Quota anual: 773.100 pessetes.

3. Meritació.
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1. Amb caràcter general la taxa es meritarà per
l’autorització i, si no n’hi ha, per l’organització o celebració del
joc.

2. Quan es tracti de màquines recreatives i d’atzar, dels
tipus "B" i "C", respectivament, la taxa serà exigible per anys
naturals, i s’haurà de reportar l’u de gener de cada any pel que
fa a les autoritzades en anys anteriors.

En el primer any, la meritació coincidirà amb
l’autorització i s’haurà d’abonar en la seva quantia sencera
segons els imports fixats en l'apartat dos anterior, llevat que
s’atorgui després del trenta de juny, cas en el qual s’abonarà
només el 50 per cent de la taxa.

3. En el cas del joc del bingo, la taxa s’haurà de
reportar en el moment de subministrar els cartrons a l’entitat
titular de l’autorització administrativa corresponent,  moment en
el qual es procedirà a l’ingressar-la.

4. Gestió i recaptació.

L’ingrés de la taxa, en el cas de màquines o aparells
automàtics aptes per a la realització de jocs, es farà en paga-
ments fraccionats trimestrals iguals, que s’efectuaran en els
períodes següents:

1r període: 1 al 20 del mes de març.
2n període: 1 al 20 del mes de juny.
3r període: 1 al 20 del mes de setembre.
4t període: 1 al 20 del mes de desembre.

Això no obstant, en el primer any d'autorització, el
pagament dels trimestres ja vençuts o corrents s'haurà de fer en
el moment de l'autorització, i els trimestres restants s’hauran
d’abonar de la mateixa forma establerta en el paràgraf anterior.

En els altres casos, la taxa s’haurà d’ingressar trimes-
tralment, al llarg dels vint primers dies dels mesos d’abril, juliol,
octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el
trimestre natural anterior.

Reglamentàriament es determinarà la forma i el temps
en què el pagament s’ha de realitzar en cada cas.

Article 5. Modificacions de la Llei 13/1990, de 29 de novem-
bre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les
Balears

1. Es modifica l'article 1 de la Llei 13/1990, de 29 de novembre,
sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears,
en els termes següents:

"Per aquesta Llei s'estableix l'impost sobre els premis
del joc del bingo".

2. Es modifica la denominació del títol primer de la Llei  13/1990,
de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o
atzar de les Balears, en els termes següents:

"Impost sobre els premis del joc del bingo".

3. Es modifica l'article 7 de la Llei 13/1990, de 29 de novembre,
sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears,
en els termes següents:

"Article 7. Tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà del 20 per cent".

Article 6. Creació de la taxa per la prestació de serveis docents
al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Il les
Balears

S’introdueix l'article 88 bis a la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Article 88 bis. Taxa per la prestació de serveis do-
cents al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears.

1r Fet imposable:

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
del servei docent, amb relació a l’activitat desenvolupada al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

2n Subjecte passiu:

Són subjectes passius d’aquesta taxa els que solAlicitin
la prestació dels serveis que constitueixen el seu fet imposable.

3r Meritació:

La taxa s’haurà de reportar en el moment de la
solAlicitud dels serveis per part dels subjectes passius.

4t Quota:

La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

a- CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE
LES ILLES BALEARS.

- Inscripció (per primera vegada): 2.920 PTA
- Assignatures complementàries: 13.400 PTA
- Especialitats: 15.060 PTA
- Prova d’accés al grau superior: 6.000 PTA
- Serveis generals: 1.150 PTA

b- CENTRES AUTORITZATS DE MÚSICA I DANSA

- Inscripció (per primera vegada): 2.920 PTA
- Serveis generals: 1.150 PTA

5è Exempcions, bonificacions i ajornaments:

- Els membres de famílies nombroses tindran reconegudes les
exempcions o bonificacions a les tarifes que, d’acord amb la
seva categoria, es preveuen en la disposició final quarta de la
Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals i
administratives i d’ordre social, i en el Reial decret 1801/1995,
amb la solAlicitud prèvia al centre corresponent.
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- Els beneficiaris de beques o ajuts per a l’estudi estaran
exempts del pagament de les quotes que s’estableixen en el
punt anterior.

- Els alumnes solAlicitants de convalidacions d’assignatures no
hauran de fer abonament de la quota corresponent a
l’assignatura. Malgrat això, en el supòsit de denegació de la
convalidació, els alumnes hauran de fer efectives les tarifes
d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes solAlicitants de beques o ajuts per a l’estudi
podran formalitzar la matrícula al centre sense haver de fer el
pagament de les tarifes, sempre que presentin la documentació
acreditativa d’haver formalitzat la solAlicitud de l’ajut. Resolta la
convocatòria d’ajuts, els beneficiaris hauran de justificar
aquesta condició al centre. En un altre cas, hauran de satisfer
les tarifes corresponents d’acord amb les regles generals."

Article 7. Creació de la taxa per la prestació dels serveis
docents a l'Escola Superior de Disseny i de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears

S'introdueix l'article 88 ter a la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

‘Article 88 ter. Taxa per la prestació de serveis docents
a l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de les Illes Balears.

1r Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, la
prestació del servei docent, amb relació a l’activitat desen-
volupada a l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears.

2n Subjecte passiu. Són subjectes passius d’aquesta taxa els
qui solAlicitin la prestació dels serveis que constitueixen el fet
imposable.

3r Meritació. La taxa es meritarà en el moment de la solAlicitud
dels serveis per part dels subjectes passius.

4t Quota. La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

- Matrícula curs complet: 98.100 PTA
- Matrícula crèdit en 1ª matrícula (disseny): 1.090 PTA
- Matrícula crèdit en 2ª matrícula (disseny): 1.350 PTA
- Assignatura en 1ª matrícula (conservació): 12.260 PTA
- Assignatura en 2ª matrícula (conservació): 15.184 PTA
- Matrícula per projecte de final de carrera: 14.300 PTA
- Serveis general: 2.800 PTA
- Prova d’accés: 7.300 PTA
- Obertura d’expedient: 2.700 PTA
- Certificats acadèmics: 2.700 PTA
- Trasllat d’expedient: 2.700 PTA
- Expedició de títol: 7.400 PTA

5è Exempcions, bonificacions i ajornaments:

- Els membres de famílies nombroses tindran reconegudes les
exempcions o bonificacions a les tarifes que, d’acord amb la
seva categoria, es preveuen a la disposició final quarta de la

Llei 42/1994, de 30 de setembre, i en el Reial decret 1801/1995,
amb la solAlicitud prèvia al centre corresponent.

- Els beneficiaris de beques o ajuts per a l’estudi estaran
exempts del pagament de les quotes que s’estableixen en el
punt anterior.

- Els alumnes solAlicitants de convalidacions d’assignatures no
hauran de fer abonament de la quota corresponent a
l’assignatura. Malgrat això, en el supòsit de denegació de la
convalidació, els alumnes hauran de fer efectives les tarifes
d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes solAlicitants de beques o ajuts per a l’estudi
podran formalitzar la matrícula al centre sense haver de fer el
pagament de les tarifes, sempre que presentin la documentació
acreditativa d’haver formalitzat la solAlicitud de l’ajut. Resolta la
convocatòria d’ajuts, els beneficiaris hauran de justificar
aquesta condició al centre. En cas contrari, hauran de satisfer
les tarifes corresponents d’acord amb les regles generals.

- Els alumnes podran fraccionar el pagament de les tarifes
corresponents a la matrícula en dos pagaments de la mateixa
quantitat. El primer es pagarà quan es formalitzi la matrícula i el
segon, al llarg de la segona quinzena del mes de desembre,
circumstància que s’ha de fer constar a l’imprès
d’autoliquidació”.

Article 8. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
llicències de pesca

1. Es modifica l'article 391 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en els següents aspectes:

"Les taxes de pesca s'exigiran d'acord amb les tarifes
següents:

Llicència de pesca marítima esportiva: 1.700 PTA
Llicència de pesca submarina: 2.000 PTA
Llicència de pesca esportiva colAlectiva: 50.000 PTA".

2. Es modifica l'article 392 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, en els següents aspectes:

"Les taxes es reportaran en el moment en què la
persona interessada solAliciti els documents a què es fa refe-
rència en l'article anterior".

Article 9. Creació de la taxa per a campionat de pesca

S'introdueix l'article 392 bis a la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 392 bis. Taxa per campionat de pesca.

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'expedició
de les autoritzacions que d'acord amb la legislació vigent són
necessàries per fer un campionat de pesca esportiva.
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2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa els clubs, associ-
acions esportives i en general les persones naturals o jurídi-
ques que organitzin un concurs o campionat de pesca esporti-
va.

3r. Quantia

- Campionat de pesca submarina: 15.000 PTA
- Campionat de pesca d'altura: 25.000 PTA
- Campionat de pesca esportiva: 10.000 PTA

4t. Meritació

Les taxes es reportaran en el moment que la persona
interessada solAliciti els documents als quals fa referència
l'apartat anterior".

