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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessió ordinària de dia 17 de
desembre del 2002, s'aprovà la Llei de mesures tributàries i
administratives.

Palma, a 17 de desembre del 2002
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.

A)

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES I ADMINISTRATIVES

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. En aquest sentit, les
anomenades “lleis d’acompanyament” pretenen 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 bàsicament aspectes de caràcter tributari i d’acció
administrativa. 

II

El títol I (“Normes tributàries”) s’estructura en tres capítols
que contenen diverses normes relatives als tributs cedits, als
tributs propis  i a determinats aspectes del procediment de
gestió tributària, respectivament.

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 5), es detallen els beneficis
fiscals establerts per la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria de tributs cedits. La raó és la promulgació de la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, que conté les mesures derivades del nou sistema
de finançament autonòmic i que substitueix la Llei 14/1996, de
30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes i mesures fiscals complementàries.

D’acord amb aquest nou marc normatiu, s’augmenten
alguns dels beneficis fiscals actualment existents a les Illes
Balears, amb especial atenció a la problemàtica de l’accés a
l’habitatge per als joves residents a les Illes Balears. Així, pel

que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques, es
crea una nova deducció per l’arrendament de l’habitatge
habitual per un import del 10 per cent de les quantitats
satisfetes en el període impositiu corresponent, amb un màxim
de 200,00 euros anuals, i s’incrementa d’un 3 per cent a un 5 per
cent la deducció existent per a l’adquisició o la rehabilitació de
l’habitatge habitual, tot això en relació amb els joves menors de
35 anys. En aquest mateix sentit, es redueix del 5 per cent al 3
per cent el tipus impositiu de l’impost sobre transmissions
patrimonials quan es tracti d’habitatges qualificats
administrativament com a habitatges de protecció oficial.

D’altra banda, s’augmenta la deducció en 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
passa d’un 50 per cent al 100 per cent dels imports destinat s  a
aquestes despeses per cada fill, amb un increment, així mateix,
dels límits de deducció aplicables, que en el cas de tributació
conjunta passen de 48,00 euros a 100,00 euros per fill, i en el cas
de tributació individual de 24,00 euros a 50,00 euros per fill.

Finalment, s’incrementen i unifiquen els límits de les bases
imposables pel que fa a les deduccions de l’impost sobre la
renda de les persones físiques per als contribuents d’edat igual
o superior a 65 anys, amb discapacitats físiques o psíquiques
o amb descendents o ascendents amb aquesta condició que
resideixin a les Illes Balears, com també per a les despeses de
guarderia i similars, que passen a ser de 12.020,24 euros en les
declaracions individuals i de 24.040,48 euros en les conjuntes.

Amb relació a la taxa fiscal sobre el joc, 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, i s’estableix una tarifa singular
per les apostes que es realitzin amb motiu de carreres de llebrers
en canòdroms o de carreres de cavalls o de trot que tenguin lloc
en hipòdroms i les que es realitzin en frontons, que
constitueixen el fet imposable de la taxa sobre rifes, tómboles,
apostes i combinacions aleatòries, regulada en el Decret
3059/1966, d’1 de desembre.

En el capítol II (articles 6 a 11) es revisen determinats
aspectes de diverses taxes regulades per la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre règim jurídic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per una banda, pel que fa a les
taxes corresponents a la Conselleria d’Educació i Cultura, s’han
revisat i actualitzat les taxes per la prestació de serveis derivats
de l’activitat docent realitzada pels conservatoris professionals
de música i dansa de les Illes Balears –eliminant les relatives al
carnet i als impresos de matrícula– i de les taxes per expedició
de títols acadèmics i professionals –eliminant les corresponents
als títols del Pla del 1966– i afegint la taxa relativa al títol de
grau superior per atendre la futura emissió de títols superiors de
música (Pla LOGSE) que tenen equivalència a llicenciatura
universitària.

Així mateix, es modifica la taxa per matrícula per a les proves
de la Junta Avaluadora de Català en dos sentits: d’una banda,
s’afegeix una nova exempció a favor de les persones amb
minusvalidesa igual o superior al 33 per cent; i, d’una altra,
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s’introdueix la taxa per a les proves del Tribunal Permanent del
Certificat A, que va ser crear per acord del ple de la Junta
Avaluadora de Català en la seva sessió número 48, de 29 de
juliol del 2002, per avaluar les persones que tenen necessitat
urgent d’obtenir l’esmentat certificat, al marge de les
convocatòries ordinàries i extraordinàries de la Junta.

