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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 2001, conformement amb l'establert pels
articles 71 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 38 i
41.5 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i 112 del Reglament
del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE núm.
4086/01, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2002.

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 14,00
hores.

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 15
d'octubre del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1.- Aprovació del Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a l'any 2002.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, adopta l'acord següent:

"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 2002, 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 l'esmentat
projecte de llei perquè el tramiti.

Tercer. SolAlicitar del Parlament de les Illes Balears la
tramitació, l'examen i l'arpovació de l'esmentat projecte de llei,
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.

Quart. SolAlicitar del Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposen els  articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia i 61.2
del Reglament de la Cambra, que s'habilitin els terminis i les
sessions extraordinàries, per a l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei de pressuposts

generals  de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2002.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa que, d'acord amb l'article 62.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'habilitin els
dilluns i els dissabtes, si és necessari.".

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 15 d'octubre del 2001.

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

A)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002

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 ilAlegítima 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 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la corresponent
normativa de desplegament, const itueix el marc normatiu al
qual s’ha d’ajustar l’activ itat economicofinancera de la
comunitat autònoma. Els trets de més relleu del seu contingut
són els que s’exposen a continuació. 

Per primera vegada els imports apareixen en euros, obviant
les referències en pessetes, atès que ja som a la recta final del
període de trànsit cap a l’euro. Així mateix s’estableixen les
regles de conversió de pessetes  a euros d’acord amb el que
estableix la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció
de l’euro.

Es crea la secció pressupostària 05-Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, amb les consegüents modificacions
normatives per tal d’assimilar aquest òrgan a altres de la
mateixa naturalesa.

Per raons sistemàtiques, s’ha considerat oportú que totes  les
modificacions de la Llei 1/1986, de 5 de febrer de finances, que
abans estaven incloses dins les lleis  de pressuposts, s’incloguin
en l’anomenada “Llei d’acompanyament dels pressuposts”. Així
mateix, s’ha evitat la reiteració de preceptes vigents continguts
en anteriors lleis de pressuposts.

En matèria de tributs propis  i prestacions patrimonials  de
caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
se’n preveu l’actualització en funció del creixement de l’índex
de preus al consum de l’any anterior.
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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 de 2002, s’aproven crèdits per a despeses  dels  capítols
econòmics I a VIII per import de 1.065.745.714,10 euros.

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 1.035.695.108,88 euros.

2. Per a l’amortització dels  passius financers, s’aproven crèdits
per a despeses del capítol IX, per import de 4.056.831,70 euros.

3. S’aproven  els pressuposts  per a l’exercici de 2002 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 215.313.694,64 euros, que
s’hauran d’executar, de controlar i de liquidar d’acord amb el
que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

4. S’aproven els  pressuposts  per a l’exercici de 2002 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 15.934.969,40 euros, 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.

Article 2. Equilibri pressupostari.

Els crèdits aprovats  en els  punts  1 i 2 de l’article anterior,
per import de 1.069.802.545,80 euros, s’hauran de finançar:

a) Amb els  drets econòmics a liquidar durant l’exercici
corresponents  als  capítols  I a VIII, que es detallen a l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma i  que
s’estimen en 1.035.695.108,88 euros.

b) Amb l’endeutament que es concerti, previst en el capítol IX
del pressupost d’ingressos per al finançament de les despeses
d’inversió previstes en els capítols VI i VII del pressupost de
despeses, i per un import màxim de 34.107.436,92 euros,
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  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:

- 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
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.

1. Per a l’exercici de l’any 2002 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 les despeses per a la gestió i recaptació de nous imposts, com
també la remuneració dels  agents recaptadors i registradors de
la propietat (subconcepte 227.08).

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.
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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).

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

n) Els destinats 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 126A i la subfunció 422.

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  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 05 (Consell Econòmic i Social) i a la
secció 76 (Servei d’Ocupació de les Illes Balears).

x) Els crèdits destinats  a fer efectiu el pagament corresponent a
les indemnitzacions personals  transitòries previstes en el Decret
122/2001, de 19 d’octubre. 

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

Article 5. Limitacions a les transferències de crèdit.

Les transferències de crèdit a què fan referència els  articles
50, 51 i 52 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 4.2 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 a
aquells projectes relacionats amb la cooperació i la solidaritat.

Títol III. Normes de gestió del pressupost de despeses.

Article 6. 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.

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, al president del Consell Consultiu de les Illes Balears, pel
que fa a la secció 04, i al president del Consell Econòmic i
Social, pel que fa a la secció 05, sempre que la quantia de
cadascuna de les operacions no ultrapassi la quantitat de
150.253,03 euros.

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 150.253,03 euros.

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

2. S’exceptuen de les limitacions precedents:
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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. 

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, sigui quin sigui l’import d’aquestes  despeses, com
també l’autorització i disposició de la despesa corresponent.

f) Amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient i de la
despesa derivada de l’adquisició de béns a títol onerós regulada
per la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria
fixarà el crèdit al qual s’imputarà la despesa, amb excepció
d’aquelles que impliquin despeses d’import superior a
150.253,03 euros, respecte a les quals es requerirà autorització
prèvia del Consell de Govern, que també fixarà el crèdit al qual
s’imputarà la despesa.

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa serà
el titular de la secció pressupostària  en què es trobin els crèdits
destinats a finançar l’operació, d’acord amb les resolucions
dictades per l’òrgan competent en la matèria a què es refereix el
paràgraf anterior.

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  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.

5. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho serà
també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a
aquesta, amb  excepció del cas previst a la lletra f) de l’apartat
dos d’aquest article i, en general, de la resta 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 en el paràgraf anterior s’entendran
sempre referits a ambdues competències.

Article 7. Despeses plurianuals.

1. El nombre d’exercicis a què podran aplicar-se les despeses
regulades per l’article 45 de la Llei de finances esmentada 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 la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Així mateix, el Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, en casos
especialment justificats, a petició de la conselleria corresponent
i amb els informes 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 el punt primer d’aquest article.

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 quant a les característiques
generals i comunes d’aquests.

3. Correspon al conseller competent en matèria d’Hisenda i
Pressuposts  la facultat d’autoritzar la imputació de despeses  a
exercicis  futurs, sense perjudici de les competències en matèria
d’execució del pressupost de despeses que es determinen en
l’article 6 d’aquesta llei.

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.
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5. En tot cas, l’adquisició i la modificació de compromisos de
despeses plurianuals requerirà la presa en consideració prèvia
per part de la Direcció General de Pressuposts i la fiscalització
prèvia de la Intervenció.

6. De tots els  compromisos de despesa d’abast plurianual es
retrà compte al Parlament en la informació trimestral prevista en
l’article 103 de la Llei de finances esmentada.

Article 8. 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 9. De les despeses de personal per a l’any 2002.

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 2002 hauran de ser les corresponents  a l’any 2001
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 2002.

2. Pel que fa als funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears:

a) 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. 

b) La resta de retribucions complementàries es basaran, per a
cada lloc de treball, en el que determinin les relacions de llocs
de treball corresponents a l’any 2001 d’acord amb  la normativa
vigent, i s’hauran d’incrementar en la mateixa  forma que sigui
d’aplicació per als  funcionaris  de l’Administració general de
l’Estat per a l’exercici del 2002.
3. Les retribucions dels  funcionaris que, al llarg de l’any, siguin
adscrits a una altra plaça de les previstes en la relació de llocs
de treball, hauran de ser objecte de revisió d’acord amb 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 10. 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 11. Indemnitzacions per raó del servei.

1 . 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 a les de l’any 2001,
s’incrementarà en el percentatge a què es refereix l’article 9.2.b
d’aquesta llei. Aquesta normativa haurà de ser igualment
d’aplicació per al personal eventual al servei de la comunitat
autònoma.

2. 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.

3. Els components de la Comissió Mixta de Transferències i els
representants  de l’Administració de la comunitat autònoma en
els  altres òrgans colAlegiats que determini el titular de la secció
pressupostària  corresponent percebran, prestin o no serveis  en
aquesta comunitat i siguin quines siguin les funcions que
exerceixin en aquests òrgans colAlegiats, una indemnització en
concepte d’assistència a les sessions, en la forma i la quantia
que reglamentàriament es determinin, a més de les despeses de
desplaçament que realitzin amb  aquesta finalitat. Determinada
la procedència de la indemnització i no fixada la quantia,
aquesta serà de 48,08 euros per sessió i dia.

Article 12. Expedients de subvencions.

Les convocatòries de 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 de subvencions 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 13. Avals.

1. Al llarg de l’exercici de 2002, la comunitat autònoma 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 20.000.000,00
euros.

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

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.
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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, els haurà de
tramitar i registrar la Direcció General del Tresor i Po lítica
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 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 2002, 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 15.100.000,00 euros, 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 2.500.000,00 euros, 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 38.200.000,00 euros, 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.

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
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 el punt 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 reemborsament superior
a l’any, determinant les característiques d’uns i altres amb la
limitació de no augmentar l’endeutament al tancament de
l’exercici en un import superior a 34.107.436,92 euros respecte
al saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de l’any 2002.

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 reemborsament superior a
l’any, encara que estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2001 i no formalitzat en
data 31 de desembre d’aquest any es podrà dur a terme l’any
2002, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any
2001.

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 instalAlacions que
incideixin en el medi ambient, com també a la suma dels
imports derivats dels conceptes següents: les devolucions del
deute tributari que, si escau, s’hagin de tornar als  contribuents,
els  interessos legals  meritats al seu favor, i la resta de despeses
accessòries que es  puguin derivar de la Sentència del Tribunal
Constitucional 289/2000, de 30 de novembre, per la qual es
declara la inconstitucionalitat i nulAlitat de la Llei 12/1991, de
20 de desembre.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del conseller d’Hisenda i Pressuposts, en determini les
característiques.

L’import de les operacions d’endeutament autoritzades en
l’exercici corrent i anteriors es contraurà en el pressupost
d’ingressos en funció de la disminució de contretes líquides que
pugui derivar-se del sentit  de la Sentència així com les
devolucions del deute tributari, els  interessos legals i les
despeses a què es refereix el primer paràgraf d’aquest apartat.

L’endeutament que al tancament de l’exercici de 2001 no
s’hagi formalitzat ho podrà ser al llarg de l’any 2002, 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’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



2716 BOPIB núm. 114 - 2 de novembre del 2001

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, com també 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, i també de l’aplicació d’aquestes.

Article 16. Comptabilització de les operacions
d’amortització anticipada, de renegociació o refinançament
de l’endeutament.

D’acord amb les condicions que es determinin
reglamentàriament, 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 el punt 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 17. Tributs.

1. Per a l’any 2002 les quotes  fixes dels  tributs propis  i altres
prestacions patrimonials de caràcter públic de la Hisenda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’augmentaran en la
quantitat que resulti d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any
2001 el coeficient derivat de l’increment del índex de preus al
consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici 2000.

En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de quota variable, l’increment establert en el
punt anterior s’entendrà referit al tipus de gravamen específic o
gradual aplicable a la base.

2. L’increment establert en l’apartat anterior es realitzarà sobre
les quanties expressades en pessetes que, posteriorment, es
convertiran a la unitat euro en la forma prevista per la disposició
addicional cinquena d’aquesta llei. 

3. S’exceptuen de l’increment previst en els apartats anteriors
els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que
s’hagin actualitzat per normes aprovades dins l’any 2001.

4. La determinació dels  imports relatius a les quotes  fixes, als
tipus de gravamen específics i graduals, i, en aquest darrer cas,
als  trams  monetaris  en què siguin expressades les bases, que
corresponguin a tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de la Hisenda de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, s’efectuarà d’acord amb el que estableix la
disposició addicional cinquena d’aquesta llei.

Títol VI. Del tancament del pressupost.

Article 18. Tancament del pressupost.

Els pressuposts  per a l’exercici de 2002 es tancaran, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre de l’any 2002.

D’acord amb el que disposa l’article 96.1 de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, quedaran integrats dins el Compte de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears els  comptes de les
entitats autònomes que siguin inclosos dins els  pressuposts
generals  de la comunitat autònoma com a seccions
pressupostàries.

Títol VII. Relacions institucionals.

Article 19. Documentació que s’ha de trametre al
Parlament.

La documentació que trimestralment el Govern de les Illes
Balears ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, segons
el que disposa l’article 103 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 d’euros, 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 de les Illes Balears.
Personal docent funcionari i contractat: 27.277,73 euros 
Personal no docent funcionari: 5.799,17 euros 

Disposició addicional segona.