Article 10. Creació de la taxa per reconeixement de la capaci-
tació nauticopesquera i de busseig professional

S'introdueix l'article 392 ter a la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 392 ter. Taxa per reconeixement de la capa-
citació nauticopesquera i de busseig professional.

1r. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, per
part de l'Administració competent en matèria d'ensenyaments
nauticopesquers professionals i de busseig professional dels
serveis i actuacions inherents a la comprovació, reconeixements
i acreditació de la capacitació per a l'exercici de les activitats
professionals.

2n. Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquestes taxes aquells que
solAlicitin o rebin qualsevol dels serveis o actuacions que cons-
titueixin el fet imposable.

3r. Quantia.

1. Drets d'examen.
1.1 Per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat
professional nauticopesquera i de busseig:
1.1.1. Títols  per a l'obtenció dels quals es requereix un examen
únic: 2.000 PTA
1.1.2. Títols per a l'obtenció dels quals es requereix un examen
per mòdul: 2.000 PTA
1.1.3. Títols per a l'obtenció dels quals es requereix un examen
per assignatura: 700 PTA

2. Expedició de títols i targetes.
2.1. Expedició de títols i targetes d'identitat professional per a
l'exercici de l'activitat nauticopesquera i de busseig professi-
onal: 2.000 PTA
2.2. Renovació de targetes: 2.000 PTA

2.3. Expedició de duplicats de certificats d'examen de títols i de
targetes: 2.000 PTA
2.4. Convalidacions automàtiques: 1.000 PTA
2.5. Convalidacions d'assignatures, mòduls i títols: 2.000 PTA
2.6. Eliminació de la nota restrictiva de comandament: 2.000
PTA

4t. Meritació.

L'obligació de pagament de la taxa naixerà al moment
en què es presenti la solAlicitud que motiva el servei o l'actuació
administrativa que constitueix el fet imposable".  

Article 11. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
l’expedició de títols o certificats per l’IBAP.

1. Es modifica la denominació del capítol I, del títol III,
de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic
de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent: “Cap.I: taxa per l’expedició de
títols emesos per l’IBAP.”.

2. Es modifica l’article 54 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Fet imposable:
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició

del títol d’aprofitament emès per l’Institut Balear
d’Administració Pública”.

3. Es modifica l’article 55 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Exempcions:
En són exemptes les expedicions de títols que es facin

com a conseqüència de l’aplicació de les disposicions per les
quals s’estableixen les instruccions per fixar els criteris per a la
determinació dels nivells de coneixements de català.”.

4. Es modifica l’article 56 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Subjecte passiu:
És subjecte passiu d’aquesta taxa el personal

funcionari, laboral i eventual que presti serveis en qualsevol de
les administracions públiques o institucionals de qualsevol
àmbit territorial i que sol.liciti les titulacions a què es refereix el
fet imposable”.

5. Es modifica l’article 57 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Quantia:
La taxa s’exigirà d’acord amb la tarifa única de 1.000

pessetes”.

6. Es modifica l’article 58 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Meritació:
La taxa es meritarà en el moment de sol.licitud

d’expedició del títol corresponent”.
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Article 12. Modificació de determinats aspectes de la taxa pels
serveis de selecció de personal.

1. S’introdueix l’article 59 bis en el capítol II, del títol
III, de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

“Article 59 bis. Exempcions:
1. En són exemptes del pagament de la taxa les

persones amb discapacitat igual o superior al 33%.
2. Gaudirà d’una bonificació del 50% el personal

laboral al servei de l’Administració de les Illes Balears que
participi en processos de funcioanarització i el personal laboral
i funcionari que participi en les convocatòries de promoció
interna.

3. Gaudiran d’una bonificació del 50% les persones
que s’inscriguin en les convocatòries per seleccionar
funcionaris interins al servei de l’Administració de les Illes
Balears”.

2. Es modifica l’article 61 de la Llei 11/1998, que passa
a tenir la redacció següent:

“Article 61. Quantia:
La taxa per la inscripció a les proves selectives de

personal al servei de l’Administració de les Illes Balears
s’exegirà segons la tarifa següent:

-En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als
quals s’exigeixi titulació universitària o diplomatura: 3.180
pessetes.
-En convocatòries d’accés a places o llocs de feina per als
quals s’exigeixin altres titulacions de nivell inferior al de
diplomatura: 1.590 pessetes.

Títol II. Normes administratives i de funció pública

Article 13. Fiscalització prèvia mitjançant mostreig

Es modifica la redacció de l’apartat a) de l’article 86 de
la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

a) "La fiscalització prèvia, que es podrà efectuar mit-
jançant tècniques de mostreig, de tots els actes, documents,
expedients susceptibles de produir obligacions de contingut
econòmic i moviment de fons i valors, l’import unitari dels quals
sigui superior al fixat reglamentàriament per a cada tipus de
despesa.

La fiscalització prèvia dels drets serà substituïda per
l’inherent presa de raó en comptabilitat”.

Article 14. Utilització de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics  en la gestió economicofinancera i en
el seu control

S'introdueix un nou article 86.bis a la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

"1. En la iniciació, tramitació i terminació dels
procediments relatius a la gestió economicofinancera i el seu
control, l’Administració de les Illes Balears podrà utilitzar
suports, mitjans i aplicacions electròniques, informàtiques i
telemàtiques, d’acord amb allò establert en l’article 45 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, i
en les disposicions  que es dicten per al seu desenvolupament.

2. La utilització dels suports, mitjans i aplicacions
esmentats tindrà per finalitat: 

a) Agilitzar els procediments i facilitar l’intercanvi de
dades, substituint els suports documentals en paper o en qual-
sevol altre mitjà físic per suports propis de les tecnologies de
la informació i les comunicacions.

b) Reemplaçar en els tràmits interns els sistemes
d’autorització i control formalitzats mitjançant diligències,
signatures manuscrites, segells o altres mitjans manuals per
autoritzacions i controls establerts en els sistemes d’informació
habilitats o que s’habilitin per al tractament dels aspectes
relatius a la gestió economicofinancera i el seu control, sempre
que d’aquesta manera es garanteixi l’exercici de la competència
per l’òrgan que la tengui atribuïda.

3. Els documents emesos en la gestió economicofinan-
cera i en el control d’aquesta gestió per l’Administració de les
Illes Balears amb els mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, qualsevol que sigui el seu suport, o els que emeti
com a còpies d’originals emmagatzemats per aquests mateixos
mitjans, gaudiran de la validesa i eficàcia de document original,
sempre que es compleixin les garanties i requisits que exigeix
l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú.

En particular, allò disposat en aquest apartat serà
d’aplicació als documents emesos a petició del Parlament de les
Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes, del Tribunal de
Comptes, del Síndic de Greuges, del Defensor del Poble i dels
altres òrgans estatals o autonòmics competents per solAlicitar-
ne l’expedició.

4. Els documents comptables relatius a les distintes
fases del procediment d’execució pressupostària, inclosos els
necessaris per a la materialització del pagament, així com els
relatius a les operacions no pressupostàries, es podran tramitar
mitjançant mitjans informàtics. En aquest supòsit la
documentació justificativa quedarà en aquells centres en els
quals es varen reconèixer les corresponents obligacions i drets.

Sense perjudici del suport originàriament usat, la
documentació justificativa es podrà conservar en suport
informàtic. Les còpies obtingudes d’aquest suport tindran la
validesa i eficàcia del document original, sempre que se’n
garanteixi l’autenticitat, integritat i conservació.

5. Les actuacions de comprovació material del compli-
ment de les disposicions aplicables, inherents a les modalitats
de funció interventora previstes en els apartats a), b) i c) de
l’article 86 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
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Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podran ser realitzades
de forma automàtica amb mitjans i aplicacions electrònics,
informàtics o telemàtics.

6. Als efectes prevists en els apartats anteriors,
s’entendrà que la gestió economicofinancera comprèn les
diferents actuacions encaminades tant a la liquidació i obtenció
dels drets i ingressos, com a la realització de les despeses i
pagaments necessaris per al desenvolupament de les funcions
o finalitats pròpies de l’Administració de les Illes Balears".

Article 15. Fixació dels terminis màxims per a resoldre i
notificar en determinats procediments administratius

1. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa
en els procediments administratius respecte dels quals les Illes
Balears disposen de competència normativa passen a ser els
següents:

a) El que fixa la norma reguladora del procediment
corresponent, si és de sis mesos o més.

b) Sis mesos, en el cas de procediments respecte dels
quals la normativa reguladora estableix un termini inferior.

2. En els procediments que no fixen el termini màxim a què fa
referència l’apartat anterior, i respecte dels quals les Illes
Balears disposen de competència normativa, aquest termini
passa a ser de sis mesos.

3. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa,
en els procediments sancionadors i disciplinaris respecte dels
quals les Illes Balears disposen de competència normativa, són
en tot cas els següents:

a) En els procediments ordinaris: un any
b) En els procediments simplificats o abreujats: sis

mesos.