També es modifiquen determinades taxes en matèria de
serveis portuaris per tal d’adaptar-les, tant en la seva estructura
com en la seva quantia, a les establertes per l’Estat i l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears. 

El capítol III (“Normes de gestió tributària”) conté dos
articles relatius al lloc i la forma de presentació de les
declaracions de l’impost sobre successions i donacions i de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats –article 12–, i als acords de valoració als efectes
de determinar la base imposable d’aquests imposts a què es
refereix l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i
garanties dels contribuents –article 13.

III

El títol II (“Normes administratives”) estableix en l’article
únic –article 14– la possibilitat que les sancions en matèria de
jocs de sort, envit o atzar es facin efectives o es compleixen les
corresponents obligacions o deures formals abans de
l’acabament del procediment sancionador, casos en què
l’import de la sanció es reduirà en un 15 per cent.

IV

La part final es completa amb sis disposicions addicionals,
tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues
disposicions finals.

Tenint en compte la complexitat administrativa i la
promulgació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions,
la disposició addicional primera estableix, de forma expressa,
l’aplicació de l’esmentada llei als ajuts dels objectius 2 i 3,
cofinançats per la Unió Europea, amb independència de la
partida pressupostària en què estiguin consignats.

La disposició addicional segona conté una previsió que
tracta de solucionar el problema d’aquelles explotacions
agropecuàries que no poden obtenir la llicència municipal
perquè no compleixen les distàncies que estableix la legislació
vigent aplicable com a conseqüència de la progressiva
urbanització duta a terme en el sòl rústic de les Illes Balears.

Les disposicions addicionals tercera i quarta contenen dues
previsions que afecten el personal. Per una banda, es modifica
l’article relatiu al règim de personal de la Llei del Consell
Econòmic i Social, tenint en compte els problemes interpretatius
que planteja l’actual redacció. Per l’altra, considerant que,
d’acord amb la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars, l’estructura de l’Administració dels consells insulars
pot ser molt similar a la de l’Administració autonòmica de les
Illes Balears, es reconeix expressament als funcionaris de
carrera o al personal laboral fix de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears que hagin estat alts càrrecs en els consells
insulars durant dos anys continuats o tres amb interrupcions

el mateix complement de destinació que si haguessin tingut
aquesta condició en l’àmbit de l’Administració autonòmica de
les Illes Balears.

La disposició addicional cinquena conté una autorització al
Govern de les Illes Balears per crear i regular els òrgans de
defensa de la competència de les Illes Balears, en el marc del
que estableix la llei estatal reguladora de la matèria, la qual cosa
permetrà tenir un adequat coneixement i control d’aquelles
pràctiques d’àmbit autonòmic que puguin ser contràries a la
lliure competència.

Per últim, la disposició addicional sisena té per objecte la
modificació de l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions.

En relació amb les disposicions transitòries, la disposició
transitòria primera prorroga fins al 31 de desembre del 2003
l’adaptació dels estatuts de les societats cooperatives que
desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears, sense
perjudici del que pugui establir la llei autonòmica en la matèria,
actualment en tramitació parlamentària. Quant a la disposició
transitòria segona, s’estableix un termini de dos anys des de
l’entrada en vigor de la llei perquè els ajuntaments elaborin el
Catàleg de patrimoni històric, de manera que, si no ho fan en
l’esmentat termini, no es podrà dur a terme cap modificació o
revisió del corresponent instrument de planejament general, tot
això amb la consegüent derogació de la previsió continguda en
la disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears. La
disposició transitòria tercera preveu l’aplicació supletòria de
l’Ordre del ministre de Foment de 30 de juliol del 1998, per la
qual s’estableix el règim de tarifes per serveis portuaris prestats
per les autoritats portuàries, pel que fa a la classificació de
mercaderies per a l’aplicació de la taxa “G-3: Mercaderies”, fins
que no es dicti la resolució corresponent per part  del conseller
competent en matèria de ports. 

