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El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de novembre del 2000, d'acord amb el que disposen els
articles 71 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 38 i
41.5 de la Llei 11/1986, de 5 de febrer, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i 112 del Reglament
del Parlament,en relació al 133 del mateix text, admeté a
tràmit el Projecte de Llei RGE núm. 4494/00, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2001.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 20 de novembre d'enguany, a les 14
hores.
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
CERTIFIC

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1. Aprovació del Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2001.
A proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Consell
de Govern adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el text articulat i l'estat d'ingressos i
despeses del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2001, elaborats
d'acord amb el que estableix l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears.
Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears aquest projecte
de llei perquè el tramiti.
Tercer. Sol·licitar del Parlament de les Illes Balears la tramitació,
l'examen i l'aprovació del projecte de llei esmentat, d'acord amb
l'article 71 de l'Estatut d'Autonomia i amb la secció segona del
capítol III del títol VI del vigent Reglament del Parlament de les
Illes Balears".
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 16 d'octubre del 2000.

A)
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001
Exposició de motius
El Tribunal Constitucional ha establert de forma reiterada
que les lleis de pressuposts tenen una funció específica 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 consignació de
l’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs.
D’això es dedueix directament que la Llei de pressuposts no
pot contenir matèries estranyes a la disciplina pressupostària,
atès que això suposaria una restricció il·legítima de les
competències del poder legislatiu.
Per complir el 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, constitueix el marc normatiu
al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera de la
comunitat autònoma. Els trets de més relleu del seu contingut
són els que s’exposen a continuació.
Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en la gestió
economicofinancera s’ha modificat la regulació de les
incorporacions de crèdits i al mateix temps, s’ha considerat
necessari recollir la regulació legal d’aquesta matèria en una
única norma, que per raons de sistemàtica legislativa ha de ser
la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. La regulació legal fins ara en
vigor estava integrada per l’article 46 de l’esmentada Llei de
1/1986, de 5 de febrer, i per l’article que se solia incloure en la
Llei de pressuposts de cada any amb vigència limitada al
corresponent exercici. Tanmateix, la temporalitat de la
disposició incorporada a la Llei de pressuposts mancava de
justificació perquè any rere any repetia el mateix tenor literal.
Per això, resulta més convenient des del punt de vista de la
claredat legislativa mantenir una norma de vigència temporal
il·limitada dins la llei que conté la regulació més general en
aquesta matèria –la Llei 1/1986, de 5 de febrer.
Altres innovacions respecte al règim en vigor contingudes
en aquesta Llei són les relatives a les bases i convocatòries de
subvencions, límits dels avals concedits per la comunitat
autònoma i caràcter vinculant del pressupost d’explotació i
capital de les entitats autònomes i empreses públiques de la
comunitat autònoma. La primera de les mesures legislatives
esmentades tracta de garantir el finançament de les
subvencions concedides per la comunitat autònoma, mentre
que les altres dues estan dirigides a assolir una major flexibilitat
i eficàcia en l’actuació.
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La vigència il·limitada en el temps de les disposicions
contingudes en les lleis de pressuposts, llevat d’aquelles que
la tenguin circumscrita a un exercici determinat, fa innecessària
la reiteració any rere any en aquest tipus de lleis de preceptes
amb una redacció idèntica. Per això, aquesta Llei no ha inclòs
en el seu articulat alguns articles que es venien incloent
tradicionalment en lleis anteriors, la vigència dels quals,
tanmateix, no necessita ser reiterada en la Llei de pressupost de
cada any; aquest és el cas dels articles relatius a les limitacions
a les transferències de crèdit, despeses plurianuals;
indisponibilitat; tramesa d’informació a la Direcció General del
Tresor i Política Financera; i comptabilització de les operacions
d’amortització anticipada, de renegociació o refinançament de
l’endeutament.

Article 2. Equilibri pressupostari.

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 2001, i que s’estima
en un 2%.

Títol II. Dels crèdits i de les seves modificacions.

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.
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Els crèdits aprovats en els punts 1 i 2 de l’article anterior,
per import de 158.148.559.081 PTA, hauran de finançar:
a) Els crèdits per a despeses dels capítols I a VIII, amb els drets
econòmics a liquidar dels capítols I a VIII durant l’exercici, que
es detallen en l’estat d’ingressos del pressupost de la
comunitat autònoma i que s’estimen en 157.473.559.081 PTA.
b) Els crèdits per a amortització de passius financers del capítol
IX, amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l’estat
d’ingressos, d’acord amb el que estableix l’article 12.3
d’aquesta llei.

Article 3. Vinculació dels crèdits.
Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius
programes de despeses tenen caràcter limitatiu d’acord amb els
nivells de vinculació entre ells, els quals es defineixen en els
paràgrafs següents:
a) Amb caràcter general, la vinculació haurà de ser orgànica a
nivell de secció, funcional a nivell de programa i econòmica a
nivell de capítol, excepte per al capítol VI que serà a nivell
d’article. Per via d’excepció, estaran exclusivament vinculats
entre ells:

Article 1. Crèdits inicials.
- Els crèdits del concepte 160. Quotes socials.
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 de 2001, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics I a VIII per import de 157.473.559.081 PTA.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, dels capítols I a VIII, detallats en l’estat
d’ingressos puja a 157.473.559.081 PTA.
2. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits
per a despeses del capítol IX, per import de 675.000.000 PTA.
3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2001 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 de les quals pugen a 36.222.522.021 PTA, que
s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb el
que estableix la Llei 1/1986, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

- 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
telefòniques.
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 vinculats 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. Crèdits ampliables i generacions de crèdit.

4. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2001 de les
societats anònimes públiques de la comunitat autònoma, 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 3.571.675.000 PTA, que
s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb el
que estableix la Llei 1/1986, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

1. Per a l’exercici de l’any 2001 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:
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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.

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

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.

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.

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

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

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

q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el
programa 126A i la subfunció 422.

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

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

f) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones
recaptadores i 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).

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

g) Els destinats a satisfer les pensions assistencials derivades
de les normes següents:
- de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen
determinats 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 a l’any 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 a l’any 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 contínua –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).

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

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)
w) Els crèdits destinats al pagament de les despeses
corresponents a la Secció 76 (Servei d’Ocupació de les Illes
Balears).
x) Els crèdits destinats al subprograma 441A02 (Gestió de la
demanda); els crèdits destinats a atorgar subvencions per a
energies renovables (partida 15601-731C01-78000); i els crèdits
destinats a la gestió d’espais naturals (programa 533D).
2. Les ampliacions de crèdit podran ser anul·lades mitjançant
resolució expressa del conseller d’Hisenda i Pressuposts,
sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti.
Títol III. Normes de gestió del pressupost de despeses.
Article 5. Autorització i disposició de la despesa i
reconeixement 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.
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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 23, i al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, pel
que fa a la secció 04, sempre que la quantia de cadascuna de les
operacions no ultrapassi la quantitat de 25.000.000 de pessetes.
c) Als responsables de les entitats autònomes respectives pel
que fa a les seccions pressupostàries 71, 73, 74, 75 i 76 sempre
que la quantia de cadascuna de les operacions no ultrapassi la
quantitat de 25.000.000 de pessetes.
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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 a càrrec del 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, llevat de 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.

d) Al Consell de Govern, en la resta dels supòsits.
2. S’exceptuen de les limitacions precedents:
a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31,
32 i 34, les de caràcter financer i tributari i els pagaments de les
operacions no pressupostàries, que correspondran al conseller
d’Hisenda i Pressuposts, 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.