4. Això no obstant, seran d’aplicació els terminis establerts en
la normativa reguladora dels procediments sancionadors i
disciplinaris de caràcter específic quan aquells siguin superiors
als que s’estableixen en l’apartat anterior.

5. Passen a tenir rang legal els preceptes continguts en dis-
posicions reglamentàries dictades per l’Administració de les
Illes Balears que estableixen terminis de resolució i notificació
superiors als sis mesos”.

Article 16. Competències en matèria de gratificacions per
serveis extraordinaris

L'apartat i) de l’article 17 bis de la Llei 2/1989, de la
Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
passa a ser l'apartat j) de l'esmentat article 17 bis i la lletra i)
tendra la redacció següent:

"i) Resoldre els expedients de concessió del personal
docent en matèria de gratificacions per serveis extraordinaris".

Article 17. Disposició Addicional a la Llei 8/1995, de 30 de
març, relativa a activitats programades als instruments
d’ordenació territorial. 

“ A la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de
competències als Consells Insulars en matèria d’activitats
classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de
les infraccions i sancions, s’inclourà la disposició addicional
següent:

Disposició Addicional Sexta.- Activitats contemplades als
instruments d’ordenció del Territori.

L’execució d’activitats programades en un Pla
Territorial Parcial o a un Pla Director Sectorial, que inclogui la
seva qualificació, instal.lació, obertura i funcionament, no
estarà subjecte a les llicències, autoritzacions e informes que
aquesta Llei contempla.”.

Article 18. Del complement de destí dels funcionaris o personal
laboral fix que hagin estat alts càrrecs.

Amb efectes des de el primer de gener del 2000, els
funcionaris de carrera o personal que durant dos anys
continuats o tres amb interrupció, ocupin o hagin ocupat a
partir de 13 de juny del 1978 llocs a l’Administració
Preautonòmica o a l’Administració de les Illes Balears,
compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 32 de la Llei 5/84 de
24 d’octubre de Régim Jurídic de l’Administració de les Illes
Balears, percebran des de la seva reincorporació al servei actiu
i mentre es mantenguin en aquesta situació, el complement de
destí corresponent al seu grau personal incrementat en la
quantitat necessària per igualar-lo al valor del complement de
destí que la Llei de Pressuposts de l’estat fixi anyalment per als
Directors Generals de l’Administració de l’Estat.

Igualment, l’anterior serà d’aplicació al personal que
no essent funcionari de carrera en el moment de l’ocupació
d’aquests llocs, hagi assolit la condició de funcionari de carrera
amb posterioritat al seu cessament com a alt càrrec.

Així mateix, amb efectes des del primer de gener del
2000, el personal laboral fix que durant dos anys continuats o
tres amb interrupció, ocupin o hagin ocupat a partir del 13 de
juny del 1978 llocs a l’Administració Preautonòmica o a
l’Administració de la Comunitat Autònoma, compresos en
l’àmbit d’aplicació de l’article 32 de la Llei 5/1984, de 24
d’octubre, de Règim Jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, percebran des de la seva
reincorporació al servei actiu i mentre es mantinguin en aquesta
situació, una quantitat equivalent a la que correspondria
percebre per aquesta raó a un funcionari amb un complement de
destí 24 que caigués dins l’àmbit d’aplicació a que es refereixen
els anteriors paràgrafs.

Títol III. Normes d'ordre econòmic

Article 19. Fons públics destinats al sosteniment dels centres
concertats

S’autoritza el Consell de Govern, a proposta del
conseller d’Educació i Cultura, a desenvolupar un sistema propi
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per a la determinació dels fons públics destinats al sosteniment
dels centres concertats, d’acord amb el procediment de gestió
econòmica de l'Administració de les Illes Balears i la legislació
bàsica en matèria d’ensenyament.

Article 20. Fons de Rehabilitació d'Espais Turístics

1. Es crea el Fons de Rehabilitació d’Espais Turístics com a
mecanisme financer destinat a la remodelació i rehabilitació de
zones turístiques i a la recuperació de recursos i d’espais
naturals i patrimonials de rellevància turística.

2. La dotació anual del Fons quedarà afectada exclusivament a
les despeses directament relacionades amb els objectius
indicats a l’apartat anterior. El Govern promourà la participació
dels diferents agents representatius del sector turístic en la
gestió dels Fons.

Disposició addicional primera

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dins el
procés de dissolució de l'empresa pública Serveis d'Aqüicultura
Marina, SA i mitjançant decret, se subrogui en la condició
d'avalista del crèdit que l'entitat creditícia Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Baleares  va concedir a la Federació
Insular de Confraries de Pescadors de Mallorca.

Disposició addicional segona

Les sancions relatives a infraccions en matèria
d’aigües interiors i ordenació del sector pesquer podran ser
condonades totalment o parcialment de forma graciable pel
conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria, el qual
exercirà aquesta facultat directament. Serà necessària la
sol.licitud prèvia dels subjectes infractors o responsables i que
renunciïn expressament a l’exercici de tota acció d’impugnació
corresponent a l’acte administratiu, i si n’és el cas, a la
normativa de la qual derivi aquest acte. En cap cas la
condonació serà efectiva fins a la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Disposició derogatòria primera

Queden derogades totes les disposicions d'igual o
inferior rang que contradiguin el que es disposa en aquesta Llei
i, en particular, les normes següents:

a) Els apartats 3 i 4 de l’article 1r de la Llei 9/1997, de 22
de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

b) El títol segon de la Llei 13/1990, de 29 de novembre,
sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears.

Disposició derogatòria segona

Es deroga el punt 4 de l’article 8 de la Llei 11/1991, de
13 de desembre de Pressuposts Generals de la CAIB per a 1992.

Disposició final primera

S'autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears per
dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament
d'aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor, un cop publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia primer de gener de
l'any 2000.

A la seu del Parlament, a 21 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió dels dies 21 i 22 de
desembre del 1999, s'aprovà la Llei de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2000.

Palma, a 22 de desembre del 1999.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

C)

Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 2000

Exposició de motius

El Tribunal Constitucional ha establert de forma
reiterada que les lleis de pressuposts tenen una funció espe-
cífica i constitucionalment definida, que és l'aprovació dels
pressuposts generals, tot incloent-hi la totalitat de les
despeses i els ingressos del sector públic, com també la con-
signació de l'import dels beneficis fiscals que afecten els tri-
buts.

De tot l'anterior, es dedueix directament que la llei de
pressuposts no pot contenir matèries estranyes a la disci-
plina pressupostària, atès que això suposaria una restricció
ilAlegítima de les competències del poder legislatiu.

Amb compliment estricte del que s'ha exposat, es fa
la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que juntament amb la Llei de finances, cons-
titueix el marc normatiu al qual s'ha d'ajustar l'activitat eco-
nomicofinancera de la Comunitat Autònoma.

Aquesta Llei estableix una sèrie de normes relatives
a la gestió economicoadministrativa del pressupost i al seu
control tendents a millorar, accelerar i dotar de major eficàcia
aquesta gestió, com també a aconseguir un major rigor en
l’execució del pressupost. Les novetats més significatives es
refereixen a les qüestions que s’exposen a continuació. 
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En matèria de vinculació de crèdits, s’exclou la
possibilitat que els destinats al pagament de subvencions
amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma puguin quedar vinculats, atesa la seva
naturalesa específica, amb altres aprovats amb distinta finali-
tat.

Amb la finalitat de garantir adequadament el compli-
ment del principi d’equilibri econòmic territorial, especialment
referit a les circumstàncies del fet insular, com es proclama en
l’article 138.1 de la Constitució, aquesta Llei declara
ampliables els crèdits destinats al pagament de les subven-
cions al transport marítim interinsular regulades en el Decret
57/1999, de 28 de maig.

A l’assoliment d’una major eficàcia en la gestió
respon l’atribució al conseller d’Educació i Cultura de les
competències en matèria d’execució pressupostària dels
crèdits relatius a les despeses dels centres docents públics i
als concerts educatius.

Aquesta mateixa finalitat, que exigeix evitar la repeti-
ció innecessària de tràmits administratius, justifica la intro-
ducció d’una norma que atribueix a l’òrgan competent per
autoritzar i disposar la despesa, la competència per dictar la
resolució administrativa que hi dóna lloc, excepte en els
casos en què aquesta competència vengui atribuïda per llei.

Aquesta Llei introdueix una modificació rellevant de
la regulació continguda en lleis de pressuposts anteriors en
matèria de despeses plurianuals, consistent en la reducció de
les excepcions a l’aplicació dels límits temporals i quantita-
tius establerts amb caràcter general per a aquest tipus de
despeses. Es persegueix amb això un major rigor en el com-
pliment del principi pressupostari d’anualitat recollit en la Llei
orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats au-
tònomes i en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. 

La disposició addicional tercera conté una norma
sobre el control financer de la gestió economicofinancera del
sector públic autonòmic, el qual constitueix un instrument
eficaç per millorar aquesta gestió.