Finalment, la disposició derogatòria única conté la
derogació de la disposició transitòria sisena de la Llei 11/2001,
de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears, en la redacció establerta per la disposició addicional
cinquena de la Llei 20/2001, de 21 de setembre, atès l’aixecament
de la suspensió d’aquella llei per part del Tribunal
Constitucional.

TÍTOL I
NORMES TRIBUTÀRIES

Capítol I
Tributs cedits

Article 1
Impost sobre la renda de les persones físiques

1. De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.b) de la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, s’estableixen les següents deduccions que s’han
d’aplicar a la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques:
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1. 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 100 per cent 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: 100,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 18.000,00 euros: 50,00 euros per fill.
- Entre 18.000,01 i 24.040,48 euros: 25,00 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: 50,00 euros per fill.
- Entre 4.500,01 i 9.000,00 euros: 25,00 euros per fill.
- Entre 9.000,01 i 12.020,24 euros: 18,00 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. Deducció respecte dels 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
12.020,24 euros, en el cas de tributació individual, i de 24.040,48
euros, en el cas de tributació conjunta.

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

Els joves amb residència habitual a les Illes Balears la base
imposable dels quals, abans de la reducció per mínim personal
i familiar, no excedeixi de 18.030,36 euros en tributació
individual o de 30.050,60 en tributació conjunta podran deduir
el 5 per cent de les quantitats satisfetes per l’adquisició o la
rehabilitació de la que constitueixi o hagi de constituir la seva
residència habitual. A aquests efectes la rehabilitació haurà de
complir les condicions que s’estableixin reglamentàriament.

La base màxima d’aquesta deducció estarà constituïda per
l’import resultant de minorar la quantitat de 9.015,18 euros en
aquelles quantitats que constitueixin per al contribuent la base
de la deducció per inversió en habitatge habitual en la
normativa estatal de l’impost. L’esmentada base estarà
constituïda per les quantitats satisfetes per a l’adquisició o
rehabilitació de l’habitatge, incloses les despeses d’adquisició
que hagin estat a càrrec del contribuent i, en cas de
finançament aliè, l’amortització, els interessos i les altres
despeses derivades d’aquesta.

A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, tindrà la
consideració de jove aquell contribuent que no hagi complert
els 35 anys d’edat el dia que finalitzi el període impositiu. En
cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar
d’aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat
familiar que compleixin les condicions establertes en els
paràgrafs anteriors i per l’import de les quantitats efectivament
satisfetes per ells.

S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal ve
definit en l’article 55.1.3r de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes
tributàries.

4. Deducció per l’arrendament d’habitatge habitual en el territori
de les Illes Balears realitzat per joves amb residència a les Illes
Balears.

a) Els subjectes passius menors de 35 anys tindran dret a
aplicar a la quota autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques una deducció del 10 per cent de les
quantitats satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de
200,00 euros anuals, sempre que es compleixen el requisits
següents:

1. Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habit ual del
contribuent, ocupat efectivament per aquest, sempre que la
data del contracte sigui posterior a 23 d’abril del 1998 i la
durada sigui igual o superior a un any.
2. Que s’hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es
refereix l’article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans, a favor de l’Institut Balear de
l’Habitatge.
3. Que, durant almenys la meitat del període impositiu, ni el
contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar
siguin titulars, del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, d’un
altre habitatge distant a menys de 70 quilòmetres de l’habitatge
arrendat, excepte en els casos en què l’altre habitatge estigui
ubicat en una altra illa. 
4. Que el contribuent no tengui dret en el mateix període
impositiu a cap deducció per inversió en habitatge habitual,
amb excepció de la corresponent a les quantitats dipositades en
comptes habitatge. 
5. Que la base imposable, abans de l’aplicació de les reduccions
pel mínim personal i familiar, no superi la quantia de 18.030,36
euros, en el cas de tributació individual, i de 30.050,60 euros, en
el cas de tributació conjunta. En cas de tributació conjunta,
només es podran beneficiar d’aquesta deducció els
contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les
condicions establertes en els paràgrafs anteriors i per l’import
de les quantitats efectivament satisfetes per ells.
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b) S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal ve
definit en l’article 55.1.3r de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes
tributàries. 