Al llarg de l’any 2002 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 les Illes Balears mitjançant
Internet amb servei de recerca.

Disposició addicional tercera.

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.

Disposició addicional quarta.

L’òrgan de contractació del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears és el seu president. No obstant això, amb
caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de contractació,
necessitarà l’autorització del Consell de Govern en els  supòsits
següents: 

a) Quan el pressupost del contracte sigui igual o superior a
150.253,03 euros.

b) En els contractes de caràcter plurianual, quan es modifiquin
els  percentatges o el màxim d’anualitats en els  termes legalment
prevists. 

c) Quan el pagament dels  contractes es concerti mitjançant el
sistema d’arrendament financer o mitjançant el sistema
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d’arrendament amb opció de compra i el nombre d’anualitats
superi els quatre anys a partir de l’adjudicació del contracte. 

Disposició addicional cinquena.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 11 de la Llei
46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, en els
imports monetaris que s’hagin d’abonar o comptabilitzar, quan
es dugui a terme una operació d’arrodoniment després d’una
conversió a la unitat euro, s’hauran d’arrodonir per excés o per
defecte al cèntim més pròxim. En cas que en aplicar el tipus de
conversió s’obtengui una quantitat la darrera xifra de la qual
sigui exactament la meitat d’un cèntim d’euro, l’arrodoniment
s’efectuarà a la xifra superior.

2. En cap cas no es podrà modificar l’import a pagar, liquidar o
comptabilitzar com a saldo final, com a conseqüència
d’arrodoniments practicats en operacions intermèdies. Als
efectes d’aquest apartat, s’entén per operació intermèdia aquella
en què l’objecte immediat de l’operació no sigui el pagament,
la liquidació o la comptabilització com a saldo final del
corresponent import monetari.

3. En el cas de la conversió a la unitat euro de quantitats amb
imports monetaris expressats únicament en pessetes, quan hi
hagi una graduació per trams  i, com a resultat de l’arrodoniment
efectuat segons el que disposa aquest article, s’obtenguin
quantitats  coincidents en diferents trams, es procedirà a
incrementar en un cèntim d’euro la corresponent al tram
superior.

4. Quan es tracti de la conversió a la unitat euro de quantitats
unitàries que s’hagin d’aplicar a bases  expressades en qualsevol
magnitud, les xifres que resultin de l’aplicació del tipus de
conversió es prendran amb sis  xifres decimals, i s’efectuarà
l’arrodoniment per excés o per defecte al sisè decimal més
pròxim. En cas que en aplicar el tipus de conversió s’obtengui
una quantitat la setena xifra decimal de la qual sigui cinc,
l’arrodoniment es farà a la xifra superior. Si el producte
resultant de l’aplicació de la tarifa en euros a la base,
determinada de conformitat amb el procediment anterior, té la
naturalesa d’operació intermèdia, s’ajustarà al que disposa
l’apartat dos d’aquesta disposició; en un altre cas, hi serà
aplicable l’apartat u d’aquesta mateixa disposició.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes  les disposicions de categoria igual
o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera.

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
d’Hisenda i Pressuposts, dicti les disposicions necessàries per
al desplegament 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 Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de 2002.

Palma, a 15 d'octubre del 2002.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:

Francesc Antich i Oliver.

Podreu consultar els quadres del projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l'any 2002, a la versió impresa
d'aquest BOPIB
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 2001, conformement amb l'establert per
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 4087/01, 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 14,00
hores.

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

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

CERTIFICA que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 26
d'octubre del 2001, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

1.- Aprovació del Projecte de llei de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.

A proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts, el Consell
de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text  del Projecte de llei de mesures
tributàries, administratives i de funció pública.

Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears l'esmentat
projecte de llei perquè el tramiti.

Tercer. Atesa la repercussió d'aquest projecte de llei, solAlicitar
al Parlament de les Illes Balears la seva tramitació, examen i
aprovació de forma simultània amb el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2002.

Quart. SolAlicitar del Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposen els  articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia i 61.2
del Reglament de la Cambra, que s'habilitin els terminis i les
sessions extraordinàries, per a l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei de mesures
tributàries, administratives i de funció pública.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa que, d'acord amb l'article 62.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'habilitin els
dilluns i els dissabtes, si és necessari.".

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 26 d'octubre del 2001.

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

B)
Projecte de llei de mesures tributàries, 

administratives i de funció pública

Exposició de motius.
I

Aquesta llei s’emmarca dins les conegudes  com a “lleis
d’acompanyament dels pressuposts  generals”. La justificació
d’aquestes  lleis rau en les limitacions establertes pel Tribunal
Constitucional amb relació a l’abast de les lleis  de pressuposts,
atesa la singularitat d’aquestes darreres. Mitjançant les “lleis
d’acompanyament” es pretén, precisament, complementar la
Llei de pressuposts  i constituir, amb aquesta, una unitat d’acció
racional per complir els  objectius de política econòmica, raó que
justifica que es tramitin simultàniament amb les lleis de
pressuposts  generals. Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en
aquest sentit, recull aspectes tributaris, de gestió
economicofinancera, d’acció i organització administrativa de
distints sectors  i de funció pública, que es corresponen amb cada
un dels  tres títols  que la integren. La part final es completa amb
quatre disposicions addicionals, tres disposicions transitòries,
una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

II

El títol I (“Normes tributàries”) conté dos capítols  dedicats,
respectivament, als  “Tributs cedits” i a les “Taxes”
–autonòmiques–.

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 3), s’introdueix una nova
deducció sobre la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques relativa a l’adquisició de llibres
escolars per a l’ensenyament primari i secundari obligatori, que
consisteix en un 50% dels  imports destinats  a aquelles despeses
per cada fill que doni dret a la reducció pel mínim familiar, i
s’hi han establert uns límits segons les bases  imposables prèvies
a l’aplicació dels mínims  personal i familiar, amb diferenciació
de les declaracions individuals i conjuntes. Així mateix, es
modifiquen, d’una banda, l’import de la deducció per als
contribuents d’edat igual o superior a 65 anys, introduïda per la
Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries
i administratives, i, de l’altra, la deducció prevista en la
disposició addicional tretzena de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
directrius d’ordenació territorial, de manera que s’estableix que
la deducció per despeses de conservació i millora serà del 50%
en cas que es tracti de finques incloses dins espais  naturals
protegits declarats de conformitat amb el que disposa la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres, i concretament dins parcs naturals,
reserves naturals i monuments naturals.

Amb relació a la taxa fiscal sobre el joc –article 3– com a
aspectes  més destacats, es manté el tipus impositiu en el joc del
bingo en el 31 per cent, es deflacta l’escala de gravamen
corresponent al joc a casinos amb la finalitat de compensar els
subjectes  passius dels  increments merament nominals  de la base
imposable derivats de la inflació, s’estableix una tarifa singular
per als  jocs de promoció del trot prevists en l’article 4.2 del
Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes
hípiques i els altres jocs de promoció del trot, i es crea la taxa
fiscal de les màquines del tipus “D” o màquines grua. 

El capítol II (articles 4 a 17) respon a la necessitat d’adaptar
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim jurídic de taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a diferents
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modificacions produïdes amb posterior a la seva entrada en
vigor. En concret, es creen les taxes següents: per la inscripció
al Registre de colAlegis professionals  dins el Registre d’Entitats
Jurídiques de la Direcció General de Patrimoni, i es modifiquen
la denominació, el contingut i les quanties del capítol II del títol
I de la Llei 11/1998, “Taxes per actuacions del Registre
d’Entitats Jurídiques de la Direcció General de Patrimoni”
–article 4–; per la prestació dels  serveis  administratius inherents
a l’expedició de l’autorització de les màquines “D” o màquines
grua –article 5–; per la prestació de serveis  de fotocòpies, còpies
i expedició de certificats a la Conselleria de Medi Ambient, amb
la consegüent modificació, per raons sistemàtiques, del
contingut i de l’estructura del capítol II del títol VI de la Llei
11/1998 –article 6–; per la prestació de determinats serveis
relacionats amb el Laboratori de l’Aigua de la Direcció General
de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient –article
7–; per l’ús d’espais  naturals  protegits i finques de titularitat
pública per a la realització de fotografies i reportatges
publicitaris destinats a fins comercials o promocionals –article
8–; i per la solAlicitud d’assaigs en éssers humans amb
medicament, productes, tècniques de diagnòstic o terapèutiques
en fase d’investigació clínica –article 9–.

S’han revisat, així mateix, determinats aspectes de diverses
taxes regulades per la Llei 11/1998; en aquest sentit, i pel que fa
a la Conselleria d’Interior, s’ha modificat la normativa vigent
respecte a les taxes per la realització de cursos programats per
l’Institut Balear de la Seguretat Pública i per la prestació dels
serveis d’acarament de documents i expedició de títols  per part
d’aquest mateix institut –articles 10 i 11–, amb la consegüent
derogació del que estableix sobre aquest punt la Llei 2/1998, de
13 de març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears. Així
mateix, pel que fa a la Conselleria d’Educació i Cultura, s’han
revisat les taxes per la prestació de serveis  derivats de l’activitat
docent realitzada pels conservatoris professionals de música i
dansa de les Illes Balears, i s’ha eliminat la referència al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
arran de la constitució d’una fundació que serà la que gestionarà
aquest conservatori –article 12–, com també per les escoles
oficials  d’idiomes –article 13– i per l’Escola Superior de
Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals
–article 14–. Per la seva banda, pel que fa a les taxes vigents en
matèria de medi ambient i cinegètica, s’han modificat les
relatives a l’avaluació d’impacte ambiental –article 15–,
expedició de llicències per a la pràctica de la caça i matrícula
anual de vedats  privats de caça i camps d’ensinistrament de cans
–article 16– i autorització d’abocaments d’aigua –article 17–.

III

El títol II (“Normes de gestió i acció administrativa”) consta
de quatre capítols. El primer capítol conté normes relatives a la
gestió economicofinancera; en concret es modifiquen certs
aspectes establerts en l’article 15 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, amb
relació al control de les empreses públiques, les qual hauran de
comunicar la realització de despesa, la contractació de personal
i la modificació de les retribucions de personal amb una
periodicitat trimestral en la forma i l’abast que s’estableixi en un
desplegament reglamentari ulterior –article 18–; i
s’introdueixe n , així mateix, diverses modificacions a la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears –article 19–, que preveuen, a més a més, en la
disposició final primera, l’elaboració d’un text refós d’aquesta
llei que permeti incorporar a la norma resultant les nombroses
modificacions experimentades per aquesta llei des que es va

promulgar i també les disposicions legals vigents de caràcter
permanent en matèria de gestió financera i pressupostària
contingudes en les lleis anuals de pressuposts generals. I,
finalment, amb una disposició explicativa relativa a l’aplicació
de la normativa específica que regula l’organisme pagador en
els  expedients tramitats a l’empara dels  programes cofinançats
amb fons de la Unió Europea –article 20–.

El capítol II (“De l’acció administrativa en matèria de caça
i activitats connexes”) introdueix una sèrie d’especialitats en
l’àmbit de les Illes Balears amb relació a la Llei 1/1970, de 4
d’abril, de caça, i al Decret 507/1971, de 25 de març, pel qual es
desplega aquesta llei, pel que fa a la matrícula anual per a vedats
privats de caça i per a camps d’ensinistrament de cans –article
21–; el comís d’animals  utilitzats en infraccions de caça –article
22– i la senyalització de terrenys tancats  a l’efecte de prohibició
de caça –article 23–.

El capítol III (“De l’acció administrativa en matèria de
costes”) introdueix, d’acord amb el que estableix la Llei
22/1988, de 22 de juliol, de costes, el “cànon per la realització
d’abocaments a la mar”, amb definició dels elements que el
conformen –article 24–, la fiança per respondre de l’autorització
d’abocaments a la mar –article 25–, com també el règim
d’infraccions i sancions per abocaments al domini públic
maritimoterrestre sense el títol administratiu adequat –article
26–. Així mateix, s’estableix una nova regulació aplicable en
l’àmbit de les Illes Balears pel que fa a les sancions pecuniàries
en matèria de costes, la seva determinació, l’òrgan competent
per a la instrucció del procediment sancionador i la imposició de
les sancions corresponents –article 27–.

Finalment, el capítol IV (“Altres règims administratius”)
conté un únic article, el 28, relatiu al règim de gestió d’apostes
hípiques que completa la regulació d’aquesta modalitat de joc
continguda en el Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es
regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció del trot.