Cal destacar també les disposicions addicionals vui-
tena i novena, que fan referència, respectivament, al finança-
ment de l’exercici de les competències transferides per la
Comunitat Autònoma als consells insulars amb anterioritat al 15
de març de 1995, i a la dotació d’un fons interinsular
d’inversions i millora de serveis.

En matèria de taxes, prestacions patrimonials de
caràcter públic i tributs propis de la Comunitat Autònoma es
preveu l’actualització dels tipus de quantia fixa en funció del
creixement de l’índex de preus al consum previst en la Llei de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2000, i que
s’estima en un 2 per 100.

La presentació dels crèdits pressupostaris s'adapta al
mateix format que utilitza l'Administració de l'Estat per tal
d’homogeneïtzar-los als escenaris pactats de consolidació
pressupostària. 

Títol I. De l'aprovació dels pressuposts

Article 1. Crèdits inicials

1. Per a l'execució dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes
per a l'exercici del 2000, s'aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics I a VIII per import de 146.710.604.849
pessetes.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu de
liquidar durant l'exercici, dels capítols I a VIII, detallats en l'estat
d'ingressos puja a 145.210.604.849 pessetes.

2. Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven
crèdits per a despeses del capítol IX, per import de 975.000.000
pessetes.

3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2000
dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, a què
fa referència l’article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març,
d’entitats autònomes i empreses públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i
d’ingressos dels quals pugen a 31.106.639.028 pessetes, que
s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb
l’establert en la Llei 1/1986, de finances de la Comunitat Au-
tònoma de les Illes Balears.

4. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2000
de les societats anònimes públiques de la Comunitat Autò-
noma, a què fa referència l’article 1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d’entitats autònomes i empreses públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals pugen a 4.426.011.000 pes-
setes, que s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar
d’acord amb l’establert en la Llei 1/1986, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2. Finançament dels crèdits

Els crèdits aprovats en els punts 1 i 2 de l’article
anterior, per import de 147.685.604.849 pessetes, s’hauran de
finançar:

a) Amb els drets econòmics a liquidar dels capítols I a
VIII durant l'exercici, que es detallen a l’estat d'ingressos del
pressupost de la Comunitat Autònoma i que s’estimen en
145.210.604.849 pessetes.

b) Amb l’endeutament que es concerti d’acord amb el
que estableix l’article 15.3 d’aquesta llei.

Títol II. Dels crèdits i de les seves modificacions

Article 3. Vinculació dels crèdits

Els crèdits pressupostaris que conformen els res-
pectius programes de despeses tenen caràcter limitatiu d'acord
amb els nivells de vinculació entre ells, els quals es defineixen
en els paràgrafs següents:
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a) Amb caràcter general, la vinculació haurà de ser
orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i eco-
nòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol VI que serà a
nivell d’article. Per via d'excepció, estaran exclusivament
vinculats entre ells:

- Els crèdits del concepte 160. Quotes socials.

- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05
corresponents a les retribucions per triennis d'alts càrrecs,
personal eventual de gabinet, funcionaris i personal laboral
respectivament.

-  Els crèdits del subconcepte 222.00. Comunicacions telefò-
niques.

b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no podran
estar mai vinculats amb d'altres que no tenguin aquest caràcter
i la mateixa finalitat.

c) De la mateixa manera, tampoc no podran quedar vincu-
lats els crèdits ampliables amb altres partides que estiguin
mancades d'aquest caràcter.

d) No podran quedar vinculats amb altres crèdits, els
destinats al pagament de subvencions amb assignació
nominativa als pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma.

Article 4. Incorporació de crèdits.

1. La Mesa del Parlament incorporarà en la seva secció
pressupostària, 02-Parlament de les Illes Balears, pel 2000, els
romanents de crèdit de l'esmentada secció anul Alats al
tancament de l'exercici anterior.

2. El conseller competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts, mitjançant resolució expressa i amb la limitació del
resultat positiu del romanent líquid de tresoreria de l'exercici
1999 podrà incorporar als crèdits inicials de l'exercici 2000 els
següents:

a) Els crèdits que s’enumeren en l’article 54 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

b) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, així
com les transferències de crèdit concedides o autoritzades en
el darrer trimestre de l’exercici pressupostari.

c) Els crèdits que garanteixin compromisos de despesa
contrets abans del tancament de l'exercici pressupostari i que
per motius justificats no s'han pogut realitzar durant l'exercici.

d) Els crèdits autoritzats d'acord amb la recaptació
efectiva dels drets afectats.

e) Els crèdits per a operacions de capital.

3. Els romanents que, en desenvolupament del que
preveu l'apartat anterior, resultin incorporats al nou exercici es
podran aplicar dins l'exercici pressupostari en el qual s'acordi la

incorporació. Hauran de ser destinats a les mateixes finalitats
que en cada cas causaren l'autorització de la modificació de
crèdit o el compromís de despesa corresponent.

4 . Amb càrrec a les partides pressupostàries que
haguessin estat incrementades per incorporacions de crèdit no
es podrà transferir la quantia incorporada.

5. La diferència entre el romanent líquid de tresoreria
i les incorporacions de crèdit de l'exercici, a les quals fa
referència l'apartat 2 d'aquest article, es podrà utilitzar com a
font de finançament per incorporar als crèdits del pressupost de
despeses que el conseller competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts determini. Aquesta incorporació es podrà acordar
amb caràcter provisional i fins a la quantia estimada de
l’esmentada diferència.

6. Les incorporacions a què es refereix aquest article
es podran acordar amb caràcter provisional mentre no s'hagi
determinat el romanent íntegre de tresoreria. En cas que el
romanent indicat no sigui suficient per finançar totes les
incorporacions de crèdit, el conseller competent en matèria
d’Hisenda i Pressuposts podrà anulAlar els crèdits disponibles
que menys perjudici causin al servei públic.

Article 5. Crèdits ampliables i generacions de crèdit.

1. Per a l'exercici del 2000  i no obstant el caràcter
limitatiu dels crèdits establerts amb caràcter general en l'article
3, es podran ampliar o generar crèdits, amb el compliment previ
de les formalitats establertes o que s'estableixin, en els casos
següents:

a) Els corresponents a competències o serveis
transferits o que transfereixi durant l'exercici l'Administració
General de l'Estat, que s'ampliaran o, en el cas de serveis nous,
es generaran d'acord amb l'aprovació de la modificació de crèdit
corresponent en el pressupost de l'Estat.

b) Els destinats a finançar serveis que tenguin
ingressos afectats, la quantia dels quals podrà generar-se fins
a la recaptació real obtinguda per aquests ingressos.

c) Els destinats al pagament d'havers del personal,
quan resulti necessari per atendre l'aplicació de retribucions
derivades de disposicions de caràcter general.

d) Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència ferma.

e ) Els destinats al pagament d'interessos,
d'amortitzacions i d'altres despeses derivades d'operacions de
crèdit.

f)  Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones
recaptadores i a les despeses per a la gestió i recaptació de
nous imposts, així com la remuneració dels agents recaptadors
i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).

g) Els destinats a satisfer les pensions assistencials
derivades de les normes següents:
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- de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen deter-
minats fons nacionals per a l'aplicació social de l'impost i de
l'estalvi.

- del Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol, mitjançant el qual es
regula la concessió d'ajudes del Fons Nacional d'Assistència
Social a ancians i malalts o invàlids incapacitats per al treball.

h) Els destinats a satisfer les despeses que derivin de
l'aplicació de l'article 22 de la Llei 11/1993, de 22 desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1994.

i) Els destinats a satisfer les despeses que es deriven
de l'aplicació de l'article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997.

j) Els destinats al pagament de retribucions a alts
càrrecs i al personal al servei de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en concepte d'antiguitat i complement específic
docent per formació continuada -sexennis- (subconceptes:
100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).

k) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec
de l'ocupador (concepte 160).

l) Els destinats a satisfer les despeses per inversions
reals que derivin de la reposició de danys causats per
catàstrofes naturals (subconcepte 611.01).

m) Els destinats al pagament de valoracions i
peritatges (subconcepte 227.02).

n) Els destinat s a satisfer les despeses que derivin de
la dotació per serveis nous (concepte 240).

o) Els destinats a satisfer les despeses per adquisició
de dosis de vacunes per fer front a les campanyes de salut
destinades a la vacunació de la població.

p)  Els crèdits destinats a satisfer el cost efectiu dels
serveis transferits als consells insulars que figurin a la Secció
32 dels Pressuposts.

q)  Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses
dins el programa 1266 i 4221.

r) Els crèdits destinats a satisfer les despeses de
l’article econòmic 26 "Concerts per a la prestació de serveis
socials".

s) Els crèdits destinats al pagament d’indemnitzacions
per desclassificació de sòl urbanitzable (subconcepte 600.02).

t) Els crèdits destinats a inversió en centres
assistencials i hospitalaris (subconcepte 622.02), solament quan
es destinin a la construcció de l’Hospital d’Inca.

u) Els crèdits destinats a satisfer les actuacions
derivades de la normativa en matèria d’operacions

d’esponjament en àrees territorials amb immobles obsolets
(subconcepte 601.13) 

v)  Els crèdits destinats al pagament de les subvencions
al transport marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999,
de 28 de maig (subconcepte 480.35)

2. Les ampliacions de crèdit podran ser anulAlades
mitjançant resolució expressa del conseller competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts, sempre que la disponibilitat
pressupostària ho permeti.