5. Deducció per despeses de guarderia i similars.

Per les despeses de custòdia en guarderies i centres
escolars de fills menors de tres anys, el subjecte passiu podrà
deduir el 15 per cent de les quantitats satisfetes en el període
impositiu per aquest concepte, amb un màxim de 200,00 euros
anuals.

Tenen dret a aquesta deducció els pares que treballin fora
del domicili familiar la base imposable dels quals, abans de
l’aplicació del mínim personal i familiar, no superi la quantia de
12.020,24 euros, per a declaracions individuals, i de 24.040,48
euros, per a les conjuntes.

6. Deducció per declarants amb discapacitat física o psíquica o
amb descendents fadrins o ascendents amb aquesta condició
que resideixen a les Illes Balears. 

Per cada subjecte passiu i, si escau, per cada membre de la
unitat familiar resident a la comunitat autònoma de les Illes
Balears que tengui la consideració legal de persona amb una
discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, d’acord amb
el barem que determina l’article 148 del Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de la seguretat social, s’estableix una deducció de 60,10
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
12.020,24 euros, en el cas de tributació individual, i de 24.040,48
euros, en el cas de tributació conjunta.

2. 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 el que estableix l’article 38.1.b) de la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures
fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, 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 i de finques incloses dins espais
naturals protegits declarats parcs naturals, reserves naturals i
monuments naturals 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, podran deduir el 50 per cent 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.

b) No serà aplicable la deducció a aquells contribuents que
hagin considerat les esmentades despeses com a deduïbles
dels ingressos bruts als efectes de determinar la base
imposable.

c) Per tenir dret a aquesta deducció, almenys un 33 per cent 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 triple de la satisfeta en concep te d’aquest
impost.
d.2) La quantitat de 25,00 euros per hectàrea d’extensió de la
finca, en els casos en què aquesta s’ubiqui dins parcs naturals,
reserves naturals i monuments naturals; i la quantitat de 12,00
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 per cent
de la quota íntegra autonòmica de l’exercici en què s’hagin
produït les despeses de conservació i millora.»

Article 2
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats en la modalitat de transmissions patrimonials

D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’article 41.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, a les transmissions oneroses
de béns immobles a què es refereix l’article 11.1.a) del Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova
el text  refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, se’ls aplicaran els
tipus de gravamen següents:

a) El 7 per cent, com a regla general. 

b) El 3 per cent, en cas d’habitatges qualificats
administrativament com a habitatges de protecció oficial. 

c) El 0,5 per cent, en cas d’immobles que estiguin situats en
l’àmbit territorial del Parc Balear d’Innovació Tecnològica.

d) El 3 per cent, quan hi concorrin els requisits següents: 
- Que sigui aplicable a l’operació alguna de les exempcions
contingudes en l’article 20.1, apartats 20, 21 i 22, de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
- Que l’adquirent sigui subjecte passiu de l’impost sobre el
valor afegit, actuï en l’exercici d’una activitat empresarial o
professional, i que tengui dret a la deducció de l’impost sobre
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el valor afegit suportat  per aquestes adquisicions d’acord amb
el que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 
- Que no s’hagi produït la renúncia a l’exempció que preveu
l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost
sobre el valor afegit.
 
Article 3
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats en la modalitat d’actes jurídics documentats

1. D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’article 41.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, els documents notarials a
què es refereix l’article 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de
24 de setembre, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, tributaran al 0,1 per cent en el cas que formalitzin
la constitució i la cancelAlació de drets reals de garantia a favor
d’una societat de garantia recíproca amb domicili social en el
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

2.  D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’article 41.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, els documents notarials a
què es refereix l’article 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de
24 de setembre, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, tributaran a l’1,5 per cent, en el cas de documents
en què s’hagi renunciat a l’exempció a què es refereix l’article
20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el
valor afegit.

Article 4
Impost sobre successions i donacions

1.  D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’article 40.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, s’estableix una reducció de
3.005,06 euros per a les adquisicions per causa de mort,
complementària de les reduccions regulades en l’article 20 de la
Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions
i donacions, per als subjectes passius per obligació personal a
contribuir que siguin residents a la comunitat autònoma de les
Illes Balears i que estiguin compresos en el grup I de l’esmentat
article 20. 