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 referits a ambdues competències.
Article 6. De les despeses de personal per a l’any 2001.

b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que
correspondran 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 pressupostària 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 pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les compensacions formals a què fan
referència els punts 2.2 i 4.2 de la disposició addicional
cinquena de la Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2000, 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.

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 a l’any 2001 hauran de ser les corresponents a l’any 2000
d’acord amb la normativa vigent, i s’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 2001.
2. Pel que fa als funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:
a) Les retribucions hauran de ser les corresponents a l’any
2000, d’acord amb la normativa vigent, i s’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 2001.
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 a cada
moment.
3. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, les retribucions dels
funcionaris que hagin modificat l’adscripció a una 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
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col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta
finalitat s’estableixin en la regulació estatal d’aplicació
imperativa.
Article 7. Complement de productivitat.
La quantia global del complement de productivitat a què es
refereix l’article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no
podrà excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de
cada secció de despesa.
Article 8. Indemnitzacions per raó del servei.
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 l’any 2000,
s’incrementarà en el percentatge a què es refereix l’article 6.2
d’aquesta Llei. Aquesta normativa haurà de ser igualment
d’aplicació per al personal eventual al servei de la comunitat
autònoma.
Article 9. Expedients de subvencions.
Les bases reguladores i les convocatòries de les
subvencions hauran d’indicar la quantia màxima de la
convocatòria i la partida a què s’imputarà la despesa
corresponent, així com el criteri de repartiment de les
subvencions en el cas que l’import de les peticions sigui
superior a la quantitat màxima fixada en la convocatòria.
L’aprovació de les bases reguladores i les convocatòries
esmentades en el paràgraf anterior es farà amb l’informe previ
de la Direcció General de Pressuposts.
Títol IV. De la concessió d’avals.
Article 10. Avals.
1. Al llarg de l’exercici de 2001, la comunitat autònoma podrà
concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al
benefici d’excusió, directament o a través de les seves entitats,
institucions i empreses, fins a la quantitat total de 3.000.000.000
PTA.
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.

3. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d’avals, bé
hagin estat concedits directament per la comunitat autònoma o
bé per les seves entitats, institucions o empreses, els haurà de
tramitar i registrar la Direcció General del Tresor i Política
Financera.
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 cancel·lació
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 11. Avals excepcionals.
Excepcionalment, en l’exercici de 2001, la comunitat
autònoma de les Illes Balears podrà avalar amb caràcter solidari
i amb renúncia expressa al benefici d’excusió, les operacions de
crèdit següents:
1a. Per un import de fins a 2.500.000.000 PTA, 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 PTA, les que concedeixin
les entitats financeres als consorcis locals, constituïts o a
constituir, l’objecte dels quals sigui el proveïment 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 6.765.000.000 PTA, 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.

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

4a. Per un import de fins a 1.405.000.000 PTA les que
concedeixin les entitats financeres al Parc BIT de
Desenvolupament, SA.

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

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.

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

5a. Per un import de fins a 2.000.000.000 PTA les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de l’Aigua
i l’Energia (IBAEN).
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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.

1495

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.

Títol V. Normes de gestió del pressupost d’ingressos.
Article 12. 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
consignats en l’estat de despeses autoritzades en l’article 1.1
d’aquesta 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
d’Hisenda i Pressuposts, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit amb un termini de reembossament superior
a l’any, determinant les característiques d’uns i altres amb la
limitació de no augmentar l’endeutament al tancament de
l’exercici respecte al saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de
l’any 2001.
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 d’Hisenda i Pressuposts segons com 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 estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2000 i no formalitzat a 31
de desembre d’aqueix any es podrà instrumentar l’any 2001,
però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a 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 i Pressuposts en aplicació de la Llei 12/1991, de 20 de
desembre, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que
incideixin en el medi ambient.
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
d’Hisenda i Pressuposts, en determini les característiques.
Un cop notificada la sentència del Tribunal Constitucional
que resolgui el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
12/1991, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que
incideixin en el medi ambient, l’import de les operacions
d’endeutament que es puguin 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

L’endeutament que al tancament de l’exercici de 2000 no
s’hagués formalitzat ho podrà ser al llarg de l’any 2001, 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 assenyalats 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’apel·lació 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 prevists en els seus pressuposts respectius que es
proposin finançar amb el producte d’operacions d’endeutament
prèviament autoritzades per la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, així com el programa d’execució d’aquestes.
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 13. Tributs.
1. Augmenten per a l’any 2001 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 comunitat
autònoma de les Illes Balears fins a la quantitat que resultarà
d’aplicar a la quantitat exigida el 2000 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’hagin actualitzat per normes aprovades el 2000.
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Títol VI. Del tancament del pressupost.
Article 14. Tancament del pressupost.
Els pressuposts per a l’exercici de 2001 es tancaran, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre de l’any 2001.
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 15. Documentació que s’ha de trametre al Parlament.
La documentació que trimestralment el Govern ha de
trametre al Parlament de les Illes Balears, segons el que disposa
l’article 103 de la Llei de finances esmentada, s’ha d’acomplir en
el segon mes de cada trimestre.
Disposició addicional primera.
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: 3.980.575.
Personal no docent funcionari: 840.818.
Disposició addicional segona.
Al llarg de l’any 2001 se suspèn la vigència de la disposició
addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 1998, 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 tercera.
1. Es dóna una redacció nova a l’article 46, apartats 2 i 3 de la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears:
"2. No obstant el que s’ha exposat abans, per resolució
expressa del conseller d’Hisenda i Pressuposts i amb la
limitació del resultat positiu del romanent líquid de
tresoreria, podran incorporar-se a l’estat de despeses de
l’exercici immediat següent:
a) Els crèdits que s’enumeren en l’article 54 d’aquesta llei.

b) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits així com
les transferències, incorporacions i rectificacions 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’hagin pogut realitzar durant
l’exercici.
d) Els crèdits autoritzats en funció de 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,
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.
Amb càrrec a les partides pressupostàries que hagin estat
incorporades no es podrà transferir la quantia incorporada.
Els romanents incorporats hauran de ser objecte de
comptabilització separada."
2. S’afegeixen dos apartats nous, amb els números 4 i 5, a
l’article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:
"4. 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 d’Hisenda i
Pressuposts determini. Aquesta incorporació es podrà
acordar amb caràcter provisional i fins a la quantia estimada
de l’esmentada diferència, i no estarà afectada per la
limitació establerta en el paràgraf segon de l’apartat 3 de
l’article 46.
5. 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 d’Hisenda i Pressuposts
podrà anul·lar els crèdits disponibles que menys perjudici
causin al servei públic."
Disposició addicional quarta.
Es dóna una redacció nova a l’article 62, apartats 2 i 3 de la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears:
"2. L’import total de les dotacions que corresponen a
despeses corrents, d’una banda, i l’import total de les que
corresponen a despeses de capital, de l’altra, tendran
caràcter limitatiu.
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Això no obstant, dins del límit dels imports totals de les
dotacions per a despeses corrents, d’una banda, i de les
dotacions per a despeses de capital, de l’altra, l’import de
cadascuna de les dotacions tendrà caràcter estimatiu.
3.No obstant el que disposa el paràgraf primer de l’apartat 2
d’aquest article, el conseller d’Hisenda i Pressuposts, amb
l’informe i la petició previs del conseller del qual depengui
directament l’entitat autònoma o empresa pública, podrà
declarar ampliables o reduir el límit màxim de les dotacions
totals per a despeses corrents i de les dotacions totals per a
despeses de capital."
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Disposició final segona.
Aquesta llei començarà a vigir una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el
dia 1 de gener del 2001.
Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Disposició addicional cinquena.
S’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat 2 de l’article 8 de la
Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2000, amb
la redacció següent:
"El Consell de Govern, a proposta del conseller d’Hisenda
i Pressuposts, podrà també exercir, per a un determinat
exercici pressupostari, les facultats d’excepció i modificació
esmentades en el paràgraf anterior respecte a un conjunt
d’expedients de despeses plurianuals determinat en raó de les
característiques generals i comunes d’aquests."

Disposició addicional sisena.
S’autoritza el conseller d’Hisenda i Pressuposts perquè
procedeixi al desglossament dels crèdits pressupostaris,
aprovats a nivell de programes, en els subprogrames i altres
classificacions que es considerin adequades per a una
comptabilització i seguiment correctes de les despeses i dels
ingressos.

Disposició addicional setena.
Fins que es dicti el Decret previst en l’article 12.1 de la Llei
11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per 2000, la quantia de
les compensacions i indemnitzacions que en l’esmentada
disposició legal es preveuen serà la corresponent a l’exercici de
2000, incrementada en un 2%.

Disposició derogatòria única.
Queden derogades totes les disposicions de categoria igual
o inferior en tot allò que s’oposin al que disposa aquesta llei.

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

Per motius de composició, els annexos publicats juntament
amb aquest projecte, els podreu trobar a la versió impresa del
Butlletí.
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B)
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de novembre del 2000, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 4495/00, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 20 de novembre d'enguany, a les 14
hores.
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

Antoni Garcías i Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears
CERTIFIC

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de 16
d'octubre del 2000, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

2. Aprovació del Projecte de llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.
El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, adopta el següent acord:
"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de diverses
mesures tributàries, administratives i de funció pública.
Segon. LLiurar al Parlament de les Illes Balears el projecte de llei
esmentat perquè el tramiti.
Tercer. Atesa la repercussió pressupostària d'aquest projecte
de llei, sol·licitar al Parlament de les Illes Balears que el tramiti,
l'examini i l'aprovi de manera simultània amb el projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2001."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 16 d'octubre del 2000.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

Projecte de llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública
Exposició de motius.
Aquesta llei s’emmarca dins les anomenades usualment lleis
d’acompanyament dels pressuposts generals. La justificació
d’aquestes lleis rau en les limitacions establertes pel Tribunal
Constitucional amb relació a l’abast de les lleis de pressuposts,
ateses les particularitats que aquestes presenten. Mitjançant
les lleis d’acompanyament es pretén,
precisament,
complementar les lleis de pressuposts i constituir, amb
aquestes, una unitat d’acció racional per al compliment dels
objectius de política econòmica, raó que justifica que es
tramitin simultàniament amb les lleis de pressuposts generals.
Aquesta llei compta amb un total de 22 articles, 3
disposicions addicionals, 1 disposició transitòria, 1 disposició
derogatòria i 2 disposicions finals. A l’efecte de dotar-la d’una
estructura sistemàtica, s’han establert dos títols, agrupats per
matèries homogènies, denominats, respectivament, “Normes
tributàries” i “Normes administratives i de funció pública”.
El títol I inclou 16 articles que recullen les normes tributàries
que la comunitat autònoma de les Illes Balears adopta a partir
de l’any 2001 fent ús de la seva capacitat normativa.
L’article 1 estableix la reducció del 0,5 per cent al 0,1 per
cent del tipus de gravamen aplicable als documents notarials
que formalitzin la constitució i la cancel·lació de drets reals de
garantia a favor d’una societat de garantia recíproca amb
domicili social en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Amb relació a la taxa fiscal sobre el joc i a la taxa sobre rifes,
tómboles, apostes i combinacions aleatòries, s’eleva el tipus
impositiu en el joc del bingo al 31 per cent, com a conseqüència
de l’eliminació que es produeix, en l’article 3, del tipus de
gravamen del tribut denominat impost sobre el bingo. Amb
aquesta regulació es culmina un procés de reorganització de la
tributació sobre el joc que va començar amb la Llei 12/1999, de
23 de desembre.
Amb relació a la modalitat del tribut que grava la celebració
de jocs a casinos, les modificacions afecten la deflactació de
l’escala de gravamen, amb la finalitat de compensar els
subjectes passius dels increments merament nominals de la
base imposable derivats de la inflació.
L’exempció establerta en l’article 4 en la taxa sobre rifes,
tómboles, apostes i combinacions aleatòries respecte a les
associacions no lucratives, es justifica en les finalitats que
aquestes entitats persegueixen finançar amb la celebració de
rifes i tómboles.
Els articles 5 i 6 responen a la necessitat d’adaptar la Llei
11/1998, de 14 de setembre, sobre règim jurídic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a diverses
modificacions produïdes amb posterioritat a la seva entrada en
vigor. En matèria de transport terrestre, s’ha suprimit la
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capacitació professional per a l’exercici de les activitats
d’agència de transports, transitari i magatzemista distribuïdor
i s’ha creat una capacitació professional per al transport de
mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via
navegable, situació que justifica la modificació de l’article 28,
apartat A3, de la Llei 11/1998 (article 5). Així mateix, atesa la
subjecció a autorització administrativa dels centres lucratius per
al desenvolupament de les activitats nàutiques de piragüisme
es modifiquen en l’article 6 determinats aspectes del capítol XI
de la Llei 11/1998.

pel que es disposa en l’article 82.h) de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i en el Conveni col·lectiu vigent, els quals
consideren la formació com un dret que té el personal al servei
de l’Administració.

L’article 7 estableix una sèrie de supòsits d’exempció
tributària a fi de facilitar la formació professional dels integrants
dels cossos de policia local, de manera que aquesta formació no
representi un esforç i una despesa econòmica superior a les
possibilitats dels aspirants a policia local i dels mateixos
policies locals. En aquest mateix sentit, la formació que es
necessita per dur a terme la tasca que realitzen els voluntaris de
protecció civil justifica l’exempció establerta en l’article 9.