Article 6. Limitacions a les transferències de crèdit.

Les transferències de crèdit a què fan referència els
articles 50, 51 i 52 de la Llei de finances esmentada estaran
subjectes exclusivament a les limitacions següents:

a) No podran minorar les partides pressupostàries, els
crèdits de les quals hagin estat ampliats, excepte si les
ampliacions es revoquen d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta llei,
ni afectaran els dotats per mitjà de crèdit extraordinari o
suplement de crèdit durant l'exercici.

Sense perjudici d’allò que s’estableix en el paràgraf
anterior, es podran minorar crèdits mitjançant transferència
sense anulAlar-ne les ampliacions, sempre que la partida o les
partides d’alta siguin també ampliables.

b) No podran realitzar-se transferències de crèdit a
càrrec d'operacions de capital amb la finalitat de finançar
operacions corrents, excepte en el supòsit de crèdits per dotar
el funcionament de noves inversions que, a més, hagin conclòs
en el mateix exercici, llevat del cas d'autorització prèvia de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears.

Tanmateix, es podran realitzar transferències que
minorin crèdits per a transferències de capital sempre que els
crèdits incrementats estiguin destinats a transferències
corrents, per aquells projectes relacionats amb la cooperació i
la solidaritat.

Títol III. Normes de gestió del pressupost de despeses

Article 7. Autorització i disposició de la despesa i reconeixe-
ment de l'obligació

1. Les competències en matèria d'autorització i
disposició de la despesa correspondran amb caràcter general i
permanent als òrgans següents:

a) A la Mesa del Parlament, pel que fa a la secció
pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears, i al síndic major
pel que fa a la secció pressupostària 03-Sindicatura de
Comptes.

b) Al president del Govern i al conseller de Presidència,
indistintament, pel que fa a les operacions relatives a la secció
11; als consellers, pel que fa a les seccions pressupostàries 12
a 20, i al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, pel
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que fa a la secció 04, sempre que la quantia de cadascuna de les
operacions no ultrapassi la quantitat de 25.000.000 pessetes.

c) Als responsables de les entitats autònomes res-
pectives pel que fa a les seccions pressupostàries 71, 74 i 75,
sempre que la quantia de cadascuna de les operacions no
ultrapassi la quantitat de 25.000.000 pessetes.

d) Al Consell de Govern, en la resta dels supòsits.

2. S'exceptuen de les limitacions precedents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupos-
tàries 31, 32 i 34, les de caràcter financer i tributari i els
pagaments de les operacions no pressupostàries, que corres-
pondran al conseller competent en matèria d’Hisenda i Pres-
sup osts, sense limitació de quantia, al qual correspondrà exercir
totes les competències administratives que es derivin de la
gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions
esmentades. 

b) Les operacions relatives a la secció pressupostària
36, que correspondrà al conseller d’Interior, sense limitació de
quantia.

c) Les operacions relatives a les despeses de les línies
de subvenció del FEOGA-garantia a què es refereixen el
Reglament (CEE) 1258/1999 del Consell, de 17 de maig, i altres
normes comunitàries, estatals i autonòmiques concordants i de
desplegament, que correspondran al conseller competent en
matèria d'Agricultura, amb independència de la seva quantia.
Així mateix, les competències que aquestes normes atribueixen
a altres òrgans s'entendran com a excepcions respecte de la
norma general que aquest article estableix.

d) Les operacions imputables a la secció pressupos-
tària 13, tant pel que fa als lliuraments de fons als centres
docents públics en concepte de despeses de funcionament,
com també les relatives a la imputació comptable als pressu-
posts generals de la Comunitat Autònoma de les compensaci-
ons formals a què fan referència els punts 2.2 i 4.2 de la
disposició addicional cinquena d’aquest a llei, correspondran al
conseller d’Educació i Cultura sense limitació de quantia.

e) Correspondrà al conseller d’Educació i Cultura
aprovar els expedients de despesa en matèria de concerts
educatius, incloses les despeses relatives al pagament delegat
de les retribucions de personal, qualsevol que en sigui l’import,
així com l’autorització i disposició de la despesa corresponent.

3. El Govern, mitjançant decret, podrà elevar la
limitació fixada en l'apartat 1.b) i 1.c) d'aquest article per als
programes, la bona gestió dels quals així ho requereixi.

4. Les competències en matèria de reconeixement de
l'obligació correspondran, respectivament i sense limitació de
quantia, a la Mesa del Parlament, al síndic major de comptes, o
al titular de la secció pressupostària, al càrrec de la qual hagi de
ser atesa l'obligació. Això no obstant, les operacions relatives
a nòmines i despeses de previsió social o assistencial de
personal 

correspondran al conseller d’Interior, amb independència de les
seccions a les quals s'apliquin, exceptuant-ne la secció 02-
Parlament de les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes ,  i
sense limitació de quantia, i les que afectin les nòmines del
personal adscrit al servei d’educació no universitària, que
correspondran al conseller d’Educació i Cultura.

5. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la
despesa ho serà també per dictar la resolució administrativa que
doni lloc a aquesta, llevat dels casos en què la competència per
dictar l’esmentada resolució estigui atribuïda per llei.

La desconcentració, delegació o, en general, els actes
pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les
competències esmentades al paràgraf anterior s’entendran
sempre referides a ambdues competències.

Article 8. Despeses plurianuals

1. El nombre d'exercicis a què podran aplicar-se les
despeses regulades en l'article 45 de la Llei de finances es-
mentada no podrà ser superior a cinc.

Així mateix, la despesa que en aquests casos s'imputi
a cadascun dels exercicis futurs no podrà excedir de la quantitat
resultant d'aplicar al crèdit inicial de cada capítol d'una mateixa
secció d’aquest exercici els percentatges següents: en l'exercici
immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%; i en els
exercicis tercer i quart, el 50%.

2. Les limitacions anteriors no seran d’aplicació als
supòsits prevists en les lletres c) i d) de l’article 45.2 de
l’esmentada Llei de finances.

Així mateix, el Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, en
casos especialment justificats, a petició de la Conselleria cor-
responent i amb els informes previs que s’estimin oportuns, i,
en tot cas, el de la Direcció General de Pressuposts,  podrà en
cadascun dels expedients de despesa plurianual:

- Exceptuar l’aplicació de les esmentades limitacions.

- Modificar els percentatges i el nombre d’anualitats
assenyalats en l’apartat primer d’aquest article.

3. Corresp on al conseller competent en matèria
d’Hisenda i Pressuposts la facultat d'autoritzar la imputació de
despeses a exercicis futurs, sense perjudici de les competències
en matèria d'execució del pressupost de despeses que es
determinen en l'article 7. 

4. El conseller competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts podrà modificar les anualitats compromeses,
sempre que aquesta possibilitat estigui establerta en el marc
legal o contractual que presideixi aquest compromís, tot això
dins les possibilitats pressupostàries.

5. En tot cas, l'adquisició i la modificació de com-
promisos de despeses plurianuals requerirà la presa en consi-
deració prèvia per part de la Direcció General de Pressuposts i
la fiscalització prèvia de la Intervenció.
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6. De tots els compromisos de despesa d'abast pluri-
anual es retrà compte al Parlament en la informació trimestral
prevista en l'article 103 de la Llei de finances esmentada.

Article 9. Indisponibilitat

Les partides del pressupost de despeses que aquesta
llei assenyali o que mitjançant ordre del conseller competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts es determinin, romandran en
situació d'indisponibilitat mentre no siguin reconeguts o
recaptats els drets afectats a les activitats finançades per
aquestes partides de despeses i en aquells casos en què la
bona gestió de despeses així ho aconselli.

Article 10. De les despeses de personal per al 2000

1. Les retribucions dels membres del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres alts càrrecs i
del personal eventual al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma per al 2000 hauran de ser les correspo-
nents a 1999 d'acord amb la normativa vigent, i se n’haurà
d’incrementar la quantia dels diferents conceptes retributius en
el mateix percentatge que sigui d'aplicació per als funcionaris de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l'exercici del 2000.

Les retribucions totals dels delegats territorials
d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, com a alts
càrrecs que s’integren en l’estructura orgànica de la Conselleria
d’Educació i Cultura seran de sis milions vuit-centes vint-i-set
mil pessetes (6.827.000 PTA). Aquestes retribucions es
compondran dels mateixos conceptes que les dels directors
generals, encara que la quantia del complement específic serà
d’un milió cinc-centes seixanta-set mil dues-centes vint-i-cinc
(1.567.225 PTA).