2. D’acord amb el que preveu la lletra a) de l’article 40.1 de la
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, les adquisicions per causa de
mort tindran una reducció del 100 per cent del valor de
l’habitatge habitual del causant, amb el límit de 120.202,42 euros
per cada subjecte passiu, sempre que els drethavents siguin el
cònjuge, els ascendents o els descendents d’aquell, o parents

colAlaterals majors de 65 anys que hagin conviscut amb el
causant durant els dos anys anteriors a la defunció. 

Per a l’aplicació d’aquesta reducció és necessari que
l’adquisició es mantengui durant els deu anys següents a la
defunció del causant, tret que l’adquirent mori dins aquest
termini. 

En el cas de no complir-se el requisit de permanència a què
es refereix el paràgraf anterior, s’haurà de satisfer la part de
l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de
la reducció practicada i els interessos de demora corresponents.

3. Es modifica l’apartat primer de la disposició addicional
t retzena de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de directrius d’ordenació
territorial, que passa a tenir la redacció següent:

«1. De conformitat amb el que preveu la lletra a) de l’article 40.1
de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, s’estableix una reducció
aplicable a la base imposable de l’impost sobre successions i
donacions: 

a) Quan en la base imposable d’una adquisició per causa de
mort que correspongui als cònjuges, ascendents o descendents
del causant estigui inclòs el valor d’un terreny situat en una
àrea de sòl rústic protegit a què es refereixen els apartats a), b)
i c) de l’article 19.1 d’aquesta llei, o bé en una àrea d’interès
agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena
d’aquesta llei, per obtenir la base liquidable s’aplicarà a la base
imposable una reducció, amb independència de les ja existents
en la legislació estatal o autonòmica, del 95 per cent del valor
d’aquell terreny. 

Aquesta reducció s’aplicarà únicament a aquelles finques
en les quals almenys un 33 per cent de la seva extensió quedi
inclosa dins les àrees de sòl rústic protegit abans esmentades
i en proporció a aquest percentatge, i serà incompatible amb
qualsevol altra reducció estatal o autonòmica que recaigui
sobre aquests béns. 

b) Quan es tracti de l’adquisició de terrenys situats en una àrea
d’interès agrari a què es refereix la disposició transitòria vuitena
d’aquesta llei, per a l’aplicació de la reducció serà necessari que
aquests terrenys estiguin afectes a una explotació agrària i que
el causant hagi declarat rendiments procedents de l’activitat
agrària en l’impost sobre la renda de les persones físiques
durant els cinc anys anteriors a la seva defunció.» 

Article 5
Taxa fiscal sobre el joc
 
1. D’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 21/2001, de
27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, es regulen els tipus de gravamen i les quotes
fixes de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, en els
termes següents:

1. Tipus tributaris:
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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 1.594.485,00
euros. Tipus aplicable: 22 per cent.
- Porció de base imposable entre 1.594.485,01 euros i
2.638.149,00 euros. Tipus aplicable: 40 per cent.
- Porció de base imposable entre 2.638.149,01 euros i
5.261.802,00 euros.Tipus aplicable: 50 per cent.
- Porció de base superior a 5.261.802,01 euros. Tipus
aplicable: 61 per cent.

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 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) Màquines 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 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  quantitat de 4.646,41 euros pel
nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

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

2. D’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 21/2001, de
27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, les apostes que es realitzin amb motiu de carreres
de llebrers en canòdroms o de carreres de cavalls o de trot que
tenguin lloc en hipòdroms i les que es realitzin en frontons, que
constitueixen 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 3 per cent de
l’import total dels bitllets venuts.

3. D’acord amb el que preveu l’article 42 de la Llei 21/2001, de
27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i
administratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut
d’Autonomia, estan exemptes del pagament de la taxa sobre
rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries regulada en
el Decret 3059/1966, d’1 de desembre, les associacions que

celebrin tómboles i rifes, sempre que compleixin els següents
requisits: 

a) Que desenvolupin les seves funcions principalment a les
Illes Balears. 
b) Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions
competent de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
c) Que no tenguin finalitat de lucre i que els càrrecs de patrons
o representants socials no estiguin retribuïts. Així mateix,
tampoc no hauran de percebre cap retribució aquelles persones
que intervenguin en l’organització del joc.
d) Que el premi del joc organitzat no superi un valor de 1.502,53
euros. 
e) Que l’import total dels bitllets oferts no superi els 1.020,24
euros i es justifiqui la destinació dels fons a finalitats de
caràcter social. 