El capítol primer (articles 17, 18 i 19), “Normes sobre
procediments administratius”, té com a objectiu adequar la
normativa reguladora dels procediments administratius de
competència de la comunitat autònoma 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, realitzada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
millorant i reforçant l’adaptació iniciada amb la Llei 12/1999, de
23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública i econòmiques, en allò que fa referència al
termini màxim per resoldre i notificar la resolució i al sentit del
silenci administratiu, regulació que serà d’aplicació als
procediments iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor
d’aquesta llei. Aquesta regulació es completa amb les
previsions contingudes en les disposicions addicionals primera
i segona, que estableixen un termini fins al dia 14 d’abril de
2001, perquè el Govern de les Illes Balears dicti les disposicions
oportunes per determinar el termini màxim per dictar i notificar
la resolució en els procediments administratius de competència
de la comunitat autònoma i per adequar les normes reguladores
dels procediments al sentit del silenci, d’acord amb el que
s’estableix en l’esmentada Llei 30/1992. Finalment, en
congruència amb les disposicions anteriors, la disposició
derogatòria única substitueix la regulació sobre terminis màxims
per resoldre i notificar continguda en l’article 15 de la Llei
12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques.

D’altra banda, l’article 8 estableix una taxa per la prestació
dels serveis d’acarar documents, expedició de títols i expedició
de certificats per part de l’Institut Balear de Seguretat Pública.
Mitjançant l’article 10 es modifiquen determinats aspectes
de les taxes per la prestació de serveis administratius relatius a
les matèries de casinos, jocs i apostes, amb la finalitat
d’adaptar-se a les circumstàncies derivades de la realitat
canviant que afecta aquest sector.
Pel que fa a les taxes de la Conselleria d’Educació i Cultura
actualment vigents, es considera oportú i necessari
racionalitzar-ne l’articulació i fer un desglossament de les taxes
relatives a l’activitat docent desenvolupada pels conservatoris
professionals de Música i Dansa de les Illes Balears (article 11)
i per les escoles oficials d’idiomes (article 12) que, actualment,
apareixen en un mateix capítol.
Els articles 13, 14 i 15 modifiquen determinats aspectes de
la taxa per la prestació de serveis docents de l’Escola Superior
de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
les Illes Balears, de la taxa per l’expedició de títols acadèmics i
professionals i de la taxa per matrícula per les proves de la Junta
Avaluadora de Català, respectivament.
L’article 16 respon a la necessitat de creació d’una nova
taxa específica per la utilització privativa o l’aprofitament
especial de l’auditori del Conservatori Superior i Professional
de Música i Dansa de les Illes Balears, ateses les possibilitats
d’utilització d’aquest auditori i el cost que això representa.
Consegüentment, mitjançant el tercer apartat de la disposició
derogatòria única, es deixa sense efecte l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura d’1 de setembre de 2000, per la qual es va
establir el preu públic per aquest concepte.
Per acabar les normes de caràcter tributari, cal referir-se a
l’eliminació de la taxa per l’expedició de títols emesos per
l’IBAP continguda a l’apartat segon de la Disposició
derogatòria, justificada, en primer lloc, pel fet que el personal al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ja veu descomptat de les seves retribucions el concepte
legalment establert per a formació professional i, en segon lloc,

El títol II sota la denominació de “Normes administratives i
de funció pública” inclou tres capítols: “Normes sobre
procediments administratius”, “Normes de Funció Pública” i
“Normes que afecten diversos règims administratius”.

El capítol segon, “Normes de funció pública”, inclou dos
articles relatius, respectivament, a l’homologació retributiva del
personal traspassat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
(article 20) i a la possibilitat de que les convocatòries de places
a cobrir pel sistema selectiu d’oposició fixin una fase de
concurs únicament als efectes d’establir l’ordre de prelació de
la llista definitiva d’aspirants aprovats, clarificant, al mateix
temps, el sistema d’accés a la funció pública mitjançant concurs
oposició (article 21).
El capítol tercer, “Normes que afecten diversos règims
administratius”, inclou l’article 22, que preveu un règim de
vigilància d’aquelles empreses amb activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera, establint, així mateix, un règim
sancionador.
Finalment, cal destacar la previsió continguda a la
disposició addicional tercera de la present llei, que estableix,
sense perjudici del que es pugui preveure a aquests efectes a
una norma específica amb rang de llei, l’ajornament fins l’1 de
gener de l’any 2002 de l’aprovació del sistema definitiu de
finançament dels Consells Insulars i del Fons de Compensació
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Interinsular, prevists, respectivament, en els articles 39 i 40 de
la Llei 5/1989, de 13 d’abril, de Consells Insulars.
Títol I. Normes tributàries.
Article 1. Actes jurídics documentats.
D’acord amb el que es preveu en l’article 13, cinc, 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, i
en el paràgraf segon de l’article 31.2 del Reial Decret Legislatiu
1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, el tipus de gravamen aplicable als documents
notarials que formalitzin la constitució i la cancel·lació de drets
reals de garantia a favor d’una societat de garantia recíproca
amb domicili social en el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears serà del 0,1 per cent.
Article 2. Taxa fiscal sobre el joc.
D’acord amb el que es preveu 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 i les quotes fixes de la taxa fiscal
sobre els jocs de sort, envit o atzar i apostes, en els termes
següents:
1. Tipus tributaris:
a) El tipus tributari general serà del 21 per cent.
b) El tipus tributari aplicable al joc del bingo serà del 31 per
cent.
c) En els casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent:
Porció de base imposable entre 0 i 243.590.909 pessetes
(1.464.010,84 euros).
Tipus aplicable: 22 per cent.
Porció de base imposable entre 243.590.909 pessetes
(1.464.010,84 euros) i 403.032.230 pessetes (2.422.272,48 euros).
Tipus aplicable: 40 per cent.
Porció de base imposable entre 403.032.230 pessetes
(2.422.272,48 euros) i 803.850.000 pessetes (4.831.235,80 euros).
Tipus aplicable: 50 per cent.
Porció de base superior a 803.850.000 pessetes (4.831.235,80
euros).
Tipus aplicable: 61 per cent.
2. Quotes fixes:
A) Màquines del tipus “B” o recreatives amb premi.
a) Quota anual: 527.000 pessetes (3.167,33 euros).
b) Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir
dos jugadors o més de forma simultània, sempre que el joc de
cadascun sigui independent del realitzat per altres jugadors,
seran aplicables les quotes següents:
- Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes segons el
que es preveu en la lletra a) anterior.
- Màquines de tres jugadors o més: 1.073.800 pessetes (6.453,67
euros) més el resultat de multiplicar per 2.347 el producte del
nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