2. Pel que fa als funcionaris al servei de l'Adminis-
tració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) Les retribucions hauran de ser les corresponents al
1999, d'acord amb la normativa vigent, i se n'haurà d'incrementar
la quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix
percentatge que sigui d'aplicació per als funcionaris de
l'Administració General de l'Estat, per a l'exercici del 2000.

b) Les retribucions bàsiques corresponents a cada
grup així com el complement de destinació relatiu a cada nivell,
hauran de ser els que siguin d'aplicació als funcionaris al servei
de l'Administració General de l'Estat. La resta de retribucions
complementàries es basaran, per a cada lloc de treball, en el que
determinin les relacions de llocs de treball vigents en cada
moment.

3.  Malgrat el que disposa l’apartat anterior, les retri-
bucions dels funcionaris que n’haguessin modificat
l’adscripció a determinada plaça d'acord amb la provisió dels
llocs de treball que apareguin descrits en la relació de llocs de
treball, hauran de ser objecte de revisió pel que fa a les
especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin.

4. Les retribucions del personal laboral al servei de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
hauran de ser les que es determinin mitjançant la negociació
colAlectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta
finalitat s'estableixin en la regulació estatal d'aplicació
imperativa.

Article 11. Complement de productivitat

La quantia global del complement de productivi tat  a
què es refereix l'article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer,
de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, no podrà excedir del 5% sobre els crèdits inicials del
capítol I de cada secció de despesa.

Article 12. Indemnitzacions per raó del servei

1. El règim jurídic i econòmic de les compensacions i
indemnitzacions a percebre pels alts càrrecs de la Comunitat
Autònoma, relatives a despeses de viatges oficials i
indemnitzacions per residència a Menorca, a Eivissa, o a
Formentera, serà establert reglamentàriament mitjançant decret
del Consell de Govern, que podrà preveure altres supòsits que
es considerin d’aplicació.

2. Les indemnitzacions per raó del servei del personal
de la Comunitat Autònoma es regularan per la seva normativa
pròpia, la quantia de les quals, respecte de les de 1999,
s’incrementarà en el percentatge a què es refereix l’article 10.2
d’aquesta llei. Aquesta normativa haurà de ser igualment
d’aplicació per al personal eventual al servei de la Comunitat
Autònoma.

3. Les despeses de desplaçament i les dietes dels
membres de la Comissió Tècnica Interinsular hauran de ser
ateses amb càrrec als crèdits de la secció pressupostària 02-
Parlament de les Illes Balears.

4. Els components de la Comissió Mixta de Transfe-
rències i els representants de l'Administració de la Comunitat
Autònoma en els altres òrgans colAlegiats que determini el
titular de la secció pressupostària corresponent percebran,
prestin o no serveis en aquesta comunitat i siguin quines
siguin les funcions que exerceixin en aquests òrgans
colAlegiats, una indemnització en concepte d'assistència a les
sessions, en la quantia que reglamentàriament es determini, a
més de les despeses de desplaçament que realitzin amb aquesta
finalitat. Determinada la procedència de la indemnització i no
fixada la quantia, aquesta serà de 8.000 pessetes per sessió i
dia.

Títol IV. De la concessió d'avals

Article 13. Avals

1. Al llarg de l'exercici del 2000, la Comunitat Autò-
noma podrà concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia
expressa al benefici d'excussió, directament o a través de les
seves entitats, institucions i empreses, fins a la quantitat total
de 3.000.000.000,- pessetes.
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Els avals que concedeixi directament la Comunitat
Autònoma s’hauran de subjectar a les condicions determinades
pels articles 75 a 79 de l’esmentada Llei de finances.

2 . La suma de cada aval no podrà excedir del 30% de
la quantitat assenyalada en l'apartat anterior.

Aquesta limitació afectarà exclusivament cadascuna de
les operacions avalades i no tendrà caràcter acumulatiu per
empresa, institució o entitat.

S'exceptuen d'aquesta limitació els segons avals
regulats en el paràgraf 2 de l'article 76 de l’esmentada Llei de
finances.

3. Tots els acords de concessió i de cancelAlació
d'avals, bé hagin estat concedits directament per la Comunitat
Autònoma o bé per les seves entitats, institucions o empreses,
s'hauran de comunicar a la Direcció General del Tresor i Política
Financera per tal de registrar-los.

4. No s'imputarà a l'esmentat límit l'import dels avals
que es presten per motiu del refinançament o la substitució
d'operacions de crèdit, en la mesura que impliquin cancelAlació
d'avals anteriorment concedits.

5. Els avals concedits per la Comunitat Autònoma es
podran fer extensius a operacions de derivats financers fets per
l’empresa pública avalada.

Les operacions de derivats financers hauran de ser
prèviament autoritzades per la Direcció General del Tresor i
Política Financera.

Article 14. Avals excepcionals

Excepcionalment, en l'exercici del 2000, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter solidari
i amb renúncia expressa al benefici d'excussió, les operacions
de crèdit següents:

1ª. Per un import de fins a 2.500.000.000 de pessetes,
les que concedeixin les entitats financeres a l'Institut Balear de
Sanejament (IBASAN).

Les operacions de crèdit ja avalades i a avalar tendran
com a objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de
l'esmentat institut, el qual queda reflectit en el seu pressupost.

2ª. Per un import de fins a 400.000.000 de pessetes, les
que concedeixin les entit ats financeres als consorcis locals,
constituïts o a constituir, l'objecte dels quals sigui el proveï-
ment d'aigües, fins i tot dessalinització i potabilització. Els avals
que concedeixi la Comunitat Autònoma garantiran  únicament
la part alíquota que li correspongui de participació en els
respectius consorcis.

3ª. Per un import de fins a 2.350.000.000 pessetes, les
que concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a
objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de l’ens
esmentat que queda reflectit en el seu pressupost.

4ª. Per un import de fins a 2.200.000.000 pessetes les
que concedeixin les entitats financeres al Parc BIT de Desen-
volupament, S.A.

Les operacions de crèdit a avalar tendran com a
objecte exclusiu el finançament del pla d'inversions de l'ens
esmentat, el qual queda reflectit en el seu pressupost.

Títol V. Normes de gestió del pressupost d'ingressos

Article 15. Operacions de crèdit

1. El Govern podrà realitzar les operacions de tresoreria
previstes en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei de finances,
sempre que la seva suma no superi el 15% dels crèdits con-
signats en l'estat de despeses autoritzats en l'article 1.1 d'a-
questa llei.

2. Les operacions especials de tresoreria concertades
pel Govern per un termini inferior a un any per tal d'anticipar la
presumible recaptació dels seus propis drets als ajuntaments de
les Illes Balears que hagin delegat en el Govern la gestió
recaptadora dels seus ingressos no es computaran a l'efecte del
límit previst en l'apartat anterior.

3. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del
conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, emeti
deute públic o concerti operacions de crèdit amb un termini de
reembossament superior a l’any, determinant les característi-
ques d’unes i d’altres amb la limitació de no augmentar
l’endeutament al tancament de l’exercici en un import superior
a 1.500.000.000 de pessetes respecte al saldo de l’endeutament
a dia 1 de gener de l’any 2000.

Aquest límit serà efectiu al tancament de l’exercici i es
podrà sobrepassar al llarg de l’any en curs amb l’autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts segons vagi l’evolució real dels pagaments i dels
ingressos en el transcurs de l’execució del pressupost.

S’entén per endeutament a aquests efectes l’import
adjudicat en operacions amb un termini de reembossament
superior a l’any, encara que estàs pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 1999 i no formalitzat a 31
de desembre d’aqueix any es podrà instrumentar l’any 2000.

4 .  S'autoritza la concertació d'operacions
d'endeutament a llarg termini fins a un import equivalent al dels
deutes pendents de cobrament derivats de liquidacions emeses
per la Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació
Tecnològica en aplicació de la Llei 12/1991, de 20 de desembre,
reguladora de l'impost sobre instalAlacions que incideixin en el
medi ambient.

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, en determini les
característiques.
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Un cop notificada la sentència del Tribunal Consti-
tucional que resolgui el recurs de inconstitucionalitat contra la
Llei 12/1991, reguladora de l’impost sobre instal Alacions que
incideixin en el medi ambient, l’import de les operacions
d’endeutament que es poguessin autoritzar en l’exercici corrent
i anteriors es dedicarà a finançar la disminució de contrets
líquids que pugui derivar-se del sentit de la sentència. En la
quantia que no s’hagi de destinar a aquesta finalitat, s’autoritza
el Consell de Govern a amortitzar l’endeutament concertat o a
finançar obligacions d’exercicis futurs de la Comunitat
Autònoma; en aquest darrer supòsit, amb l’oportuna generació
de crèdits pressupostaris prèvia, un cop imputats al pressupost
els ingressos extrapressupostaris derivats de l’esmentat
endeutament.

L’endeutament que al tancament de l’exercici 1999 no
s’hagués formalitzat ho podrà ser al llarg de l’any 2000, sempre
que no s’ultrapassi el límit fixat en el primer paràgraf d’aquest
apartat.