Les associacions abans esmentades només podran gaudir
de l’exempció per a un màxim de quatre rifes o tómboles a l’any,
sense que la durada excedeixi de tres mesos. 

Aquesta exempció s’atorgarà una vegada solAlicitada al
conseller competent en matèria d’Hisenda en els termes que es
determinin reglamentàriament. 

Capítol II
Tributs propis

Article 6
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

Se suprimeixen les taxes de “Carnet” i “Impresos de
matrícula” contingudes en la lletra “B. Altres serveis del
Conservatori Professional” de l’article  86 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Article 7
Modificació de determinats aspectes de la taxa per expedició
dels títols acadèmics i professionals

1. Se suprimeixen les taxes per expedició del “Diploma
d’instrumentista o cantant”, “Títol de professor (grau mitjà)” i
“Títol de grau superior”, corresponents al Pla 1966,
contingudes a la lletra a) del punt 3.1 de l’article 98 de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Es modifica la quantia de la taxa per l’expedició del “Títol de
grau mitja” corresponent al Pla LOGSE, continguda a la lletra b)
del punt  3.1 de l’article 98 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que serà de 75,00 euros.

3. S’afegeix la taxa per l’expedició del “Títol de grau superior”,
corresponent al Pla LOGSE, en la lletra b) del punt 3.1 de
l’article 98 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,
la quantia de la qual serà de 124,36 euros.

4. Se suprimeix la taxa per “Reexpedició (expedició de
duplicats)”, continguda al punt 3.4 de l’article 98 de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, i s’afegeix un nou
punt  4 a l’esmentat article 98 relatiu a la taxa per “Reexpedició
de qualsevol títol”, la quantia de la qual serà de 12,00 euros.

Article 8
Modificació de determinats aspectes de la taxa per matrícula
per a les proves de la Junta Avaluadora de Català

1. Es modifiquen els articles 79 i 82 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció
següent:

«Article 79. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la formalització
de la matrícula per fer les proves corresponents als certificats
de coneixements de la llengua catalana de la Junta Avaluadora
de Català i del Tribunal Permanent del Certificat A creat per
l’esmentada Junta Avaluadora de Català.

Article 82. Quantia

Conceptes Euros

Tarifa de matrícula per a les convocatòries
ordinàries i extraordinàries de la Junta
Avaluadora de Català

12,50

Tarifa de matrícula per a les proves del
Tribunal Permanent del Certificat A

12,50

Els subjectes passius que acreditin estar en possessió del
Carnet Jove tindran una bonificació del 50 per cent de la
quota.»

2. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 80 de la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb el contingut següent:

«Així mateix, són exemptes del pagament de la taxa les
persones amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent.»

Article 9
Modificació del capítol XXX i derogació del capítol XXXI de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatius a
la “Taxa G-1: Taxa per entrada i estada de vaixells” i a la
“Taxa G-2: Taxa per atracada”, respectivament, les quals
s’unifiquen en una sola taxa sota la denominació “Taxa G-1:
Vaixells”

1.  Es modifica la denominació del capítol XXX 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 XXX. Taxes del servei de ports. Taxa G-1: Vaixells»

2. Es modifiquen els articles 227 a 234 de la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció
següent:

«Article 227. Fet imposable

Constitueix el fet imposable l’accés marítim dels vaixells al
port  i l’atracada o l’ancoratge en el lloc que els hagi estat
assignat, incloent-hi les prestacions que els proporcionen les
obres i les instalAlacions portuàries i l’abalisament propi del
port.

Article 228. Subjecte passiu i responsables

Són subjectes passius els naviliers o els consignataris dels
vaixells, o els seus capitans en els casos en què aquells no
estiguin consignats.

En tot cas, els naviliers i els propietaris dels vaixells estan
obligats al pagament de la taxa amb caràcter solidari.

Tindran la consideració de responsables subsidiaris en el
pagament del deute tributari els titulars de molls, molls de
pilons, boies i la resta d’instalAlacions portuàries en concessió
que no comuniquin al servei de ports la seva arribada en la
forma i en el termini que s’estableixi.