B) Màquina del tipus “C” o d’atzar.
a) Quota anual 773.100 pessetes (4.646,41 euros).
b) Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir
dos jugadors o més de forma simultània i sempre que el joc de
cadascun sigui independent del realitzat per altres jugadors,
seran aplicables les quotes següents:
- Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes segons el
que es preveu en la lletra a) anterior.
- Màquines de tres jugadors o més: 1.546.200 pessetes (9.292,84
euros) més el resultat de multiplicar la taxa unitària de 773.100
pessetes (4.646,41 euros) pel nombre de jugadors i pel
coeficient 0,123.
Article 3. Modificacions en la Llei 13/1990, de 29 de novembre
sobre la tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Illes
Balears.
Es dóna una nova redacció a l’article 7 de la Llei 13/1990, de
29 de novembre, sobre la tributació dels jocs de sort, envit o
atzar de les Illes Balears, que és la següent:
«Article 7: Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà del zero per cent».
Article 4. Exempció de les associacions de caràcter no
lucratiu.
D’acord amb el que es preveu 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,
s’estableix el següent:
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa sobre rifes,
tómboles, apostes i combinacions aleatòries les associacions
que celebrin tómboles i rifes, sempre que compleixin els
requisits següents:
a) Que desenvolupin les seves funcions principalment a les
Illes Balears.
b) Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions
creat per la Llei 191/1964, de 24 de desembre.
c) Que no tinguin ànim de lucre i que els càrrecs de patrons
o representants socials no estiguin retribuïts. Així mateix
tampoc no hauran de rebre cap retribució aquelles persones
que intervinguin en l’organització del joc.
d) Que el premi del joc organitzat no superi un valor de
250.000 pessetes.
e) Que l’import total dels bitllets oferts no superi els
2.000.000 de pessetes i es justifiqui la destinació dels fons a
finalitats de caràcter social.
2. Les associacions esmentades més amunt només podran
gaudir de l’exempció per a un màxim de quatre rifes o tómboles
a l’any, sense que la durada excedeixi de tres mesos.
3. Aquesta exempció s’atorgarà un cop s’hagi sol·licitat
prèviament al conseller competent en matèria d’Hisenda en els
terminis que es determinin reglamentàriament.
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Article 5. Modificacions de determinats aspectes de les taxes
per verificació del compliment de la capacitació professional de
transportista i d’activitats auxiliars i complementàries del
transport.
Es modifica l’apartat A3 de l’article 28 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«A3. Transport de mercaderies perilloses per carretera,
ferrocarril o via navegable: 2.650 pessetes (15,93 euros)».
Article 6. Modificacions de determinats aspectes del capítol XI
del títol II de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
1. Es modifica la denominació del capítol XI del títol II de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:
«Capítol XI. Taxa per autorització per a l’exercici de l’activitat
d’escoles nauticoesportives i centres lucratius d’activitats
nàutiques i d’activitats subaquàtiques».
2. Es modifica l’apartat D1 de l’article 52 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«D1. Autorització per a l’exercici de l’activitat de les escoles
nauticoesportives i centres lucratius d’activitats nàutiques i
d’activitats subaquàtiques: 5.100 pessetes (30,65 euros)».
Article 7. Modificació de determinats aspectes de la taxa per la
realització de cursos programats per l’Escola de Policia de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
A l’article 65 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’hi inclou l’apartat següent:
«c) Quedaran exempts del pagament de les taxes previstes en
la lletra b) d’aquest article els sol·licitants d’inscripció a les
activitats formatives següents:
1. Cursos bàsics i de promoció dels policies locals,
qualsevol que en sigui la durada.
2. Un curs de reciclatge per cada any natural.
3. Un seminari de durada no superior a 20 hores per cada
any natural».
Article 8. Creació de la taxa per la prestació de serveis
relacionats amb l’Institut Balear de Seguretat Pública.
Al 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, s’hi afegeix el següent:
«Capítol V. Taxa per prestació de serveis relacionats amb
l’Institut Balear de Seguretat Pública.
Article 70 bis. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels
serveis que es relacionen a continuació per part de l’Institut
Balear de Seguretat Pública:
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1. Acarar document.
2. Expedició de títol.
3. Expedició de certificat.
Article 70 ter. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa tots el sol·licitants dels
fets imposables descrits en l’article anterior.
Article 70 quartum. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
1. Acarar documents.
Per cada document acarat: 50 pessetes (0,29 euros).
2. Expedició de títol.
Per cada títol emès: 1.000 pessetes (6,01 euros).
3. Expedició de certificat.
Per cada certificat emès: 250 pessetes (1,50 euros).
Article 70 quinquiens. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se sol·liciti la prestació
dels serveis descrits en el fet imposable».
Article 9. Modificació de la Llei 2/1998, de 13 de març,
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears.
A l’article 38 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències a les Illes Balears, s’hi inclou l’apartat següent:
«3. Els cursos adreçats als membres de les agrupacions de
voluntaris de protecció civil, els reglaments dels quals hagin
estat aprovats per les corporacions locals, restaran eximits del
pagament de les taxes i de la inscripció als processos selectius
per a l’accés als cursos de l’Institut Balear de Seguretat Pública,
prevists als números 1 i 2 d’aquest article».
Article 10. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes.
1. S’addiciona un nou punt 11 a l’apartat A) de l’article 73 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:
«Autoritzacions especials per a casinos de joc: 26.500 pessetes
(159,27 euros)».
2. Es modifica la denominació de l’apartat C) de l’article 73 de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
quedarà redactat de la manera següent:
«Tramitació d’autoritzacions d’explotació de màquines i altres
documents».
3. Es modifica l’apartat C), 2, de l’article 73 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que quedarà redactat
de la manera següent:
«Autorització d’explotació i instal·lació de màquina “B”: 8.586
pessetes (51,59 euros)».
4. Es modifica l’apartat C), 4, de l’article 73 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que quedarà redactat
de la manera següent:
«Canvi de situació de la màquina: 3.180 pessetes (19,11 euros)».
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5. S’addiciona un nou punt 16 a l’apartat C) de l’article 73 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:
«Baixa en el registre de prohibits: 26.500 pessetes (159,27
euros)».
6. S’addiciona un nou punt 17 a l’apartat C) de l’article 73 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:
«Homologació i inscripció model de màquina “A”: 26.500
pessetes (159,27 euros)».
7. S’addiciona un nou punt 18 a l’apartat C) de l’article 73 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:
«Homologació i inscripció model de màquina “B” o “C”: 53.000
pessetes (318,54 euros».
8. S’addiciona un nou punt 19 a l’apartat C) de l’article 73 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:
«Modificació de la inscripció registre de models: 50% de les
tarifes per homologació i inscripció».
Article 11. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
la prestació de serveis derivats de l’activitat docent
desenvolupada pels conservatoris professionals de Música i
Dansa de les Illes Balears.
1. Es modifica l’article 84 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que quedarà redactat de la manera següent:
«Art. 84. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis
derivada de l’activitat docent desenvolupada pels
conservatoris professionals de Música i Dansa de Mallorca,
Menorca i Eivissa, pel Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, i pels centres autoritzats de grau elemental
i mitjà de música i dansa».
2. Es modifica l’article 86 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que quedarà redactat de la manera següent:
«Art. 86. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
A. Conservatoris professionals de Música i Dansa de Mallorca,
Menorca i Eivissa.
Pla 1966
1. Matrícula lliure
- Assignatura de grau mitjà: 3.943 pessetes (23,69 euros).
2. Matrícula oficial
- Assignatura de grau mitjà: 10.448 pessetes (62,79 euros).