5. L'endeutament s'ha de realitzar d'acord amb els
requisits i les condicions assenyalades en l'article 66 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i en l'article 14 de la
Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.

6. La intervenció de fedatari públic només serà
preceptiva quan així ho disposi expressament la legislació
aplicable. En tot cas, no serà preceptiva per a les operacions
d'apelAlació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés.

7. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma hauran de
trametre a la Direcció General del Tresor i Política Financera els
projectes d’inversió previstos en els seus pressuposts
respectius que es proposin finançar amb el producte
d’operacions d’endeutament prèviament autoritzades per la
Conselleria d’Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tec-
nològica, així com el programa d’execució d’aqueixes.

Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma
informaran la Direcció General del Tresor i Política Financera de
les disposicions que efectuïn de les operacions d’endeutament
formalitzades, així com de l’aplicació d’aquestes.

Article 16. Tramesa d’informació a la Direcció General del
Tresor i Política Financera.

1 . Les empreses públiques de la Comunitat Autònoma hau-
ran de trametre mensualment a la Direcció General del Tresor i
Política Financera un estat de la seva situació financera,
d’acord amb l’estructura que aquesta determini.

2. Correspon a la Direcció General del Tresor i Política
Financera supervisar la gestió de tresoreria de les empreses
públiques de la Comunitat Autònoma.

Article 17. Comptabilització de les operacions d’amortització
anticipada, de renegociació o refinançament de l’endeutament.

D’acord amb les condicions que es determinin regla-
mentàriament, les operacions acordades pel Consell de Govern

d’amortització anticipada, de renegociació o refinançament
d’operacions d’endeutament de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i aquelles que ultrapassin el límit previst en
l’apartat 3 de l’article 15 d’aquesta llei, es comptabilitzaran
transitòriament, tant les operacions noves que es concertin com
aquelles que es cancelAlin anticipadament, als comptes no
pressupostaris que la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma determini. En tot cas, se’n traspassarà el saldo net
al pressupost de la Comunitat Autònoma al tancament de
l’exercici, amb les adaptacions prèvies pressupostàries
necessàries.

Article 18. Tributs

1. Augmenten per al 2000 els tipus de gravamen de
quantia fixa de les taxes, prestacions patrimonials de caràcter
públic i de la resta de tributs propis de la Hisenda de la Co-
munitat Autònoma de les Illes Balears fins a la quantitat que
resultarà d’aplicar a la quantitat exigida el 1999 el coeficient del
2 per 100.

Per als tributs propis, si la quantitat que resulta
d’aquesta operació donàs cèntims, s’arrodoniria a la baixa si els
cèntims no arribassin a cinquanta, i a l’alça, en un altre cas.

Per a les taxes, la quantitat que resulti d’aquesta
operació s’arrodonirà a múltiples de 5 pessetes, per excés o per
defecte, en funció que el resultat sigui més pròxim a un o a un
altre múltiple.

Es consideren tipus fixos aquells que no es determinen
per un percentatge de la base o aquells que no es valoren en
unitats monetàries. Les quotes tributàries de les taxes que es
determinin per un percentatge de la base, també s’arrodoniran
a múltiples de 5 pessetes, tal com es determina en el paràgraf
anterior.

2. S’exceptuen de l’increment de l’apartat anterior les
taxes que s’haguessin actualitzat per normes aprovades el 1999.

Títol VI. De la intervenció, del control financer i de la
comptabilitat

Article 19. Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l'exercici del 2000 es tancaran,
pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31
de desembre de l’any 2000.

D'acord amb el que disposa l'article 96.1 de la Llei de
finances esmentada, quedaran integrats dins el Compte de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
els comptes de les entitats autònomes que siguin incloses dins
els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma com a
seccions pressupostàries.

Títol VII. Relacions institucionals

Article 20

La documentació que trimestralment el Govern ha de
trametre al Parlament de les Illes Balears, segons el que disposa
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l'article 103 de la Llei de finances esmentada, s'ha d’acomplir en
el segon mes de cada trimestre.

Disposició addicional primera

Es dóna una redacció nova als articles 9, apartat f ) ,  i
58, apartat 2, de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Article 9, apartat, f):

“Exercir l’autoritat superior sobre l’ordenació dels
pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de
les seves entitats autònomes.”

Article 58, apartat 2:

“2. Sota l’autoritat superior del conseller competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts, competen al director general
del Tresor i Política Financera les funcions d’ordenador general
de pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i
de les seves entitats autònomes.

La disposició de fons s’efectuarà, necessàriament, amb
la signatura conjunta del director general del Tresor i Política
Financera i de l’interventor general, sense perjudici de la seva
substitució per altres persones de les seves unitats orgàniques
degudament autoritzades per a això. Tanmateix, no serà
necessària la signatura de l’interventor general quan es tracti de
moviments interns de fons entre comptes de la comunitat
autònoma”.

Disposició addicional segona

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 de l’article 56
de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

“En els supòsits en què legalment o reglamentària es
prevegi així, el reconeixement podrà fer-se sota la condició
suspensiva que es compleixin tots els requisits necessaris per
a l’exigibilitat de l’obligació.”

Disposició addicional tercera

Es modifica la redacció de l’article 26 de la Llei 9/1995,
de 21 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears:

“Article 26.

1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears exercirà el control financer de
l’Administració General de la Comunitat Autònoma, de les
entitats autònomes, de les empreses públiques i dels altres ens
públics dependents de la Comunitat Autònoma, qualsevol que
en sigui la denominació i forma jurídica.

2. El control financer previst en l’apartat anterior
s’estendrà a la comprovació dels aspectes següents:

a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de
cadascun dels òrgans i entitats sotmeses a aquesta modalitat
de control. 

b) El registre i la comptabilització correctes de la totali-
tat de les operacions realitzades per cada òrgan o entitat i el
reflex fidel en els comptes i estats que, d’acord amb les dispo-
sicions aplicables, hagin de formar aquests.

c) La verificació de la bona gestió financera, segons
els principis d’economia, eficàcia i eficiència, així com la veri-
ficació del nivell de resultats obtinguts amb relació als mitjans
emprats i els efectes produïts.

3. Allò que disposen els apartats anteriors s’entendrà
sense perjudici del que estableix l’article 90.4 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, respecte al control financer sobre les entitats
públiques, les empreses, les societats i les persones que
p ercebin subvencions, préstecs, avals i altres ajudes públiques
de la Comunitat, de les entitats i de les empreses que en
depenen, així com de les empreses vinculades a l’una o a les
altres. El control financer de les subvencions, dels préstecs,
dels avals i de les altres ajudes es podrà exercir també respecte
de les finançades amb fons de la Unió Europea”.

Disposició addicional quarta

El cost de personal funcionari docent i no docent i
contractat docent de la Universitat té l’especificació següent
per a la Universitat de les Illes Balears, en milers de pessetes,
sense 
incloure-hi triennis ni Seguretat Social. En aquest sentit, la
Universitat de les Illes Balears podrà ampliar-ne els crèdits de
capítol I, fins a les quantitats assenyalades:

Universitat (UIB)
Personal docent funcionari i contractat: 3.473.250
Personal no docent funcionari: 728.017

Disposició addicional cinquena

1. Els centres docents públics no universitaris gaudi-
ran d'autonomia en la seva gestió econòmica en els termes que
s'estableixen en els apartats següents.

2.1. La Conselleria d'Educació i Cultura dins el darrer
trimestre de cada any assignarà els imports anuals que
corresponen a cada centre docent públic en concepte de les
seves despeses de funcionament.

Els esmentats imports seran lliurats als centres, amb la
periodicitat que es determini, i tindran la consideració de
pagaments en ferm, amb càrrec al capítol 2 de l'estat de
despeses de la secció pressupostària indicada.

2.2.  Els ingressos que els centres recaptin com a
conseqüència de la prestació de serveis distints dels gravats
per les taxes acadèmiques, així com els que es produeixin per
llegats, donacions i venda de béns, podran ser aplicats a les
seves despeses de funcionament.
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3. Correspondrà al consell escolar de cada centre
aprovar l'aplicació dels ingressos als quals fa referència el punt
dos de l'apartat anterior, a les despeses de funcionament del
centre.

4.1. Els centres docents públics no universitaris
hauran de retre comptes de la seva gestió davant la Conselleria
d'Educació i Cultura. A aquests efectes, els comptes de gestió
dels centres hauran d’incloure tots els fons rebuts amb càrrec
als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a despeses de funcionament; els ingressos
obtinguts d'acord amb el que s'indica a l'apartat 2.2 d'aques ta
disposició addicional; les despeses realitzades amb càrrec a
ambdues fonts anteriors i el romanent que en resulti.