IV

El títol III (“Normes de funció pública”) inclou dos articles.
El primer recull una modificació puntual de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, relativa a la consideració com a òrgan executiu
en matèria de funció pública del conseller competent en matèria
de sanitat, a fi de disposar de l’adequada delimitació
competencial en matèria funcionarial quan es rebin les
transferències en matèria sanitària –article 29–. L’article 30
modifica la regulació dels complements de destinació que
corresponen als funcionaris de carrera o al personal laboral fix
que hagin estat alts càrrecs, establerta en l’article 18 de la Llei
12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques, amb motiu
de les modificacions legislatives ocorregudes des de la
promulgació d’aquesta darrera Llei –en concret, per la
derogació 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, al qual es remetia l’esmentada Llei 12/1999–
i els dubtes interpretatius derivats de la regulació actual.

V

Per acabar, amb la finalitat de dur a terme progressivament
la plena integració del personal docent, la disposició addicional
primera autoritza el Govern de les Illes Balears per desplegar,
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mitjançant els  decrets corresponents, la normativa específica
necessària derivada de les peculiaritats d’aquest personal.

També es conté, com a disposició addicional segona, la
previsió de la situació administrativa d’excedència voluntària
per incompatibilitat durant un període de tres anys i amb la
possibilitat de retornar als  llocs d’origen en aquest mateix
període, si així ho solAliciten, dels funcionaris de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears adscrits al
Servei Balear de la Salut (SERBASA), que s’hagin incorporat
o s’incorporin a la plantilla de l’Hospital de Son Llàtzer.

Així mateix, les disposicions addicionals tercera i quarta,
juntament amb la disposició transitòria segona, s’ocupen
d’adaptar la naturalesa del SERBASA, les funcions del Consell
d’Administració i del director gerent, els  pressuposts  i el règim
d’intervenció i del personal adscrit a l’entitat, a les necessitats
derivades de la transferència de competències que es preveu que
ha de tenir lloc en matèria d’assistència sanitària, amb la
consegüent modificació dels preceptes de la Llei 4/1992, de 15
de juliol, del Servei Balear de la Salut, afectats per aquestes
disposicions.

La disposició transitòria primera estableix l’ajornament fins
a l’1 de gener de l’any 2003 de l’aprovació del sistema definitiu
de finançament dels consells insulars i del Fons de
Compensació Interinsular.

Finalment, cal destacar que la disposició final tercera
condiciona l’entrada en vigor de determinats articles i
disposicions d’aquesta llei al moment de l’entrada en vigor del
Reial decret de transferències de competències, relatiu a la
gestió de l’assistència sanitària de la seguretat social.

Títol I. Normes tributàries.

Capítol I.  Tributs cedits.

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

1. De conformitat amb el que estableix l’article 13. U. 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’estableix la següent deducció que s’ha
d’aplicar a la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques:

Deducció per despeses d’adquisició de llibres de text:

a) Pel concepte de despeses  en llibres de text editats per al
desenvolupament i l’aplicació dels currículums corresponents
al segon cicle d’educació infantil, a l’educació primària, a
l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles
formatius de formació professional específica, es deduirà de la
quota íntegra autonòmica de l’impost el 50% dels  imports
destinats  a aquelles despeses  per cada fill que cursi aquests
estudis, amb els límits següents:
a.1) En declaracions conjuntes i amb una base imposable prèvia
a l’aplicació del mínim personal i familiar:

- De fins a 9.000,00 euros: 48,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 18.000,00 euros: 36,00 euros per fill.
- Entre 18.000,01 i 24.040,48 euros: 24,00 euros per fill.

a.2) En declaracions individuals i amb una base imposable
prèvia a l’aplicació del mínim personal i familiar:

- De fins a 4.500,00 euros: 24,00 euros per fill.

- Entre 4.500,01 i 9.000,00 euros: 18,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 12.020,24 euros: 12,00 euros per fill.

b) A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es podran
tenir en compte aquells fills que, al seu torn, donin dret a la
reducció prevista en concepte de mínim familiar a l’article 40 de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.

c) En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigirà que la part
general de la base imposable de l’impost prèvia a l’aplicació del
mínim personal i familiar no superi la quantia de 24.040,48
euros en tributació conjunta i 12.020,24 euros en tributació
individual, i també l’adequada justificació documental en els
termes que s’estableixin reglamentàriament.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 13.U. 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, es modifica l’article 1, apartat primer, de la
Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries
i administratives, amb  relació a l’import de la deducció personal
aplicable a la quota íntegra autonòmica respecte als subjectes
passius residents a les  Illes Balears d’edat igual o superior a 65
anys:

«Per cada subjecte passiu resident en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’edat igual o superior a 65 anys
s’estableix una deducció de 36,00 euros.
Tenen dret a aquesta deducció aquells  subjectes  passius la base
imposable dels  quals, abans de l’aplicació de les reduccions pel
mínim personal i familiar, no superi la quantia de 9.000,00
euros en el cas de tributació individual i 12.000,00 euros en el
cas de tributació conjunta».

Article 2. Modificació de la disposició addicional tretzena
de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació
territorial.

Es modifica l’apartat segon de la disposició addicional
tretzena de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació
territorial, que passa a tenir la redacció següent:

«2. De conformitat amb  l’article 13. U. 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’estableix una deducció per aplicar a la quota íntegra
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones  físiques:

a) Els titulars de finques o terrenys inclosos dins les àrees de sòl
rústic protegit a què es refereixen els apartats a), b) i c) de
l’article 19.1 d’aquesta llei podran deduir el 25% de les
despeses  de conservació i millora realitzats, sempre que això no
suposi la minoració del gravamen d’alguna o algunes categories
de renda, perquè els esmentats terrenys generin rendiments o
increments de patrimoni subjectes durant l’exercici d’aplicació
de la deducció.

Quan les finques estiguin incloses dins espais naturals
protegits declarats de conformitat amb el que disposa la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres, i concretament dins parcs naturals,
reserves naturals  i monuments naturals, la deducció de les
despeses de conservació i millora realitzats serà del 50%.
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b) No serà aplicable la deducció a aquells contribuents que
hagin considerat anteriors despeses  com a deduïbles dels
ingressos bruts als efectes de determinar la base imposable.

c) Per tenir dret a aquesta deducció, almenys un 33% de
l’extensió de la finca haurà de quedar inclosa en una d’aquestes
àrees de sòl rústic protegit a què es refereix l’apartat a)
d’aquesta disposició.

d) L’import d’aquesta deducció no podrà superar la major
d’aquestes dues quantitats:
d.1) La satisfeta en concepte d’impost sobre béns immobles de
naturalesa rústica, excepte en el cas de les finques ubicades dins
parcs naturals, reserves naturals  i monuments naturals  en què el
límit serà del doble de la satisfeta en concepte d’aquest impost.
d.2) La quantitat de 15,00 euros per hectàrea d’extensió de la
finca, en els  casos en què s’ubiqui dins parcs naturals, reserves
naturals i monuments naturals; i la quantitat de 6,00 euros per
hectàrea d’extensió de la finca per a la resta de supòsits.

Aquestes  quanties s’entendran sempre referides a la part dels
terrenys afectats per les figures de protecció a què es refereix
aquesta disposició.

e) L’import d’aquesta deducció, juntament amb les restants
aplicables al subjecte passiu, podrà arribar fins al 100% de la
quota íntegra autonòmica de l’exercici en què s’hagin produït
les despeses de conservació i millora».

Article 3. Taxa fiscal sobre el joc.

1. D’acord amb el que preveu 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 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) Als casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent:
- Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.524.365,00

euros. Tipus aplicable: 22%.
- Porció de base imposable entre 1.524.365,01 euros i

2.522.131,00 euros. Tipus aplicable: 40%.
- Porció de base imposable entre 2.522.131,01 euros i

5.030.404,00 euros. Tipus aplicable: 50%.
- Porció de base superior a 5.030.404,01 euros. Tipus

aplicable: 61%.
d) En els jocs de promoció del trot a què es refereix l’article

4.2 del Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les
apostes  hípiques i els  altres jocs de promoció del trot, que
constitueixin el fet imposable de la taxa dels jocs de sort, envit
o atzar, regulada pel Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer,
tributaran al tipus del 18% de l’import dels ingressos bruts del
joc, que es determinarà per la diferència entre l’import total dels
ingressos obtinguts  del joc i les quantitats  satisfetes als jugadors
en concepte de premi. En el supòsit  de premis  en espècie,
aquests  es valoraran d’acord amb el que estableix la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

2. Quotes fixes:
A) Màquines del tipus “B” o recreatives amb premi.
a) Quota anual: 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 cada
un sigui independent del realitzat per altres jugadors, hi seran
aplicables les quotes següents:

- Màquines o aparells  de dos jugadors: dues quotes  segons
el que preveu la lletra a) anterior.

- Màquines de tres jugadors o més: 6.453,67 euros, més el
resultat de multiplicar per 2.347 el producte del nombre de
jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

B) Màquina del tipus “C” o d’atzar.
a) Quota anual: 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 cada
un sigui independent del realitzat per altres jugadors, hi seran
aplicables les quotes següents:

- Màquines o aparells  de dos jugadors: dues quotes  segons
el que preveu la lletra a) anterior.

- Màquines de tres jugadors o més: 9.292,84 euros, més el
resultat de multiplicar la taxa unitària de 4.646,41 euros pel
nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

C) Màquina del tipus “D” o màquines grua.
a) Quota anual: 120,20 euros 

2. D’acord amb el que preveu 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, els
jocs de promoció del trot a què es refereix l’article 4.2 del
Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes
hípiques i els  altres jocs de promoció del trot, que constitueixin
el fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i
combinacions aleatòries, regulada en el Decret 3059/1966, d’1
de desembre, tributaran al tipus del 18% de l’import dels
ingressos bruts del joc, que es determinarà per la diferència
entre l’import total dels  ingressos obtinguts del joc i les
quantitats  satisfetes als jugadors en concepte de premi. En el
supòsit  de premis  en espècie, aquests  es valoraran d’acord amb
el que estableix la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost
sobre la renda de les persones físiques. 

3. Dels  ingressos corresponents a les taxes sobre els  jocs de
promoció del trot a què es refereixen els  apartats  1.1 d) i 2
d’aquest article, el 61 per cent es destinaran a nodrir un fons
destinat a la promoció del trot.

4. Es modifica l’article 4.3.3 de la Llei 12/1999, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública i econòmiques, en els termes següents:

«En el cas del joc del bingo, la taxa es meritarà en el moment de
subministrar els  cartons a l’entitat titular de l’autorització
administrativa corresponent».

Capítol II. Taxes.

Article 4. Creació de la taxa per inscripcions al Registre de
colAlegis  professionals i modificació del capítol II del títol I
de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic
de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es crea la taxa per la inscripció dels colAlegis professionals
al Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció General de
Patrimoni i es modifica la denominació i el contingut del capítol
II del títol I de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
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específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en els termes següents:

«Capítol II.  Taxes per actuacions del Registre d'entitats
jurídiques de la Direcció General de Patrimoni.

Article 5. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció, la

certificació i la confrontació dels  actes, fets i documents que han
de ser inscrits en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Direcció
General de Patrimoni i Entitats Jurídiques de la Conselleria de
Presidència, d’acord amb les disposicions vigents, com també
les diligències de llibres.

Article 6. Subjecte passiu.
Tindran la consideració de subjectes passius les persones

físiques, jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general
tributària, que solAlicitin la realització d’algunes de les activitats
que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 7. Quantia i exempcions.
1. La quantia de la taxa serà la quota fixa que, per cada activitat,
s’estableix a continuació:

a. Registre d’Associacions:
1.1. Per la inscripció de constitució: 39,79 euros.
1.2. Per cada inscripció de modificació estatutària: 12,02 euros.
1.3. Per cada expedició de certificats: 15,03 euros.
1.4. Per confrontació de documents:15,93 euros.
1.5. Per diligències de llibres: 3,01 euros.

b. Registre de Fundacions:
1.1. Per la  inscripció de constitució: 39,79 euros.
1.2. Per cada inscripció de modificació estatutària: 12,02 euros.
1.3. Per cada expedició de certificats: 15,03 euros.
1.4. Per confrontació de documents: 15,93 euros.
1.5. Per diligències de llibres: 3,01 euros.

c. Registre de ColAlegis Professionals
1.1. Per la inscripció de constitució: 39,79 euros.
1.2. Per cada inscripció de modificació estatutària: 12,02 euros.
1.3. Per cada expedició de certificats: 15,03 euros.
1.4. Per cada confrontació de documents: 15,93 euros.
1.5. Per diligències de llibres: 3,01 euros.