3. Inscripció per primera vegada oficials i lliures…… 3.010
pessetes (18,08 euros).
Pla LOGSE
1. Obertura d’expedient: 2.628 PTA (15,79 euros).
2. Grau elemental
- Curs complet: 24.876 PTA (149,51 euros).
- Matrícula per assignatura 10.360 PTA (62,26 euros).
- Ampliació matrícula 9.242 PTA (55,55 euros).
3. Grau mitjà
- Primer cicle curs complet: 34.226 PTA (205,69 euros).
- Primer cicle assignatura solta: 12.226 PTA (73,47 euros).
- Segon cicle curs complet: 38.067 PTA (228,79 euros).
- Segon cicle assignatura solta: 12.226 PTA (73,47 euros).
- Tercer cicle curs complet: 57.644 PTA (346,45 euros).
- Tercer cicle assignatura solta: 12.226 PTA (73,47 euros).
- Ampliació de matrícula: 11.829 PTA (71,08 euros).
B. Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
Pla 1966. Grau superior
1. Matrícula oficial
- Inscripció per primera vegada: 3.010 PTA (18,08 euros).
- Assignatures complementàries: 13.814 PTA (83,02 euros).
- Especialitats: 15.525 PTA (93,31 euros).
- Prova d’accés al grau superior: 6.185 PTA (37,17 euros).
2. Matrícula lliure
- Inscripció per primera vegada: 3.010 PTA (18,08 euros).
- Assignatures complementàries: 5.443 PTA (32,70 euros).
- Especialitats: 5.443 PTA (32,70 euros).
Pla LOGSE. Grau superior
1. Obertura d'expedient: 2.628 PTA (15,79 euros).
2. Curs complet: 65.000 PTA (390,66 euros).
3. Matrícula per crèdit: 1.123 PTA (6,75 euros).
4. Prova d'accés: 5.500 PTA (33,05 euros).
C. Altres serveis dels conservatoris professionals i del
Conservatori Superior.
- Carnet: 103 PTA (0,62 euros).
- Impresos de matrícula: 206 PTA (1,23 euros).
- Serveis generals: 1.185 PTA (7,12 euros).
- Proves d’accés al grau mitjà LOGSE: 5.154 PTA (30,97
euros).
- Proves d’accés al grau elemental LOGSE: 1.134 PTA (6,81
euros).
- Proves de suficiència del pla de 1966: 4.639 PTA (27,88
euros).
- Certificats normals: 262 PTA (1,56 euros).
- Certificats d’expedient: 796 PTA (4,78 euros).
- Trasllat d’expedient: 1.051 PTA (6,32 euros).
- Convalidacions: 1.314 PTA (7,90 euros).
D. Centres autoritzats de grau elemental i mitjà de música i
dansa.
- Inscripció per primera vegada: 3.010 PTA (18,08 euros).
- Serveis generals: 1.185 PTA (7,12 euros)».
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Article 12. Modificació de la taxa per la prestació de serveis
docents de les escoles oficials d’idiomes.
Es dóna una nova redacció a l’article 88 bis de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el contingut
següent:
«1r Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis
derivada de l’activitat docent desenvolupada per les escoles
oficials d’idiomes.
2n Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa els qui sol·licitin la
prestació dels serveis a què es refereix l’article anterior.
3r Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
1. Alumnes oficials
- Obertura d’expedient: 2.701 PTA (16,23 euros).
- Matrícula per assignatures: 15. 000 PTA (90,14 euros).
- Serveis generals: 1.082 PTA (6,50 euros).
2. Alumnes d’ensenyament lliure
- Obertura d’expedient: 2.701 PTA (16,23 euros).
- Drets d’examen del cicle elemental: 15. 000 PTA (90,14 euros).
- Drets d’examen del cicle superior: 15. 000 PTA (90,14 euros).
- Serveis generals: 1.082 PTA (6,50 euros).
4t Exempcions i bonificacions.
Els membres de les famílies nombroses tindran l’exempció
o reducció de les tarifes d’acord amb la seva categoria segons
les disposicions vigents, un cop n’hagin fet una sol·licitud
prèvia als centres prestadors del servei i hagin acreditat
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
No seran obligats a pagar la taxa per serveis acadèmics els
alumnes que rebin beques oficials.
Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a
l’exempció de preus pel fet d’haver sol·licitat la concessió d’una
beca i posteriorment no obtinguin la condició de becari o els
sigui revocada la beca concedida es veuran obligats al
pagament de la taxa corresponent a la matrícula que varen
efectuar; el fet de no pagar-la comportarà l’anul·lació de la
matrícula en totes les matèries, assignatures, o disciplines,
d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
5è Meritació. La taxa es meritarà quan se sol·licitin els serveis
corresponents al fet imposable. Quan aquests es prestin sense
necessitat de sol·licitud prèvia, les taxes es meritaran en el
moment de la prestació».
Article 13. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
la prestació de serveis docents a l’Escola Superior de Disseny
i de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Es modifica l’article 88 ter de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:

1517

«1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de
serveis derivada de l’activitat docent desenvolupada per
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 sol·licitin la
prestació dels serveis que constitueixen el fet imposable.
3r Meritació
La taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud dels serveis
per part dels subjectes passius.
4t Quota
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
- Matrícula de curs complet: 101.134 PTA (607,82 euros).
- Matrícula per crèdit en primera matrícula (disseny): 1.123 PTA
(6,75 euros).
- Matrícula per crèdit en segona matrícula (disseny): 1.391 PTA
(8,35 euros).
- Assignatura en primera matrícula (conservació): 12.639 PTA
(75,95 euros).
- Assignatura en segona matrícula (conservació): 15.653 PTA
(94,08 euros).
- Matrícula per projecte de final de carrera: 14.742 PTA (88,59
euros).
- Serveis generals: 2.886 PTA (17,34 euros).
- Prova d’accés: 7.525 PTA (45,23 euros).
- Obertura d’expedient: 2.783 PTA (16,72 euros).
- Certificats acadèmics: 2.783 PTA (16,72 euros).
- Trasllat d’expedient: 2.783 PTA (16,72 euros).
5è Exempcions, bonificacions i ajornaments
Els membres de les famílies nombroses tindran l’exempció
o reducció de les tarifes d’acord amb la seva categoria, segons
les disposicions vigents, un cop n’hagin fet una sol·licitud
prèvia als centres prestadors del servei i hagin acreditat
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
No seran obligats a pagar la taxa per serveis acadèmics els
alumnes que rebin beques o altres ajuts de caràcter oficial.
Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a
l’exempció de preus pel fet d’haver sol·licitat la concessió d’una
beca i posteriorment no obtinguin la condició de becari o els
sigui revocada la beca concedida es veuran obligats al
pagament de la taxa corresponent a la matrícula que varen
efectuar; la manca de pagament comportarà l’anul·lació de la
matrícula en totes les matèries, assignatures o disciplines,
d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Els alumnes sol·licitants de beques o ajuts per a l’estudi
podran formalitzar la matrícula al centre sense haver de fer el
pagament de tarifes, sempre que presentin la documentació
acreditativa d’haver formalitzat la sol·licitud 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’haurà de fer constar en el document
d’autoliquidació».
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Article 14. Modificació de determinats aspectes de la taxa per
l’expedició de títols acadèmics i professionals.
Es modifica l’article 98 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, la redacció del qual és la següent:
«Art. 98. Quantia.
L’import de la quantia per l’expedició de títols acadèmics i
professionals és:
1. Batxillerat: títol de batxillerat LOGSE: 7.278 pessetes (43,73
euros).
2. Formació professional específica
2.1 Títol de tècnic: 2.963 pessetes (17,81 euros).
2.2 Títol de tècnic de grau superior: 7.278 pessetes (43,73
euros).
3. Ensenyaments de règim especial
3.1 Ensenyament de música i dansa
a) Pla de 1966
- Diploma d’instrumentista o cantant: 4.185 pessetes (25,14
euros).
- Títol de professor (grau mitjà): 13.628 pessetes (81,91
euros).
- Títol de grau superior: 19.927 pessetes (119,76 euros).
b) Pla LOGSE
- Diploma de grau elemental: 1.000 pessetes (6,01 euros).
- Títol de grau mitjà: 19.896 pessetes (119, 57 euros).
3.2 Ensenyament d’arts plàstiques i disseny
- Títol de tècnic: 2.963 pessetes (17,81 euros).
- Títol de tècnic superior: 7.278 pessetes (43,73 euros).
3.3 Ensenyament superior de disseny i conservació i
restauració
- Títol de disseny: 7.628 pessetes (45,84 euros).
3.4 Ensenyament d’idiomes
- Certificat d'aptitud d’idiomes: 3.500 pessetes (21,04 euros).
- Reexpedició (expedició de duplicats): 649 pessetes (3,90
euros)».
Article 15. Modificació de la taxa per matrícula per les proves
de la Junta Avaluadora de Català.
Es modifica l’article 82 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, la redacció del qual és la següent:
«Art. 82. Quantia
1. La tarifa de matrícula serà de 2.000 pessetes (12,02 euros).
2. Els subjectes passius que acreditin estar en possessió del
Carnet Jove regulat en el Protocol Internacional del Carnet Jove
firmat en Lisboa l’1 de juny de 1987, tindran una bonificació del
cinquanta per cent (50%) de la quota».