4.2. La Conselleria d'Hisenda, Pressuposts, Energia i
Innovació Tecnològica determinarà l'estructura de l'esmentat
compte, així com la periodicitat d'acord amb la qual s'haurà de
retre, i el seu reflex a la comptabilitat pressupostària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Als efectes del que s'ha indicat en el paràgraf anterior,
l'import total dels ingressos esmentats a l'apartat 2.2 serà
objecte d'aplicació al Pressupost d'Ingressos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears mitjançant compensació formal,
amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de
generació de crèdits.

5. La justificació del compte de gestió al qual fa
referència l'apartat anterior podrà tenir lloc mitjançant una
certificació del Consell Escolar sobre l'aplicació donada a la
totalitat dels recursos dels quals ha disposat cada centre. L'es-
mentada certificació substituirà els corresponents justificants
originals, els quals quedaran a disposició dels òrgans de con-
trol intern i extern competents, per tal de poder dur a terme les
comprovacions que correspongui d'acord amb l'àmbit de les
seves competències respectives.

6. Els romanents dels fons percebuts pels centres,
reflectits en els seus comptes de gestió, tal i com s'indica en
l'apartat 4.1, i que procedeixin dels lliuraments tramesos als
esmentats centres conforme al procediment previst en aquesta
Llei, o dels ingressos que hagin recaptat per qualsevol concep-
te, sempre que no es tracti de les taxes acadèmiques, no seran
objecte de reintegrament, formaran part del compte de tresoreria
de cada centre docent, no formaran part del Compte de
Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
quedaran a disposició de cada centre per tal de ser aplicats als
pressuposts de despeses de l’exercici següent.

7 . Es faculta el conseller competent en matèria
d’Hisenda i Pressuposts perquè dicti les disposicions neces-
sàries per desplegar el procediment previst en aquesta dis-
posició addicional.

Disposició addicional sisena

1. El sobrant de les quantitats abonades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma als centres docents
concertats per finançar altres despeses de funcionament,
diferents dels salaris del personal docent, no serà reintegrat a

l’Administració sinó que es destinarà a finançar en els exercicis
posteriors despeses de la mateixa naturalesa.

2. Allò que es disposa en l’apartat anterior s’entendrà
sense perjudici de l’obligació de justificació de l’ús de les
quantitats abonades per l’Administració per finançar altres
despeses de funcionament diferents dels salaris del personal
docent.

Disposició addicional setena

Al llarg de l’any 2000 se suspèn la vigència de la
disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de de-
sembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1998, tan sols pel que fa a les tarifes de
subscripció al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears via Internet amb servei de recerca.

Disposició addicional vuitena

1. Amb efectes per a l’exercici pressupostari de l’any
2000, s’estableix, dins de la secció 32, una dotació comple-
mentària destinada als Consells Insulars, per import de
499.389.526 pessetes, amb la següent territorialització:

- Consell Insular de Mallorca: 295.189.149 pessetes
- Consell Insular de Menorca:  93.635.536 pessetes
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 110.564.841 pessetes

2. Sense perjudici de l’assenyalat en l’apartat 4 se-
güent, aquesta dotació es fonamenta en la compensació per les
despeses de conservació, millora, substitució i ampliació del
capital públic afecte a la prestació dels serveis corresponents
a les matèries competencials transferides per la Comunitat
Autònoma als Consells Insulars, amb anterioritat al 15 de març
de 1995.

3. Aquesta dotació es distribueix d’acord amb la
despesa transferida homogènia, a la data anteriorment esmen-
tada, existent per als tres Consells Insulars a 31 de desembre de
1999.

4. La dotació s’integrarà en la massa financera general
corresponent als Consells Insulars, tindrà la condició de
finançament incondicionat, i s’actualitzarà anualment d’acord
amb l’índex general de preus al consum d’Espanya.

5. Igualment, la dotació s’haurà d’integrar en la
restricció financera inicial que es faci servir en el sistema
definitiu de finançament previst en l’article 39 de la Llei 5/1989,
de 13 de abril, de Consells Insulars.

Disposició addicional novena

1. Excep cionalment, i fins que es creï el fons de
compensació interinsular previst en la Llei 5/1989, de 13 de abril,
de Consells Insulars, les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclouran, dins la
secció 32, una dotació per a un fons interinsular d’inversions
i millora de serveis, que per a l’any 2000 tindrà un import de
3.332.932.416 pessetes. Aquest import es distribuirà en un
cinquanta-cinc per cent (55%) per donar cobertura a inversions
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realitzades, coordinades o recolzades pels Consells Insulars i en
un quaranta-cinc per cent (45%) per destinar-lo a la potenciació
dels serveis transferits als Consells Insulars per lleis d’atribució
de competències que hagin entrat en vigor abans del 31 de
desembre de 1999.

2. La destinació, la gestió i l'execució d’aquest fons
haurà de correspondre a cadascun dels Consells Insulars
segons la seva lliure elecció, amb l’únic requisit de destinar-lo
a les finalitats indicades en l’apartat anterior i d’acord amb les
quanties assenyalades en l’apartat següent.

3. La territorialtizació d’aquest fons s’estructura en
transferències corrents i de capital, d’acord amb la següent
distribució:

a) Transferències corrents:

- Consell Insular de Mallorca: 864.945.956 pessetes
- Consell Insular de Menorca:  292.014.873 pessetes
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 342.858.758 pessetes
Total transferències corrents: 1.499.819.587 pessetes

b) Transferències de capital:

- Consell Insular de Mallorca: 1.239.664.895 pessetes
- Consell Insular de Menorca: 293.367.364 pessetes
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 300.080.570 pessetes
Total transferències de capital: 1.833.112.829 pessetes

4. La dotació que per a transferències de capital
s’estableix en l’apartat anterior, que s’actualitzarà anualment
d’acord amb l’índex general de preus al consum d’Espanya,
constituirà, en el seu conjunt, la restricció financera inicial per
a la determinació de l’import del futur fons de compensació
interinsular.

5. La dotació que per a transferències corrents
s’estableix en l’apartat tres anterior, s’integrarà en la massa
financera general corresponent als Consells Insulars, tindrà la
condició de finançament incondicionat i serà actualitzada
anualment d’acord amb l’índex general de preus al consum
d’Espanya.

6. Així mateix, aquesta dotació per transferències
corrents s’integrarà en la restricció financera inicial que s’usi en
el sistema definitiu de finançament previst en l’article 39 de la
Llei 5/1989, de 13 d’abril, de Consells Insulars.

7. En qualsevol cas, l’import de transferències corrents
es considerarà per cada Consell Insular com a finançament
incondicionat en el sentit establert per la disposició addicional
segona de la Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de patrimoni.

8. En la memòria que cada Consell Insular ha
d’elaborar anualment, s’inclourà un capítol específic relatiu a
l’aplicació d’aquest fons en el seu territori, en el vessant
corresponent a la transferència de capital.

Disposició addicional desena

Queden sense efecte les obligacions relatives al finan-
çament de l’Hospital General de Mallorca i de l’Hospital
Psiquiàtric que foren assumides pel Consell Insular de Mallorca
en virtut de les condicions segona i quarta, apartat u, del
Conveni de Transferència dels Centres Hospitalaris del Consell
Insular de Mallorca a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, signat per ambdues Administracions i integrat en el
Decret 193/1996, de 25 d’octubre.

Disposició transitòria primera

Als efectes del que es  disposa en els articles 7.1.b) i
7.4 d’aquesta llei, i al llarg del temps en què el nombre i
denominació de les conselleries sigui l’establert per l’ordre del
president de les Illes Balears, de 27 de juliol de 1999,
s’observaran les següents regles complementàries de com-
petència per autoritzar i disposar la despesa i reconèixer
obligacions:

- El conseller competent respecte de la secció 14, ho serà també
respecte de la secció 22.
- El conseller competent respecte de la secció 19, ho serà també
respecte de la secció 23.
- El conseller competent respecte de la secció 20, ho serà també
respecte de la secció 21.

Disposició transitòria segona

A les despeses d’abast plurianual autoritzades abans
de l’entrada en vigor d’aquesta llei no els serà d’aplicació allò
que es disposa en l’article 8; i es regiran per les normes
reguladores d’aquest tipus de despeses contingudes en les
lleis de pressuposts vigents al temps de la seva autorització, a
més de per allò que estableix l’article 45 de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de categoria
igual o inferior en tot allò que s’oposin al que disposa aquesta
llei i, en particular, les següents:

- L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 6/1992, de 22 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1993.
- La disposició transitòria segona de la Llei 12/1993, de 20 de
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i assistència social corresponents al
Decret del Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982.
- L’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997, el qual, tanmateix, mantindrà la vigència fins
que es dicti el decret previst en l'article 12.1 d'aquesta Llei.

Disposició final primera

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, dicti les
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disposicions necessàries per al desenvolupament i l'exercici de
tot el que es preveu en aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei començarà a vigir una vegada publicada
en el Butlletí de les Illes Balears, dia 1 de gener de l’any 2000.

A la seu del Parlament, a 22 de desembre del 1999.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Els quadres corresponents a la Llei de pressuposts es 
consultar a la versió impresa d'aquest butlletí.
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