2. Estan exempts del pagament d’aquesta taxa:

a) L’expedició de certificats i la confrontació de documents que
solAliciti el personal de l’Administració autonòmica per
necessitats pròpies de la relació funcionarial o laboral.
b) Les activitats necessàries per a la tramitació de beques o
subvencions a favor de famílies, institucions o entitats sense
finalitat de lucre.
c) Les activitats derivades de solAlicituds d’ens públics o
institucionals.

Article 8. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se solAliciti la
realització de l’activitat administrativa que en constitueix el fet
imposable».

Article 5. Creació de la taxa pels serveis administratius
derivats de l’autorització, homologació i inscripció de les
màquines “D” o màquines grua.

1. S’addiciona un nou apartat 3 bis a la lletra C) de l’article 73
de 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:
«3 bis. Autorització d’explotació i instalAlació de màquina “D”:
34,47euros».

2. S’addiciona un nou apartat 3 ter a la lletra C) de l’article 73
de 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:
«3 ter. Autorització d’explotació i instalAlació d’altres màquines
de joc no incloses en les categories anteriors: 102,17 euros».

3. S’addiciona un nou apartat 17 bis  a la lletra C) de l’article 73
de 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:
«17 bis. Homologació i inscripció de màquina “D”:
158,21euros».

4. S’addiciona un nou apartat 17 ter a la lletra C) de l’article 73
de 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:
«17 ter. Homologació i inscripció de models  de màquines de joc
amb premi no incloses en les categories anteriors: 450,75
euros».

Article 6. Creació de la taxa per la prestació de serveis de
fotocòpies, còpies i expedició de certificats a la Conselleria
de Medi Ambient i modificació del capítol II del títol VI de
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Es crea la taxa per la prestació de determinats serveis
relacionats amb la Conselleria de Medi Ambient i es modifica
l’estructura i el contingut del capítol II del títol IV de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes
següents:
«Capítol II.  Taxes per la prestació de determinats serveis
relacionats amb la Conselleria de Medi Ambient.
Secció 1a. Taxa per la prestació de serveis  de fotocòpies, còpies
i expedició de certificats.
Article 108 bis. Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies,
còpies i expedició de certificats.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels
serveis  que es detallen a continuació per part de la Conselleria
de Medi Ambient:
1. Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en blanc i
negre.
2. Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en color.
3. Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en blanc i
negre.
4. Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en color.
5. Còpies i fotocòpies de plànols en blanc i negre.
6. Còpies i fotocòpies de plànols en color.
7. Còpies en CD.
8. Expedició de certificat mediambiental.
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2n. Subjecte passiu.
Són subjectes  passius d’aquesta taxa les persones físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin la prestació dels serveis que en constitueixen el
fet imposable.

3r. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

Conceptes
Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en blanc i negre:
0,09 euros/full.
Còpies i fotocòpies de documents en paper A4 en color: 0,12
euros/full.
Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en blanc i negre:
0,12 euros/full.
Còpies i fotocòpies de documents en paper A3 en color: 0,15
euros/full.
Còpies i fotocòpies de plànol en blanc i negre: 1,50 euros/full.
Còpies i fotocòpies de plànol en color: 3,01 euros/full.
Còpies en CD: 9.02 euros/CD.
Expedició de certificat mediambiental:
a) Certifricació i visita de camp: 99,17 euros.
b) Certificació sense visita de camp: 33,06 euros.

4t. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se solAliciti la prestació
dels serveis que en constitueixen el fet imposable.

Secció 2a. Taxa per la realització de compulses i autentificació
de documents.
Article 109. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la compulsa i
l’autentificació de documents.

Article 110. Exempcions.
Estan exempts d’aquesta taxa els  serveis de compulsa i
autentificació de documents que es prestin a solAlicitud d’ens
públics o institucionals.

Article 111. Subjecte passiu
Són subjectes  passius d’aquesta taxa les persones  físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin la prestació dels serveis que en constitueixen el
fet imposable.

Article 112. Quantia
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

Conceptes
1. Compulsa: 2,25 euros per foli o plànol.
2. Autentificació de documents: 4,53 euros per foli.
3. Autentificació de documents: 6,75 euros per plànol.

Article 113. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se solAliciti la prestació
dels serveis que en constitueixen el fet imposable».

Article 7. Creació d’una taxa específica per la prestació de
determinats serveis relacionats amb el Laboratori de
l’Aigua de la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient.

S’introdueix el capítol XLI en el títol VI de 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:
«Capítol XLI. Taxa per la prestació de serveis relacionats amb
el Laboratori de l'Aigua de la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient.
Article 343 bis. Taxa per la prestació de serveis  relacionats amb
el Laboratori de l’Aigua de la Direcció General de Recursos
Hídrics.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció als
exercicis  d’intercomparació que efectuï el Laboratori de l’Aigua
de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de
Medi Ambient.

2n. Subjecte passiu.
Són subjectes  passius les persones  físiques, jurídiques i entitats
de l’article 33 de la Llei general tributària, que solAlicitin la
prestació dels serveis que en constitueixen el fet imposable.

3r. Quantia.
La taxa per inscripció a exercicis  d’intercomparació serà de
42,07 euros per mostra.

4t. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se solAliciti la prestació
dels serveis que en constitueixen el fet imposable».

Article 8. Creació d’una taxa per reportatges publicitaris
dins espais naturals protegits i finques de titularitat
pública.

S’introdueix el capítol XLII al títol VI de 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:
«Capítol XLII. Taxa per reportatges publicitaris dins espais
naturals protegits i finques de titularitat pública.
Article 343 ter. Taxa per reportatges publicitaris  dins espais
naturals protegits i finques de titularitat pública.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de
serveis  per part de l’administració autonòmica de les Illes
Balears derivada de la utilització d’espais  naturals protegits i
finques de titularitat pública, per a la realització de fotografies
i reportatges publicitaris  destinats  a l’ús comercial de promoció
de la firma o l’entitat emparades per l’autorització pertinent.

A aquests  efectes, s’entendran realitzades amb fins no
comercials  les filmacions i fotografies relacionades
exclusivament amb la difusió d’informació de caràcter cultural
o de conservació de la naturalesa.

La taxa s’aplicarà quan es tracti de parcs i reserves naturals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o de finques de
titularitat pública incloses en el Catàleg de finques d’utilitat
pública, amb independència dels  preus o taxes que, si escau,
puguin correspondre a altres administracions.

2n. Subjecte passiu.
Són subjectes  passius d’aquesta taxa les persones físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin l’autorització corresponent per a la realització de
les activitats que en constitueixen el fet imposable.

3r. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
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1. Reportatge fotogràfic sense intervenció de models  ni alteració
de l'espai: 146,67 euros/dia.
2. Reportatge fotogràfic amb models  o inclusió de productes:
293,35 euros/dia.
3. Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de
models ni alteració de l'espai: 293,35 euros/dia.
4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o
inclusió de productes: 586,70 euros/dia.
5. Recàrrec per treball noctrun: 50%.

En els  casos en què les filmacions i imatges obtingudes a
l’empara de l’autorització administrativa corresponent
pretenguin ser utilitzades en altres campanyes promocionals,
s’exigirà una nova autorització, i es meritarà un 30% de la taxa
quan això no impliqui una nova utilització de l’espai protegit.

4t. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què s’obtengui
l’autorització corresponent de la Conselleria de Medi Ambient,
per a la realització de l’activitat a què es refereix el fet
imposable».

Article 9. Creació de la taxa per sol Alicitud de la realització
d’assaigs clínics amb medicaments.

S’introdueix el capítol XI al títol VIII de 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:
«Capítol XI. Taxa per solAlicitud de realització d'assaigs clínics
amb medicaments.
Article 388 bis. Taxa per solAlicitud de realització d’assaigs
clínics amb medicaments.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la solAlicitud
d’assaigs en éssers  humans amb medicaments, productes,
tècniques de diagnòstic o terapèutiques en fase d’investigació
clínica que es realitzin a favor tant del sector públic com
d’institucions o centres privats de les Illes Balears.

2n. Subjecte passiu.
Són subjectes  passius d’aquesta taxa les persones físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin la realització de les activitats a què es refereix el
fet imposable.

3r. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb una única tarifa de 299,44 euros.

4t. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment en què se so lAliciti la
realització de les activitats que en constitueixen el fet
imposable».

Article 10. Modificació de determinats aspectes del capítol
III 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.

1. Es modifica la denominació del capítol III 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, que passa a tenir
la redacció següent:
«Capítol III. Taxa per la realització de cursos programats per
l’Institut Balear de la Seguretat Pública».

2. Es modifica 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, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 65. Quantia.
La taxa per solAlicitud d’inscripció als  cursos, seminaris  i proves
s’exigirà segons la tarifa següent:
a) Per inscripció als  processos selectius per a l'accés als  cursos
de l'Institut Balear de la Seguretat Pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: 9, 92 euros.
b) Per inscripció als cursos i seminaris de formació:

- D'una durada superior a 401 hores: 1,65 euros/h.
- D'una durada entre 20 i 400 hores: 2,10 euros/h.
- D'una durada entre 51 i 200 hores: 3,76 euros/h.
- D'una durada entre 21 i 50 hores: 5,86 euros/h.
- De menys de 21 hores: 6,61 euros/h.
Les quanties anteriors s'entendran referides a hores

impartides de tipus pràctic, i es reduirà un 50% per a les de tipus
teòric. En els  cursos i seminaris  en què no es prevegi de manera
expressa la realització de determinades hores de caràcter pràctic,
es considerarà, en tot cas, que el 40% de les hores impartides
són d'aquesta naturalesa, a l'efecte de determinar l'import total
de la taxa meritada per inscriure-s'hi. Al seu torn, en els  cursos
i seminaris  programats per a grups de menys de 20 assistents  les
quanties anteriors s'incrementaran en un 50%.
c) Estaran exempts del pagament de la taxa les persones amb
discapacitat igual oi superior al 33%.
d) Quedaran exempts de pagament de les taxes previstes a la
lletra b) d’aquest article els  solAlicitants d’inscripció a activitats
formatives següents de la policia local:

1. Cursos bàsics i de promoció, sigui quina sigui la durada
d’aquests cursos.

2. Un curs de reciclatge per cada any natural.
3. Un seminari de durada no superior a 30 hores, per cada

any natural.
e) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quantitat de la taxa
els  funcionaris  de carrera i les persones que hagin prestat o
prestin serveis  relacionats amb la seguretat pública dins les
administracions públiques».

Article 11. Modificació de determinats aspectes de la taxa
per la prestació dels serveis d’acarament de documents i
expedició de títols per part de l’Institut Balear de Seguretat
Pública.

1 . Es modifica l’article 70 bis 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:
«Article 70 bis. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels
serveis  que es detallen a continuació per part de l’Institut Balear
de la Seguretat Pública:

1. Acarar documents.
2. Expedició de títol amb posterioritat a la primera

expedició».

2. Es modifica l’article 70 quater 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:
«Article 70 quater. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

1. Acarar documents. Per cada document acarat: 0,29 euros.
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2. Expedició de títols. La primera expedició de títols serà
gratuïta i per a les posteriors i successives  expedicions de títols
emesos: 1,50 euros, per cada expedició de cada títol».

Article 12. Modificació de determinats aspectes de la taxa
per la prestació de serveis derivats de l’activitat docent
realitzada pels conservatoris professionals de música i
dansa de les Illes Balears.

Es modifiquen els articles 84, 86, 87 i 88 de la Llei 11/1998,
de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que quedaran redactats
de la manera següent:

«Article 84. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis
derivada de l’activitat docent realitzada pels conservatoris de
música i dansa de Palma, Menorca i d’Eivissa i Formentera, i
pels  centres autoritzats de grau elemental i mitjà de música i
dansa.

Article 86. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
A. Conservatoris  professionals  de música i dansa de Palma, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Pla 1966
Convocatòria extraordinària: 24,04 euros per assignatura.
Pla LOGSE
a) Obertura d’expedient: 17,00 euros.
b) Grau elemental

- Curs complet: 168,00 euros.
- Matrícula per assignatura: 84,00 euros.
- Ampliació matrícula: 85,00 euros.

c) Grau mitjà
- Primer cicle curs complet: 240,00 euros.
- Primer cicle assignatura solta: 74,00 euros.
- Segon cicle curs complet: 245,00 euros.
- Segon cicle assignatura solta: 76,00 euros.
- Tercer cicle curs complet: 350,00 euros.
- Tercer cicle assignatura solta: 78,00 euros.
- Ampliació de matrícula: 88,00 euros.