Article 16. Creació d’una taxa específica per la utilització
privativa o l’aprofitament especial de l’auditori del
Conservatori Superior i Professional de Música i Dansa de les
Illes Balears amb seu a Palma.
S’introdueix l’article 88 quartum de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la següent redacció:
«1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o
l’aprofitament especial de l’auditori que es faci per autorització
o qualsevol altra forma d’adjudicació per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
2n Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones
autoritzades o adjudicatàries o, si escau, les persones que se
subroguin en lloc d’aquelles.
3r Quantia
La taxa per la utilització o aprofitament especial de l’auditori
serà de dues-centes nou mil nou-centes setanta-nou pessetes
(209.979 PTA) o mil dos-cents seixanta-dos euros (1.262,00
euros), per dia.
4t Meritació
La taxa es meritarà en l’atorgament inicial de l’autorització
o adjudicació i serà exigible en la quantia que correspongui i en
els terminis que s’indiquin en les condicions de l’autorització
o adjudicació.
5è Exempcions i bonificacions
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia de la
present taxa, per la utilització o aprofitament de l’auditori com
a conseqüència de la realització d’activitats d’interès públic o
social.
b) La bonificació a què es refereix la lletra a) anterior, serà del
100 per cent, en els casos d’activitats de naturalesa
singularment benèfica o cultural.
c) Les bonificacions establertes a les lletres anteriors tindran
caràcter rogatori i, en conseqüència, hauran de ser sol·licitades
pels subjectes passius al conseller d’Educació i Cultura, el qual
resoldrà sobre la mateixa, a proposta del director general de
Planificació i Centres».
Títol II. Normes administratives i de funció pública.
Capítol I. Normes sobre procediments administratius.
Article 17. Durada dels procediments.
1. Els terminis màxims per dictar i notificar resolució expressa en
els procediments sancionadors i disciplinaris respecte els quals
la comunitat autònoma de les Illes Balears disposa de
competència normativa són els següents:
a) Un any, en els procediments ordinaris.
b) Sis mesos, en els procediments simplificats o abreujats.
c) El que estableixi la normativa procedimental de caràcter
específic, si el termini fixat és superior a l’establert en les lletres
anteriors.
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2. Els terminis màxims per dictar i notificar la resolució expressa
en la resta de procediments de competència de la comunitat
autònoma són els que fixi la norma reguladora del procediment
corresponent i no podran excedir de sis mesos, excepte que una
llei n’estableixi un de més ampli o així es prevegi en la normativa
comunitària europea.
3. Quan les normes reguladores dels procediments no fixin el
termini màxim per dictar i notificar resolució expressa, aquest
serà de sis mesos.

Article 18. Caràcter desestimatori del silenci administratiu.
1. En els procediments per a la concessió d’ajuts i subvencions
públiques, el venciment del termini màxim sense que es
notifiqui resolució expressa, faculta la persona interessada, en
tots els casos, perquè entengui desestimada la sol·licitud.
2. Les persones interessades poden entendre així mateix
desestimades les sol·licituds per silenci administratiu en els
procediments prevists en l’annex 1 d’aquesta llei.
Article 19. Normes específiques sobre durada dels
procediments.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució en els
procediments administratius inclosos en l’annex 2 d’aquesta
Llei és el que s’estableix per a cada un d’ells en aquest mateix
annex.
Capítol II. Normes de funció pública.
Article 20. Homologació retributiva del personal traspassat a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El personal al servei de l’Administració de les Illes Balears,
tret del personal funcionari docent no universitari, que dia 1 de
gener de 2000 s’hagi integrat als cossos i escales de
l’Administració autonòmica, percebrà, des d’aquesta data, el
cent per cent de les retribucions corresponents al seu lloc de
treball d’acord amb la relació de llocs de treball vigent aprovada
pel Govern de les Illes Balears.
Article 21. Modificació dels articles 48 i 49 de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
1. Es modifica l’article 48 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«48. 1. L’accés als cossos o escales de funcionaris de la
Comunitat Autònoma s’ha de realitzar preferentment pel
sistema d’oposició lliure, que consistirà en superar les proves
exigides a la convocatòria per determinar l’aptitud dels
aspirants i l’ordre de prelació d’aquests.
2. No obstant, i als únics efectes de determinar l’ordre de
prelació final dels aspirants aprovats per a l’adjudicació dels
llocs de treball, les convocatòries podran establir que aquest
sigui determinat, a més de per la puntuació obtinguda als
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exercicis de l’oposició lliure, per la valoració de determinats
mèrits.
3. En tot cas, a la valoració dels mèrits només hi podran tenir
accés els aspirants que hagin superat l’oposició lliure, en
nombre no superior al de places que es convoquin».
2. Es modifica l’article 49 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«49.1. El concurs oposició s’utilitzarà com a sistema d’accés a
la funció pública, quan, per la naturalesa de les funcions a
complir, resulti més adequat valorar, a més de l’aptitud dels
aspirants, determinades condicions de formació, mèrits o nivells
d’experiència.
2. El concurs oposició consistirà en realitzar successivament
com a parts del procediment de selecció, una fase prèvia
d’oposició i una altra posterior de concurs, en la qual es
valoraran únicament els mèrits acreditats pels aspirants que
hagin superat els exercicis de la fase d’oposició. En cap cas la
puntuació que pogués obtenir-se a la fase de concurs
dispensarà d’aprovar les proves selectives de la fase
d’oposició.
3. La valoració de les condicions de formació, mèrit o nivells
d’experiència que s’incloguin a la fase del concurs no podrà
significar, en conjunt i en relació amb el total de la puntuació
màxima assolible en tot el sistema de selecció, més del 45%».
Capítol III. Normes que afecten diversos règims
administratius.
Article 22. Freqüència en els mostreigs de les empreses amb
activitats potencialment contaminants de l’atmosfera i
actualització del règim d’infraccions i sancions.
1. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
sense perjudici d’allò que s’estableix en el Decret 833/1975, de
6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/1972, de protecció de
l’ambient atmosfèric, i de l’Ordre ministerial de 18 d’octubre de
1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació
atmosfèrica d’origen industrial, respecte a l’obligació i
freqüència d’autocontrols, s’estableixen com a mínimes les
freqüències següents en els mostreigs per determinar les
emissions d’indústries amb activitat potencialment contaminant
de l’atmosfera:
a) Per a les empreses i activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera del tipus A, un control
d’emissions cada any.
b) Per a les empreses i activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera del tipus B, un control de les
emissions cada tres anys.
c) Per a les empreses i activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera del tipus C, un control d’emissions
cada cinc anys.
Aquests mesuraments seran duts a terme per entitats
col·laboradores de l’Administració degudament acreditades o
per la mateixa Conselleria competent en matèria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, quan aquesta ho estimi
convenient, per haver-hi un programa específic de vigilància,
denúncies reiterades, superació de límits o combustió i
aprofitament dels residus com a matèria primera secundària. En
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aquests casos, la freqüència i el tipus d’anàlisi serà el que
estableixi la Conselleria i suposarà com a mínim un mesurament
anual en les del grup B i C i un cada sis mesos en les del grup
A.
La certificació dels resultats obtinguts s’haurà de presentar
davant la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient,
dins el termini establert a l’efecte per la pròpia Conselleria, i,
d’acord amb la normativa vigent, el fet de no presentar-la
suposarà una falta lleu.