B. Altres serveis del conservatori professional
- Carnet: 1,00 euros.
- Impresos de matrícula: 1,50 euros.
- Serveis generals: 7,50 euros.
- Proves d’accés al grau mitjà LOGSE: 33,00 euros.
- Proves d’accés al grau elemental LOGSE: 8,00 euros.
- Certificats normals: 2,00 euros.
- Certificats d’expedient: 5,00 euros.
- Trasllats d’expedient: 6,50 euros.
- Convalidacions: 8,00 euros.

C. Centres autoritzats de grau elemental i mitjà de música i
dansa.

- Inscripció per primera vegada: 24,50 euros.
- Serveis generals: 10,00 euros.

Article 87. Exempcions i bonificacions.
Els membres de famílies nombroses tindran l’exempció o
reducció de les tarifes que d’acord amb la seva categoria els
pugui correspondre segons les disposicions vigents, una vegada
solAlicitada als  centres prestadors del servei i sempre que
acreditin documentalment la seva situació en el moment de la
inscripció.

No estaran obligats a pagar la taxa per serveis  acadèmics els
alumnes que rebin beques o altres  ajudes de caràcter oficial. En
aquest sentit, els  alumnes que en formalitzar la matrícula
s’acullin a l’exempció per haver solAlicitat la concessió d’una
beca i, posteriorment, no obtinguin la condició de becari o els
sigui revocada la beca concedida, quedaran obligats al pagament
de la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no
pagar-la comportarà l’anulAlació d’aquesta matrícula en totes  les
matèries, assignatures o disciplines, d’acord amb el que
estableix la legislació vigent.

Article 88. Meritació.
La taxa es meritarà quan se solAliciti la prestació dels  serveis  que
en constitueixen el fet imposable, amb excepció d’aquells que
hagin de ser realitzats sense necessitat de solAlicitud prèvia, cas
en què la taxa es meritarà en el moment de prestar-los».

Article 13. Modificació de la taxa per la prestació de serveis
docents de les escoles oficials d’idiomes.

Es modifica l’apartat tercer de 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, que quedarà redactat
de la manera següent:

«3r. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:
1. Alumnes oficials

- Obertura d’expedient: 17,00 euros.
- Matrícula per assignatures: 108,18 euros.
- Serveis generals: 7,50 euros.

2. Alumnes d’ensenyament lliure
- Obertura d’expedient: 17,00 euros.
- Drets d’examen del cicle elemental: 60,10 euros.
- Drets d’examen del cicle superior: 60,10 euros.
- Serveis generals: 7,50 euros».

Article 14. 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’apartat quart de 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:
«4t. Quantia.
La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes següents:

- Matrícula de curs complet: 610,00 euros.
- Matrícula per crèdit en primera matrícula: 7,00 euros.
- Matrícula per crèdit en segona matrícula: 8,50 euros.
- Assignatura en primera matrícula (conservació): 76,00

euros.
- Assignatura en segona matrícula (conservació): 95,00

euros. 
- Matrícula per projecte final de carrera: 89,00 euros.
- Serveis generals: 17,50 euros.
- Prova d’accés: 45,50 euros.
- Obertura d’expedient: 17,00 euros.
- Certificats acadèmics: 17,00 euros.
- Trasllat d’expedient: 17,00 euros».

Article 15. Modificació de determinats aspectes de la taxa
d’avaluació d’impacte ambiental 

Es modifica l’article 123 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«Article 123. Subjecte passiu.
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que promoguin l’activitat o el projecte subjecte a avaluació
d’impacte ambiental, a informe mediambiental, o que instin que
s’exoneri».

Article 16. Modificació de determinats aspectes del capítol
VII del títol VI, de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Es modifica l’estructura i el contingut del capítol VII del
títol VI, 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 VII. Taxes per llicències per caçar dins vedats socials
i precintes d'arts per a la caça.
Secció primera. Llicències de caça.
Article 130. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de les
llicències que són necessàries per practicar la caça i els  seus
recàrrecs.

Article 131. Subjecte passiu.
1. Són subjectes  passius de la taxa les persones  físiques,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin les llicències a què es refereix el fet imposable
d’aquesta taxa.
2. N’estaran exemptes les persones físiques que acreditin la
doble condició de jubilat i major de 65 anys.

Article 132. Quantia.
Conceptes
A.1 Llicència anual per caçar amb armes de foc i qualsevol altre
procediment autoritzat per a ciutadans d’estats membres de la
Unió Europea, com també per a residents d’estats no membres
de la Unió Europea: 12, 08 euros.
A.2 Llicència per caçar en els mateixos termes definits per a la
classe A.1 quan els  solAlicitants del permís siguin menors de 18
anys: 6,55 euros.
A.3 Llicència temporal per caçar durant dos mesos amb  armes
de foc o qualsevol altre procediment autoritzat per a caçadors
d’estats no membres de la Unió Europea i no residents: 90,27
euros.
A.4 Pròrroga de la llicència A.3 per a dos mesos: 45,14 euros.
B.1 Llicència anual per caçar mitjançant qualsevol procediment
autoritzat, excepte armes de foc, per a ciutadans d’estats
membres de la Unió Europea, com també per a residents
d’estats no membres de la Unió Europea: 6,55 euros.
B.2 Llicència per caçar, en els  mateixos termes definits per a les
classes B.1 quan els  caçadors siguin menors de 18 anys: 3,30
euros.
B.3 Llicència para caçar durant dos mesos mitjançant qualsevol
procediment autoritzat, excepte armes de foc, per a caçadors
d’estats  no membres de la Unió Europea i no residents: 45,14
euros.
B.4 Pròrroga de la llicència B.3 per a dos mesos: 22,54 euros.
C.1 Llicència anual especial para caçar mitjançant falconeria:
21,34 euros.
C.2 Llicència anual especial para caçar amb reclam de perdiu
mascle: 22,54 euros.

C.3 Llicència anual especial per furar: 22,54 euros.C.4 Llicència
anual especial per posseir una gossada amb finalitat de caçar:
210,00 euros.
RECÀRRECS PER CAÇA MAJOR
Recàrrec de la llicència A.1: 6,55 euros.
Recàrrec de la llicència A.2: 3,30 euros.
Recàrrec de la llicència A.3: 45,00 euros.
Recàrrec de la llicència A.4: 22,50 euros.
Recàrrec de la llicència B.1: 3,12 euros.
Recàrrec de la llicència B.2: 1,56 euros.
Recàrrec de la llicència B.3: 21,00 euros.
Recàrrec de la llicència B.4: 10,50 euros.

Article 133. Meritació.
La taxa es meritarà en el moment de l’expedició de la llicència.

Secció segona. Taxes per matrícula anual de vedats privats de
caça i per a camps d’ensinistrament de cans, com també altres
activitats relacionades amb els vedats privats de caça.
Article 133 bis. Taxa per matrícula anual de vedats privats de
caça i per a camps d’ensinistrament de cans, com també altres
activitats relacionades amb els vedats privats de caça.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de la
matrícula anual dels  vedats  privats de caça, el recàrrec per camp
d’ensinistrament de cans dins vedats  no intensius, i diverses
actuacions administratives relacionades amb la tramitació dels
expedients de vedats privats de caça.
2n. Subjecte passiu.
Són subjectes  passius de la taxa les persones  físiques, jurídiques
i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària, que figurin
com a titulars dels vedats privats.
3r. Quantia i bonificacions.
1. S’estableixen dos grups per al càlcul de la taxa de matrícula
anual de vedats  de caça: el grup I, corresponent a vedats  privats
de caça, i el grup II, que integra els vedats privats de caça
intensius. Així mateix, s’estableix un recàrrec per camp
d’ensinistrament de cans dins vedats privats de caça no
intensius.

2. L’import de les matrícules anuals  serà en funció del grup a
què pertanyi el vedat i a la  seva superfície, que quedaran
fixades en les següents quanties per trams acumulables:

Superfície (ha) Grup I vedat privat   Grup II vedat
intensiu

Primeres 20 6,00 euros/ha 12,00
euros/ha

De 20,1 a 125 0,60 euros/ha 1 , 8 0
euros/ha

De 125,1 a 250 0,45 euros/ha 1 , 5 0
euros/ha

De 250,1 a 500 0,30 euros/ha 1 , 2 0
euros/ha

A partir de 500,1 0,24 euros/ha 0 , 9 0
euros
/ha

3. S’estableix un recàrrec per a camps d’ensinistrament de cans
dins vedats no intensius de 240,00 euros.

4. En el cas de subjectes passius que constitueixin societats  de
caçadors federades la funció social de les quals sigui
reconeguda per la Conselleria de Medi Ambient, la quantia de
la taxa derivada de l’expedició de la matrícula anual de vedats
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privats de caça i de l’autorització per a camps d’ensinistrament
de cans, serà objecte de bonificació en un 75% de la quota
corresponent.

5. Quotes per actuacions administratives:

Conceptes
- Creació, ampliació o segregació de vedat de caça: 25,00
euros/unitat.
- Per despesa de replantejament: 8,00 euros/km.
- Per la realització de l’informe i inscripció: 7,00 euros/unitat.
- Pel canvi de titular o baixa del vedat: 7,00 euros/unitat.

4t. Meritació
La taxa es meritarà quan se solAliciti l’activitat administrativa o
la prestació del servei que en constitueix el fet imposable, amb
excepció d’aquelles que hagin de ser realitzades sense necessitat
de solAlicitud prèvia, cas en què la taxa es meritarà en el moment
de la realització efectiva».

Article 17. Modificació de determinats aspectes de la taxa
per autorització d’abocaments d’aigua
Es modifica l’article 178 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:
«Article 178. Quantia.
La quota es determinarà atenent el pressupost del projecte, de
conformitat amb la tarifa següent:

Pressupost del projecte
a. Pressupost superior a 300.506,05 euros: 3.185,36 euros.
b. Pressupost entre 60.101,21 euros i 300.506,04 euros: 637,07
euros.
c. Pressupost entre 30.050,61 euros i 60.101,20 euros: 330,56
euros.
d. Pressupost entre 12.020,24 euros i 30,050,60 euros: 247,92
euros.
e. Pressupost entre 0,00 euros i 12.020,23 euros: 185,94 euros.

Títol II. Normes de gestió i acció administrativa.

Capítol I. De la gestió econòmicofinancera.

Article 18. Règim de control de les entitats de dret públic.

Es modifiquen els apartats a) i b) de l’article 15.1 de la Llei
9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, amb el contingut literal següent:
«a) Les relacions contractuals  que impliquin la realització d’una
despesa de quantia superior a la reglamentàriament fixada
hauran de comunicar-se trimestralment a la Intervenció General
en la forma i l’abast que determini el decret de desplegament
corresponent.
b) La contractació de personal i la modificació de les seves
retribucions haurà de comunicar-se trimestralment a la Direcció
General de Funció Pública i a la Intervenció General en la forma
i l’abast que determini el decret de desplegament corresponent».

Article 19. Modificació de determinats aspectes de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

1. Es modifica la redacció de l’article 26 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, el qual quedarà amb la redacció següent:

«Article 26. El compliment de les resolucions judicials que
determinin obligacions a càrrec de la comunitat autònoma, de
les seves  entitats o institucions el durà a terme l’autoritat
administrativa que sigui competent per raó de la matèria, la qual
acordarà el pagament dins els límits i en la forma que el
pressupost respectiu estableixi. Si per fer-ho fos necessari un
crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, un o l’altre
s’hauran de solAlicitar al Parlament de les Illes Balears, dins els
dos mesos següents  al dia de la notificació de la resolució
judicial».

2. S’afegeix una lletra c) a l’article 38.1 de la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
«c. El pressupost del Servei Balear de la Salut».

3. Es modifica la redacció de l’apartat 3 de l’article 60 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears:
«3. Els perceptors d’aquestes  ordres de “pagaments a justificar”
estaran obligats a justificar l’aplicació de les quantitats  rebudes
en el termini màxim de tres mesos. El director general del
Tresor i Política Financera podrà excepcionalment ampliar
aquest termini a sis  mesos, a proposta de l’òrgan gestor del
crèdit, amb l’informe de la Intervenció General».

4. Es modifica la redacció de l’article 74 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
«Article 74. El dèficit de la tresoreria derivat de la diferència
entre el venciment dels  seus pagaments i el del seus ingressos es
podrà cobrir mitjançant la concertació d’operacions financeres
passives, per un termini inferior a un any, sempre que la suma
total d’aquestes  operacions no sigui superior al 15 per cent dels
crèdits que per a despeses  autoritzi el pressupost de la comunitat
autònoma del mateix exercici.
La Llei de pressuposts  generals  de la comunitat podrà modificar
el límit de les operacions de crèdit de la tresoreria per a cada
exercici.
En el supòsit que resulti necessari sobrepassar aquest límit,
l’òrgan competent requerirà l’autorització corresponent del
Parlament».

5. Es modifica la redacció dels apartats a) i c) 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 de tots  els  actes, documents  o
expedients susceptibles  de produir obligacions de contingut
econòmic o moviments de fons i valors l’import unitari dels
quals sigui superior al fixat reglamentàriament per a cada tipus
de despesa.
La fiscalització prèvia es podrà efectuar mitjançant
procediments de mostreig».
«c) La intervenció material dels pagaments que no s’hagin
ordenat i tramitat per procediments automàtics».

6. La denominació del capítol II del títol IV de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, “Control dels  ens públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears”, se substitueix per la de “Control financer”.

7. L’article 89 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears s’integra al capítol I
del títol IV de l’esmentada Llei.
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8. Es modifica la redacció de l’apartat 2 de l’article 89 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i s’hi afegeix un nou apartat 3:
«2) Les disposicions esmentades seran igualment aplicables a
les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer
o anàleg dependents de la comunitat autònoma, sempre que hi
hagi una intervenció delegada. En un altre cas, la intervenció
prèvia de les seves  operacions se substituirà pel control financer
regulat en el capítol II d’aquest títol.
3) La intervenció prèvia de les operacions de les empreses
públiques dependents  de la comunitat autònoma se substituirà,
en tot cas, pel control financer regulat en el capítol II d’aquest
títol».

9. Es modifica la redacció de l’article 90 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
«Article 90.1. La Intervenció General de la comunitat autònoma
de les Illes Balears exercirà el control financer de
l’Administració de la comunitat autònoma, de les entitats
autònomes, de les empreses públiques i de la resta d’ens públics
dependents  de la comunitat autònoma, sigui quina sigui la seva
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 cada un
dels òrgans i entitats sotmesos a aquesta modalitat de control.
b) El registre i la comptabilització adequats de la totalitat de les
operacions realitzades per cada òrgan o entitat, i el fidel reflex
en el comptes i estats que, d’acord amb les disposicions
aplicables, hagin de formar aquests.
c) La verificació de la bona gestió financera, segons els
principis  d’economia, eficàcia i eficiència, com també la
verificació del nivell de resultats obtinguts  pel que fa als  mitjans
utilitzats i els efectes produïts.
3. El control financer de les empreses públiques dependents de
la comunitat autònoma s’efectuarà d’acord amb les regles
bàsiques següents:
a) Anualment, entre l’1 de febrer i el 31 d’agost, amb  referència
a l’exercici anterior. L’informe de control financer haurà d’estar
acabat abans del 30 de setembre següent.
b) De manera periòdica però no prefixada i almenys una vegada
l’any, segons els criteris que estableixi la Intervenció General.
Així mateix, les empreses públiques dependents  de la comunitat
autònoma podran solAlicitar la realització d’altres controls
financers complementaris, els quals es duran a terme si el
conseller d’Hisenda i Pressuposts, amb l’informe previ de la
Intervenció General, ho considera convenient.
4. Les entitats públiques, les empreses, les societats i les
persones que percebin subvencions, préstecs, avals i altres
ajudes de la comunitat autònoma o de les seves entitats,
institucions i empreses dependents, com també de les empreses
vinculades a una o a altres, seran objecte de control financer en
els  termes que reglamentàriament s’estableixin. El control
financer de les subvencions, préstecs, avals  i altres ajudes es
podrà exercir també respecte a les finançades amb fons de la
Unió Europea».

10. S’afegeix una lletra c a l’article 96.1 de la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:
«c. Els comptes anuals del Servei Balear de la Salut».

11. Es modifica la redacció de l’article 97 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:

«Article 97. El compte de l’Administració de la comunita t
autònoma i de les seves entitats autònomes es formarà i es
rendirà d’acord amb els principis i normes de comptabilitat
recollits en el Pla general de comptabilitat pública de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de les seves  entitats autònomes, i el seu contingut s’ajustarà al
que estableix l’esmentat Pla o al que es determini mitjançant
ordre del conseller d’Hisenda i Pressupost a proposta de la
Intervenció General».

12. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’article 101 de la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears:
«Article 101.1. En els supòsits de les accions o omissions
tipificades en els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 100 d’aquesta
llei, i sense perjudici de fer conèixer els  fets al Tribunal de
Comptes als  efectes establerts  en l’article 41.1 de la Llei
orgànica 2/1982, de 12 de maig, la responsabilitat serà exigida
en expedient administratiu».

Article 20. Normativa aplicable en la tramitació de
programes cofinançats amb fons de la Unió Europea.

En la tramitació dels expedients derivats de la realització de
programes cofinançats amb fons de la Unió Europea, el
procediment corresponent a l’àmbit d’actuació de l’organisme
pagador s’haurà d’ajustar a la normativa específica reguladora
d’aquest organisme.

Capítol II. De l'acció administrativa enb matèria de caça i
activitats connexes.

Article 21. Matrícula anual per a vedats privats de caça i
per a camps d’ensinistrament de cans.

1. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears no
serà aplicable el que disposen l’article 35.1 de la Llei 1/1970, de
4 d’abril, de caça, i l’article 40.1 del Decret 506/1971, de 25 de
març, pel qual es desplega la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.
En lloc d’això, s’entendrà que correspon a la Conselleria de
Medi Ambient expedir la matrícula anual acreditativa de la
condició cinegètica dels  vedats  de caça i dels camps
d’ensinistrament de cans, una vegada pagada la taxa
corresponent.

2. Als efectes del règim sancionador previst en la Llei 1/1970,
de 4 d’abril, de caça, i en l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tindrà la qualificació d’infracció administrativa
greu l’exercici de la caça dins vedats  que no disposin de
matrícula anual.

3. La Conselleria de Medi Ambient establirà les condicions que
hagin de complir les societats  de caçadors per arribar al
reconeixement de la seva funció social. En tot cas, les
condicions per aconseguir aquest reconeixement es
fonamentaran en criteris d’accessibilitat a la condició de socis
d’aquestes societats, i a la correcta i sostenible gestió dels
recursos cinegètics.

Article 22. Comís d’animals utilitzats en infraccions de caça

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears no
serà aplicable el que disposen l’article 50.2 in f ine  de la Llei
1/1970, de 4 d’abril, de caça, i l’article 50.5 del Decret
506/1971, de 25 de març, pel qual es desplega la Llei 1/1970, de
4 d’abril, de caça. En lloc d’això, hi serà aplicable el següent:
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1. Els cans utilitzats per cometre una infracció de caça seran
decomissats i dipositats  en una entitat d’acollida d’animals
oficial o concertada, amb subjecció a les normes següents:

a) El rescat dels cans exigirà l’ingrés previ de 200,00 euros
per unitat a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sense perjudici de l’obligació addicional del propietari d’abonar
al centre d’acollida l’import del cost de manteniment dels
animals.

b) Transcorregut el termini de dos mesos des de la resolució
administrativa corresponent sense que s’hagin recollit els
animals, aquests  es podran sacrificar o cedir a qualsevol entitat
d’acollida d’animals oficial o concertada.

c) En els  casos en què per motius de força major o
impossibilitat material no es pugui procedir al comís dels  cans,
aquests  es deixaran en poder del suposat infractor en qualitat de
dipòsit, el qual es documentarà mitjançant rebut que s’adjuntarà
a la denúncia. En aquests casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s’incrementarà en
200,00 euros per animal utilitzat en la infracció.

2. En aquells supòsits d’utilització de fures, aus de falconeria,
reclam de perdius o altres animals  similars com a mitjà per
cometre una infracció administrativa, aquests no seran
decomissats i es deixaran en poder del presumpte infractor en
qualitat de dipòsit, el qual es documentarà mitjançant rebut que
s’adjuntarà a la denúncia. En aquests  casos, la multa que hagi de
correspondre per la comissió de la infracció s’incrementarà en
120,00 euros per animal utilitzat.

Article 23. Senyalització de terrenys tancats a efectes de
prohibició de caça.

1. Els propietaris de finques que compleixin amb la definició de
terreny tancat regulat en l’article 19 de la Llei 1/1970, de 4
d’abril, de caça, i en l’article 21 del Decret 506/1971, de 25 de
març, pel qual es desplega la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça,
que no estiguin acollits a un altre règim cinegètic especial i que
vulguin que la caça hi estigui permanentment prohibida, a més
de la colAlocació en els  accessos practicables als  terrenys de
cartells o senyals  que indiquin la prohibició d’entrar-hi, poden
acollir-se, si ho volen, a la senyalització complementària
prevista en aquest article, a l’efecte de reforçar els avisos sobre
la condició cinegètica dels seus terrenys.

2 . La senyalització complementària a què es refereix l’apartat
anterior consistirà en la colAlocació de senyals  d’un format únic
amb les característiques següents:

- Material: qualsevol que en garanteixi l’adequada
conservació i rigidesa.

- Dimensions: 20 cm d’alt x 30 cm d’ample.
- Alçària des de terra: entre 1,5 i 2,5 metres.
- Colors: en dues meitats, part superior en blanc i inferior en

verd.
Els senyals  es colAlocaran en totes  les vies d’accés que penetrin
en el territori en qüestió i al llarg de tot el perímetre amb
distàncies màximes de 100 metres, i hauran d’estar colAlocades
de tal manera que un observador situat davant un dels  senyals
tingui a la vista els dos més immediats.

3. La quantia de la sanció imposada per la comissió de la
infracció greu tipificada en  l’article 48.1.9 del Decret 506/1971,
de 25 de març, pel qual es desplega la Llei 1/1970, de 4 d’abril,
de caça, s’incrementarà en la quantitat de 300,00 euros quan es
tracti de terrenys tancats subjectes a aquesta senyalització
complementària.

Capítol III. De l'acció administrativa en matèria de costes.

Article 24. Regulació del cànon d’agreujament en funció de
la càrrega contaminant per abocaments des de terra a la
mar.

D’acord amb  el que disposen els  articles 57 i 85 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes, els abocaments des de terra
a la mar es gravaran amb un cànon en funció de la càrrega
contaminant.
1r. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable del cànon la realització de
l’abocament a la mar.
2n. Subjecte passiu.
Seran subjectes  passius del cànon les persones  físiques ,
jurídiques i entitats de l’article 33 de la Llei general tributària,
que solAlicitin l’autorització d’abocament a la mar.
3r. Base tributària i quantia.
La base imposable del cànon serà directament proporcional a la
naturalesa, les característiques i el grau de contaminació de
l’abocament.
La quantia del cànon serà el resultat de multiplicar el volum
d’abocament autoritzat pel preu unitari de control d’abocament.
Aquest preu unitari es calcularà, al seu torn, multiplicant el preu
bàsic per metre cúbic per un coeficient K de majorització o
minorització, en funció de la naturalesa, les característiques i el
grau de contaminació de l’abocament. A aquests  efectes, el preu
bàsic per metre cúbic es fixa en 1 cèntim d’euro (0,01
euros/metre cúbic) per a l’aigua residual urbana i en 3 cèntims
d’euro (0,03 euros/metre cúbic) per a l’aigua residual industrial.
Per la seva banda, els valors del coeficient K s’agafaran de
l’annex del títol IV del Reglament de la Llei d’aigües, aprovat
pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i de l’Ordre de 19 de
desembre de 1989, per la qual es dicten normes per a la fixació
en certs supòsits  de valors intermedis i reduïts del coeficient K
que apareixen a les taules, sense multiplicar per 10-5, a causa de
la variació que ha experimentat el preu bàsic per metre cúbic
fixat, respecte al valor de la unitat de contaminació anterior.
Els abocaments de les aigües pluvials que es realitzin a la mar
mitjançant qualsevol tipus de conducció meritaran un cànon
anual d’inspecció de 300,51 euros.
4t. Meritació.
El cànon d’abocament a la mar es meritarà inicialment en el
moment de l’atorgament de l’autorització d’abocament i es
continuarà meritant anualment el primer dia de cada any natural,
fins que s’extingeixi.
Durant el primer mes de cada any natural s’haurà d’abonar el
cànon corresponent a l’any en curs.
L’import corresponent al primer i darrer cànon serà
proporcional al nombre de dies que transcorrin des de la data
d’autorització fins al final de l’any en curs i, des del primer de
gener fins que s’acabi, respectivament.
El cànon d’abocament a la mar es meritarà independentment
dels cànons, taxes o preus que es puguin establir per finançar
obres de sanejament i depuració.