Disposició addicional tercera.
S’ajorna fins l’1 de gener del 2002 l’aprovació del sistema
definitiu de finançament dels Consells Insulars així com
l’aprovació del Fons de Compensació Interinsular, sense
perjudici del que pugui establir a l’efecte una norma específica
amb rang de llei.

Disposició transitòria.
Els terminis citats començaran a comptar-se a partir de la
notificació expressa, realitzada per la Conselleria competent en
matèria de Medi Ambient.
2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, totes les
indústries incloses en l’inventari d’activitats potencialment
contaminants de l’atmosfera de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, estaran subjectes, amb relació a les emissions, als
límits més restrictius d’entre aquells prevists en el Decret
833/1975, de 6 de febrer, o en la legislació específica que els
sigui aplicable.

La regulació dels procediments administratius establerta en
el capítol I del títol II d’aquesta Llei, no serà d’aplicació als
procediments administratius iniciats abans de l’entrada en vigor
de la mateixa, els quals es regiran per la normativa anterior.

Disposició derogatòria única.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
modifica la quantia de les sancions previstes en els articles 12
i 13 de la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de
l’ambient atmosfèric i en l’article 85 del Decret 833/1975, de 6 de
febrer, que desenvolupa l’esmentada Llei, en els termes
següents:
a) Infraccions lleus: multes fins a 1.000.000. PTA (6010,12
euros).
b) Infraccions greus: multes d’1.000.001 PTA (6010,13
euros) fins a 10.000.000. PTA (60101,20 euros).

1. Queda derogat l’article 15 de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública i econòmiques. Això no obstant, s’aplicaran les regles
següents:
a) Conserven la seva vigència, amb rang legal, les
disposicions relatives a la durada dels procediments afectats
pel que s’estableix en els apartats 1.a) i 5 de l’article 15 de la Llei
12/1999, en què s’hagi fixat un termini superior a sis mesos per
dictar i notificar la resolució.
b) En els procediments regulats en les disposicions
afectades pel que es disposa en l’apartat 1.b) del article 15 de
la Llei 12/1999, mentre el Govern no estableixi un altre termini
per dictar i notificar la resolució, d’acord amb la disposició
addicional segona de la present Llei, seran d’aplicació els
terminis que originàriament figuraven en les esmentades
disposicions.

El Consell de Govern, a proposta del Conseller competent
en matèria de Medi Ambient, podrà, mitjançant decret,
actualitzar la quantia de les infraccions, de conformitat amb
l’Índex de Preus al Consum.

2. Es deroga el capítol I del títol III de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears relatiu a la taxa per l’expedició de
títols emesos per l’IBAP.

3. Actualització de la quantia de les sancions en matèria de
contaminació atmosfèrica.

Disposició addicional primera.
Amb anterioritat al dia 14 d’abril de 2001, el Govern de les
Illes Balears adoptarà les disposicions necessàries per adequar
les normes reguladores dels procediments administratius al
sentit del silenci que exigeix la legislació de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

3. Es deroga l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura d’1 de
setembre de 2000, per la qual es va establir el preu públic per la
prestació del servei relatiu a la utilització de l’auditori del
Conservatori.
4. Així mateix, queden derogades les disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposin a allò que es disposa en aquesta llei.

Disposició final primera.
Disposició addicional segona.
El Govern de les Illes Balears, amb anterioritat al dia 14
d’abril de 2001, i amb les limitacions establertes en l’article 17
d’aquesta Llei, determinarà reglamentàriament el termini màxim
per dictar i notificar la resolució en els procediments
administratius de competència de la comunitat autònoma, amb
la consulta prèvia, si escau, a les administracions territorials de
les Illes Balears.

S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament
d’aquesta llei.
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Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor, un cop publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de l’any 2001.
Palma, a 16 d'octubre del 2000.
El conseller d'Hisenda i pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Per motius de composició, els annexos publicats juntament
amb aquest projecte, els podreu trobar a la versió impresa del
Butlletí.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Relativa a tramitació simultània i a convocatòria de
sessions plenàries extraordinàries per als projectes de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2001 (RGE núm. 4494/00) i de mesures
tributàries, administratives i de funció pública (RGE núm.
4495/00).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 2 de novembre del 2000, acordà, en relació a la
tramitació dels dos projectes de llei de referència, publicats
en aquest BOPIB:
1.- Atendre la petició del Govern, en el sentit que es faci la
tramitació, l'examen i l'aprovació d'ambdós projectes de llei
de manera simultània.
2.- Convocar sessions extraordinàries, si n'és el cas, la
data de les quals es fixarà oportunament, per tal que es pugui
procedir a l'estudi, la tramitació i aprovació, si així pertoca,
d'ambdós projectes de llei i, en conseqüència, habilitar els
dies que en siguin necessaris.
3.- Sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la
possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de
les tramitacions de referència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de novembre del 2000.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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