Article 25. Fiança per l’autorització d’abocaments a la mar.

1. D’acord amb el que disposa l’article 88.4 de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de costes, i l’article 171.1 del Reial decret
1471/1989, d’1 de desembre, que aprova el Reglament general
per al desplegament i l’execució de la Llei de costes, el
peticionari de l’autorització d’abocament estarà obligat a
constituir una fiança per respondre del compliment de les
condicions d’aquesta. L’import de la fiança serà l’equivalent a
un semestre del cànon d’abocament a la mar i serà susceptible
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de revisions periòdiques en funció de les variacions d’aquest
darrer.

2. La fiança serà retornada quan es produeixi el venciment,
excepte en els casos de renúncia o caducitat, amb deducció de
les quanties que, si escau, s’hagin de fer efectives en concepte
de penalitats i responsabilitats  en què hagi pogut incórrer el
titular de l’autorització.

El dret a la devolució de la fiança prescriurà en el termini de
cinc anys comptats a partir del moment en què pertoqui
solAlicitar-la.

Article 26. Infraccions i sancions en matèria de costes.

1. Segons l’article 90.b) de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de
costes, i l’article 174.b) del Reial decret 1471/1989, d’1 de
desembre, que aprova el Reglament general per al desplegament
i l’execució de la Llei de costes, es consideren infraccions la
realització d’abocaments al domini públic maritimoterrestre
sense l’autorització administrativa corresponent.

2. Segons l’article 91.2.f) de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de
costes, i l’article 175.2.f) del Reial decret 1471/1989, d’1 de
desembre, que aprova el Reglament general per al desplegament
i l’execució de la Llei de costes, els  abocaments a la mar
d’aigües residuals  sense autorització es consideren infracció
greu.

3 . El director general de Litoral podrà ordenar l’inici de
l’expedient d’infracció que es tramitarà d’acord amb el que
disposa el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la
potestat sancionadora.

4. Es consideren infraccions administratives molt greus les
següents:

a) Els abocaments de sòlids i líquids contaminants a la mar i a
la zona de servitud de protecció de la Llei 22/1988, de 22 de
juliol, de costes, sense autorització. Les aigües residuals urbanes
i les industrials  sempre tindran la consideració de contaminants.

b) L’incompliment de les condicions imposades en les
autoritzacions d’abocament.

5. Es consideren infraccions administratives greus:

a) La negativa per part dels titulars de les autoritzacions
d’abocaments a proporcionar a l’Administració les quantitats  de
l’abocament així com les característiques.

b) L’incompliment dels terminis fixats per a l’execució de les
obres de sanejament o d’infraestructures necessàries fixades per
l’Administració per complir la normativa en matèria de
protecció del medi ambient.

c) Els abocaments des de terra a la mar, líquids o sòlids, sense
autorització, sempre que amb aquest abocament no es produeixi
cap tipus de contaminació.

6. Es consideren infraccions administratives lleus:

a) L’omissió de dades en la documentació que l’Administració
requereixi per a la caracterització dels  abocaments o el seu
sanejament.

b) El manteniment d’instalAlacions, canonades o emissaris fora
de servei, quan se n’hagi ordenat l’eliminació per venciment o
caducitat de l’autorització.

Article 27. Règim sancionador en matèria de costes.

1. Segons l’article 97 de la Llei 22/1988, de 22 de juliol, de
costes, i l’article del Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre,
que aprova el Reglament general per al desplegament i
l’execució de la Llei de costes, l’import de la sanció per a les
infraccions greus serà de fins a 300.506,05 euros.

Les infraccions administratives seran sancionades amb les
multes següents:
- Infraccions molt greus: multa de 150.253,03 euros a
300.506,05 euros.
- Infraccions greus: multa de 30.050,61 euros a 150.253,02
euros.
- Infraccions lleus: multa de fins a 30.050,60 euros.

2. Per al càlcul de la quantia de les multes es tindran en compte
els criteris següents:

a) Si les accions o omissions impliquen risc per a la salut o
seguretat de vides humanes, la magnitud del risc produït i la
quantia dels danys causats.

b) El cost del tractament d’abocament que hagi estat imposat, si
s’escau, per atorgar l’autorització.

c) En el cas d’abocament produït per ruptures o avaries en les
canalitzacions i instalAlacions existents, l’estat de conservació
d’aquestes, el seu manteniment i la seva adequació.

d) La rellevància externa de la conducta infractora, la
negligència o intencionalitat del subjecte infractor, el nombre
d’infraccions comeses, així com qualsevol altra circumstància
que pugui incidir en el grau de reprovació de la infracció, en un
sentit atenuant o agreujant.

3. Les autoritats competents per imposar les multes seran:

- El director general de Litoral, fins a 30.050,60 euros.
- El conseller de Medi Ambient, fins a 150.252,03 euros.
- El Consell de Govern, fins a 300.506,05 euros.

4. Independentment de la sanció imposada, l’infractor tindrà
l’obligació de legalitzar la seva situació i procedir a la restitució
i reposició de les coses al seu estat anterior en els termes que
acordi l’Administració.

Capítol IV. Altres règims administratius.

Article 28. Règim de gestió d’apostes hípiques.

L’organització, l’explotació i la gestió de les apostes
hípiques internes i externes, jocs de promoció del trot, i totes  les
activitats que hi estiguin vinculades, podran ser gestionades de
forma directa per la comunitat autònoma, i es determinarà, si
escau i mitjançant decret, l’òrgan o ens vinculat o que en
depengui al qual s’assignin; de forma indirecta, mitjançant la
seva adjudicació a un tercer; i, finalment, mitjançant la seva



BOPIB núm. 114 - 2 de novembre del 2001 2745

atribució als  consells  insulars, en concepte d’encàrrec de gestió
o gestió ordinària de serveis.

Títol III. Normes de funció pública.

Article 29. Modificació de determinats aspectes 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 14 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb el contingut literal següent:
«Article 14.
Els òrgans competents en matèria de funció pública són:
Òrgans executius:
a) El president de les Illes Balears.
b) El Consell de Govern.
c) El conseller competent en matèria de funció pública.
d) El conseller competent en matèria d’educació.
e) El conseller competent en matèria de sanitat.
f) Els consellers.
Òrgans consultius:
a) El Consell Balear de Funció Pública.
b) La Comissió de Personal de la comunitat autònoma de les
Illes Balears».

2 . S’afegeix un nou article, amb el número 17 ter a la Llei
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb el contingut literal següent:
«Article 17 ter.
Correspon al conseller competent en matèria de sanitat el
desplegament normatiu i la coordinació del personal sanitari de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i, en particular, les
competències següents:
a) Elaborar, en coordinació amb la Conselleria d’Interior, els
projectes de disposicions en matèria de personal sanitari  i
proposar-ne l’aprovació al Consell de Govern.
b) Impulsar, coordinar i, si escau, establir i executar, en
coordinació amb la Conselleria d’Interior, els  plans, les mesures
i les activitats per millorar el rendiment en el servei, la formació
i la promoció del personal sanitari.
c) Vigilar el compliment de les normes d’aplicació específiques
en matèria de personal sanitari i exercir la inspecció general
sobre aquest personal.
d) Establir les bases, els  programes i el contingut de les proves
de selecció del personal sanitari, realitzar les convocatòries i la
designació dels tribunals qualificadors i resoldre-les.
e) Aprovar les bases  de les convocatòries de provisió de llocs de
treball del personal sanitari, convocar i resoldre concursos de
trasllats.
f)  Autoritzar les comissions de servei per ocupar llocs de treball
de personal sanitari.
g) Nomenar el personal sanitari de caràcter interí.
h) Formalitzar els contractes de treball de personal sanitari,
quan no tinguin caràcter permanent.
i) Les altres facultats que, en relació amb les esmentades, li
atribueixi el Consell de Govern, mitjançant decret.
j) Resoldre sobre solAlicituds de reconeixement de
compatibilitat».

Article 30. Del complement de destinació dels funcionaris o
personal laboral fix que hagin estat alts càrrecs.

1. Amb efectes des del primer de gener de 2002 els funcionaris
de carrera de l’Administració autonòmica de les Illes Balears
que durant dos anys continuats  o tres amb interrupcions ocupin

o hagin ocupat el càrrec de president de les Illes Balears,
vicepresident, conseller, director general o secretari general
tècnic a partir del 13 de juny de 1978 a l’Administració
preautonòmica o a l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, percebran des de la seva reincorporació al servei actiu
i mentre es mantinguin en aquesta situació el complement de
destinació corresponent al seu grau personal, incrementat en la
quantitat necessària per igualar-lo al valor del complement de
destinació que la Llei de pressuposts generals de l’Estat fixi
anualment per als directors generals de l’Administració de
l’Estat.

2 . Amb efectes des del primer de gener de 2002 el personal
laboral fix de l’Administració autonòmica de les Illes Balears
que durant dos anys continuats  o tres amb interrupció ocupi o
hagi ocupat el càrrec de president de les Illes Balears,
vicepresident, conseller, director general o secretari general
tècnic a partir del 13 de juny de 1978 a l’Administració
preautonòmica o a l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, percebrà des de la seva reincorporació al servei actiu i
mentre es mantingui en aquesta situació una quantitat equivalent
a la diferència entre els imports prevists anualment a la Llei de
pressuposts  generals  de l’Estat per al complement de destinació
24 del personal funcionari i el complement de destinació
establert per als director generals  de l’Administració de l’Estat.

3. El que s’estableix en els apartats anteriors serà aplicable al
personal que no sent funcionari de carrera o personal laboral fix
en el moment de l’accés en aquests  càrrecs hagi adquirit la
condició de funcionari de carrera o de personal laboral fix amb
posterioritat al seu cessament com a alt càrrec.

Disposició addicional primera.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè compleixi
el que disposa l’article 11.2 de la Llei 9/1997, de 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives, i
perquè, amb la finalitat de dur a terme progressivament la plena
integració del personal docent al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en la funció pública
d’aquesta comunitat, determini, mitjançant els  corresponents
decrets, la normativa específica necessària que sigui aplicable
a les peculiaritats d’aquest personal, tant pel que fa als  aspectes
retributius, com al fons social i règim de jubilacions, d’acord
amb els criteris següents:

a) L’equiparació retributiva amb relació a la resta del personal
funcionari de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’aplicarà de manera lineal i per la quantitat màxima de 180,30
euros bruts mensuals, sobre les quantitats que es  percebin per
aquest concepte en aplicació del Decret 116/2001, de 28 de
setembre. L’esmentada equiparació retributiva es durà a terme
per terminis i, en qualsevol cas, el procés haurà d’acabar abans
de l’1 de gener de 2005.

b) El fons social de personal docent es crearà a proposta de la
conselleria competent en matèria de personal docent, que també
serà la encarregada de la seva gestió.

c) Pel que fa al règim de les jubilacions voluntàries previstes per
al personal docent que compleixi els  requisits establerts  en la
disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, el Govern
de les Illes Balears podrà establir una nova gratificació per
aquest mateix concepte, que en cap cas superarà el 150% del
que disposa l’esmentada disposició transitòria.
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Disposició addicional segona.

Els funcionaris de l’Administració autonòmica de les Illes
Balears adscrits al Servei Balear de la Salut (SERBASA), que
s’incorporin a la plantilla de l’Hospital de Son Llàtzer pel
procediment d’accés restringit, quedaran en relació amb els  seus
llocs d’origen en la situació d’excedència voluntària per
incompatibilitat prevista en l’article 71.3 de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Durant un període de tres anys a comptar des
de la declaració de l’esmentada situació podran tornar, si ho
solAliciten, als seus llocs d’origen.

Transcorregut l’esmentat període de tres anys, aquests
funcionaris passaran a la situació d’excedència voluntària per
interès particular prevista en l’article 71.2 a) de l’esmentada
Llei 2/1989, de 22 de febrer.

Aquesta disposició tindrà efectes retroactius a comptar des
de l’1 d’agost de 2001.

Disposició addicional tercera.

1. Es modifica la redacció de l’article 5 de la Llei 4/1992, de 15
de juliol, del Servei Balear de la Salut:
«Article 5. Naturalesa
1. El Servei Balear de la Salut és un ens públic amb es ta tu t
jurídic i econòmic propis  que es regirà pel que estableix aquesta
llei i, supletòriament, per la normativa aplicable a
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
2. El Servei Balear de la Salut queda adscrit a la Conselleria de
Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears».

2. Es modifica la redacció de l’article 11 de la Llei 4/1992, de
15 de juliol, del Servei Balear de la Salut:
«Article 11. Atribucions
Corresponen al Consell d’Administració les atribucions
següents:
a) Fixar els  criteris  d’actuació del Servei Balear de la Salut, de
conformitat amb les directrius de la Conselleria de Sanitat  i
Consum, i establir els  criteris  per a la coordinació de tot el
dispositiu sanitari de caràcter públic, o colAlaborador d’aquest,
dins l’àmbit de competències gestionades pel Servei Balear de
la Salut, així com adoptar les mesures necessàries per a la millor
execució i desenvolupament d’aquestes.
b) Aprovar i elevar a la Conselleria de Sanitat i Consum
l’avantprojecte de pressupost anual del Servei Balear de la
Salut, i dels  ens que en depenen, perquè la Conselleria el
tramiti, de conformitat amb les previsions contingudes sobre
aquest punt en la Llei 1/1986, de 26 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Aprovar el programa anual d’inversions, i elevar els
programes d’actuació, projectes de plans, obres i serveis a la
Conselleria de Sanitat i Consum.
d) Aprovar la memòria anual de la gestió del Servei Balear de
la Salut, que serà tramesa al Parlament perquè els grups
parlamentaris se n’assabentin.
e) Elevar a la Conselleria de Sanitat i Consum la solAlicitud
d’autorització per formalitzar convenis i concerts per a la
prestació de serveis, com també per establir fórmules de gestió
de qualsevol tipus, segons les previsions que a aquest efecte
s’estableixen en els apartats 2 i 3 de l’article 7 d’aquesta llei.
f) Elaborar i elevar a la Conselleria de Sanitat i Consum, perquè
aquesta l’aprovi, el Reglament del Servei Balear de la Salut i
adoptar les mesures necessàries per desplegar-lo.

g) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Consum, perquè
aquesta l’aprovi, la relació de llocs de feina del Servei Balear de
la Salut.
h) Presentar a la Conselleria de Sanitat i Consum, perquè els
aprovi el Consell de Govern de les Illes Balears a proposta
d’aquesta, els  preus i les tarifes corresponents per la prestació
de serveis  susceptibles  de contraprestació, com també la
modificació i revisió.
i) Decidir l’exercici d’accions davant els òrgans judicials,
interposar recursos administratius i resoldre aquells  que
s’interposin contra les resolucions del director gerent.
j) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Consum, perquè aquesta
l’autoritzi, la delegació de funcions en els casos en què resulti
necessari per al bon funcionament del Servei Balear de la Salut.
k) Formular l’avantprojecte del Pla de salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i elevar-lo a la Conselleria de
Sanitat i Consum, als efectes que pertoquin.
l) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Consum, als efectes que
aquesta consideri oportuns, els projectes normatius relatius a
qüestions compreses en l’àmbit de competències del Servei
Balear de la Salut.
m) Proposar a la Conselleria de Sanitat i Consum el
nomenament i cessament dels  membres dels  consells  de direcció
de les àrees de salut i dels  gerents d’aquestes, com també dels
membres dels consells de salut del Servei Balear de la Salut, a
proposta dels  respectius organismes i entitats que hi tinguin
representació, si escau.
n) Qualsevol altra no atribuïda expressament a altres òrgans del
Servei Balear de la Salut i que li pugui correspondre legalment
o reglamentàriament».

3. Es modifica la redacció de l’article 14 de la Llei 4/1992, de
15 de juliol, del Servei Balear de la Salut:
«Article 14. Funcions
1. Corresponen al director gerent les funcions següents:
a) Complir i fer complir les disposicions que regulen l’actuació
del Servei Balear de la Salut i els  acords adoptats  pel Consell
d’Administració, en les matèries que són competència seva, com
també els de la Conselleria de Sanitat i Consum, si escau.
b) La gestió dels  recursos humans, econòmics i materials  del
Servei Balear de la Salut, amb subjecció als criteris emanats del
Consell d’Administració, assumint les funcions de la Prefectura
Superior de Personal.
c) L’elaboració i la presentació al Consell d’Administració dels
avantprojectes de pressuposts, memòries, programes d’actuació
i plans d’inversions, obres i serveis  del Servei Balear de la
Salut, com també l’avantprojecte del Pla de salut de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
d) La preparació i execució dels acords del Consell
d’Administració.
e) Les atribucions que li puguin ser delegades pel Consell
d’Administració.
2. El director gerent podrà delegar funcions específiques, amb
l’autorització prèvia del Consell d’Administració del Servei
Balear de la Salut».

4. Es modifica la redacció de l’article 50 de la Llei 4/1992, de
15 de juliol, del Servei Balear de la Salut:
«Article 50. Pressuposts
1. L’estructura i el procediment d’elaboració, execució i
liquidació del pressupost del Servei Balear de la Salut es regirà
pel que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de
les particularitats següents:
a) Correspon al Consell d’Administració aprovar l’estructura
orgànica del pressupost del Servei Balear de la Salut.
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b) La vinculació de crèdits serà a nivell de gerència.
c) El Servei Balear de la Salut actuarà com a central de la seva
pròpia comptabilitat i rendirà el seu compte general de manera
annexa  al compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
d) Les competències d’autorització i disposició de despesa, com
les relatives a la celebració de contractes, concerts, convenis i
subvencions correspondran:

- En despeses de quantia superior a sis  milions d’euros, al
titular de la conselleria competent en matèria de sanitat, una
vegada autoritzada pel Consell de Govern.

- En despeses  de quantia igual o inferior a sis milions
d’euros, al director gerent del Servei Balear de la Salut, si bé es
requerirà autorització prèvia del titular de la conselleria
competent en matèria de sanitat quan la despesa excedeixi d’un
milió dos-cents mil euros.
2. El pressupost del Servei Balear de la Salut haurà de contenir
les previsions corresponents  al Pla de salut de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, si escau.
3. El pressupost del Servei Balear de la Salut s’integrarà en els
pressuposts  de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en les
condicions previstes en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. El pressupost del Servei Balear de la Salut inclourà una
partida territorialitzada per a cada una de les àrees de salut».

5. Es modifica la redacció de l’article 51 de la Llei 4/1992, de
15 de juliol, del Servei Balear de la Salut:
«Article 51. Intervenció.
L’exercici de la funció interventora el durà a terme la
Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que substituirà el sistema de fiscalització prèvia
establert amb caràcter general per la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel
control financer permanent.
No obstant això, el Consell de Govern podrà acordar, a proposta
del conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, i a
instància de la Intervenció General, que el control financer
permanent es pugui substituir per la fiscalització prèvia en
qualsevol de les seves  modalitats, en els  programes i centres que
així es determinin».

Disposició addicional quarta.

1. El personal funcionari no sanitari i laboral que, en virtut dels
acords de la Comissió Mixta de Transferències, passi a prestar
els  seus serveis  a l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, mantindrà el seu règim jurídic i econòmic i les
condicions de treball establertes en la normativa legal,
reglamentària o convencional d’origen, fins que es formalitzi la
seva integració en el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears mitjançant la resolució corresponent, i després de la
modificació prèvia de les relacions de llocs de treball. Els
efectes jurídics i econòmics es produiran en tot cas només a
partir de la data de la resolució d’integració abans esmentada.

2. Sense perjudici de les disposicions provisionals  que es puguin
adoptar als  efectes oportuns, el que s’ha exposat en el punt
anterior no es podrà aplicar al personal sanitari que, en virtut
dels  acords de la Comissió Mixta de Transferències, passi a
prestar els  seus serveis  a l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, el qual mantindrà el seu règim jurídic i econòmic i les
condicions de treball establerts  en l’Administració d’origen, fins
que l’òrgan competent de la comunitat autònoma elabori i
aprovi una normativa específica per adequar-lo a les
peculiaritats d’aquest personal. Els efectes jurídics i els

econòmics es produiran en tot cas només a partir de l’entrada en
vigor de la normativa específica abans esmentada.

3. Fins que no es duguin a terme els processos prevists en els
punts  1 i 2 anteriors, les comissions de serveis, els  nomenaments
de funcionaris interins i la contractació de personal laboral no
permanent per ocupar llocs de treball propis del personal
transferit dins l’àmbit de les competències de gestió
d’assistència sanitària de la seguretat social, se subjectaran al
règim jurídic i econòmic que estableix la normativa legal,
reglamentària o convencional de la seva Administració d’origen.
L’òrgan competent per dur a terme l’execució és el conseller
competent en matèria de sanitat.

4. Les diferències retributives que, si escau, hi pugui haver entre
les percepcions rebudes en l’Administració d’origen i el que
resulti d’aplicar el que es preveu en els punts 1 i 2 anteriors, se
satisfaran per quartes parts durant els  quatre exercicis  següents
a raó d’un 25% anual.

Disposició transitòria primera.

S’ajorna fins a l’1 de gener de 2003 l’aprovació del sistema
definitiu de finançament dels  consells insulars i també
l’aprovació del Fons de Compensació Interinsular, sense
perjudici del que pugui establir a aquests  efectes una norma
específica amb rang de llei.

Disposició transitòria segona.

Sense perjudici del que estableix l’article 50.1 de la Llei
4/1992, de 15 de juliol, del Servei Balear de la Salut, quan
s’assumeixin les transferències de la gestió de l’assistència
sanitària de la seguretat social es mantindran vigents, fins que
es realitzin els tràmits corresponents, l’estructura pressupostària,
els  procediments de gestió economicofinancera i els preus i
taxes que resultin aplicables en el moment de l’entrada en vigor
del Reial decret de transferències.

Disposició derogatòria única.

1. Es deroguen els  articles 37 i 38 de la Llei 2/1998, de 13 de
març, d’ordenació d’emergències a les Illes Balears. 

2. Es deroga l’apartat 6 de la lletra C) de l’article 73 i l’article
88 quater de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Es deroguen els  articles 10 i 15 de la Llei 1/1999, de 17 de
març, per la qual s’aprova l’Estatut dels  productors i industrials
agroalimentaris de les Illes Balears.

4. Es deroga l’article 18 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre,
de mesures tributàries, administratives i de funció pública i
econòmiques.

5. Es deroguen els articles 20 i 66 de la Llei 1/1986, de 5 de
febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

6. Queden derogades totes  les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei.
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Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per elaborar, abans
del 30 d’octubre de 2002, un text  refós de la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, al qual s’incorporaran les disposicions legals  vigents de
caràcter permanent en matèria de gestió financera i
pressupostària contingudes en les  lleis  anuals de pressuposts
posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei de finances,
i amb autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les
disposicions objecte de refosa.

Disposició final segona.

S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta
llei.

Disposició final tercera.

Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de l’any
2002. No obstant això, els apartats 2 i 10 de l’article 19, l’article
29, i les disposicions addicionals  tercera i quarta entraran en
vigor en el moment de l’entrada en vigor del Reial decret de
transferències de competències relatiu a la gestió de
l’assistència sanitària de la seguretat social.

Palma, a 26 d'octubre del 2002.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
Joan Mesquida i Ferrando.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació simultània i convocatòria de sessions plenàries

extraordinàries per als projectes de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2002 (RGE núm. 4086/01) i de mesures tributàries,
administratives i de funció pública (RGE núm. 4087/01).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 31 d'octubre del 2001, 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 facin 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 l'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.

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.

Ordre de Publicació

B)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la

tramitació dels projectes de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002 (RGE
núm. 4086/01) i  de mesures tributàries, administratives i de
funció pública (RGE núm. 4087/01).

Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta,
de dia 31 d'octubre del 2001, acordà d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació dels projectes de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2002 (RGE núm. 4086/01) i de mesures
tributàries, administratives i de funció pública (RGE núm.
4087/01).

Palma, a 31 d'octubre del 2001.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de

president:
Fèlix Fernández i Terrés.
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