Article 229. Quantia

La base d’aquesta taxa és la unitat d’arqueig total (GT) o
fracció, i el període de tres hores o fracció amb un màxim de
quatre períodes per cada vint-i-quatre hores per a estades
curtes; i la unitat d’arqueig total (GT) o fracció i dia o fracció,
per a les estades prolongades.

La quantia bàsica d’aquesta taxa és la que s’assenyala a
continuació, sense perjudici de les reduccions que hi puguin
resultar aplicables:

A) ESTADES CURTES: quantia bàsica de 0,01202 euros
(GT/3h)

a) Reducció per emprar instalAlacions en règim de concessió
administrativa construïdes per particulars: les concessions que
atorgui el servei de ports podran contenir clàusules en què
s’estableixi una bonificació en la quantia bàsica d’aquesta taxa
no superior al 50 per cent.

b) Reducció per falta de calat al lloc d’ancoratge o atracada:
als vaixells el calat màxim dels quals sigui superior a la
profunditat  de la làmina d’aigua a baixamar màxima en el lloc
d’ancoratge o atracada assignat, se’ls aplicarà la quantia bàsica
reduïda en multiplicar-la pel quocient entre aquesta profunditat
i el calat màxim esmentat.

c) Reducció per la manera en què el vaixell està amarrat en
llocs d’ancoratge o d’atracada: als vaixells que no estiguin
atracats de costat als molls se’ls aplicarà el següent percentatge
de la quantia bàsica: el 92 per cent als atracats de punta, el 90
per cent als abarloats a altres vaixells, i el 88 per cent als
amarrats a boies o altres punts fixos que no tenguin la
consideració d’atracada; als vaixells fondejats utilitzant els seus
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propis  mitjans, el 60 per cent quan estiguin fondejats a la zona
I, o a l’interior de les aigües portuàries, i estaran exempts
d’aquesta taxa quan estiguin fora de la zona I.

Quan un vaixell romangui a la zona I més de quatre períodes
de tres hores o fracció al dia canviant de lloc d’ancoratge o
atracada, es facturaran aquells quatre períodes amb menor
reducció.

d) Reducció pel nombre d’escales. 
1. Als vaixells que facin més de dotze escales en un port

durant l’any natural se’ls aplicaran les taxes següents:
- A les escales 13 a 24: 80 per cent de la quantia bàsica.
- A les escales 25 a 40: 55 per cent de la quantia bàsica.
- A partir de l’escala 41: 30 per cent de la quantia bàsica.
Excepcionalment i per als tràfics que tenguin una marcada

estacionalitat, el servei de ports iniciarà el còmput del nombre
d’escales a l’efecte d’aquesta taxa en la data que estimi
procedent.

2. En la navegació de línia regular i sempre que abans del
naixement de l’obligació de pagament de la taxa aquesta
condició estigui suficientment documentada davant el servei de
ports, les taxes aplicables als vaixells de les línies que facin més
de dotze escales en el port durant l’any natural podran ser:

- A les escales 13 a 24: 95 per cent de la quantia bàsica.
- A les escales 25 a 50: 85 per cent de la quantia bàsica.
- A les escales 51 a 100: 75 per cent de la quantia bàsica.
- A partir de l’escala 101: 65 per cent de la quantia bàsica.
La denegació d’aquestes reduccions haurà de ser motivada.
Perquè els vaixells que s’incorporin a una línia regular

puguin optar a l’aplicació d’aquestes taxes reduïdes serà
condició necessària que abans de l’entrada a port d’aquests
vaixells es justifiqui aquesta circumstància documentalment
davant el servei de ports acreditant les rutes i freqüències i, si
escau, les taxes. En cap cas aquestes taxes reduïdes no tindran
caràcter retroactiu.

A l’efecte del còmput de les escales s’acumularan a cada
port  totes les entrades dels vaixells d’una mateixa companyia
naviliera i línia regular. També podran acumular-se escales de
vaixells de diferents companyies navilieres, servint una mateixa
línia regular mitjançant acords d’explotació compartida dels
seus vaixells, quan prèviament a l’entrada d’aquests vaixells a
port  es justifiqui aquest acord davant el servei de ports i es
comprometin conjuntament a abonar la taxa “G-3: Mercaderies
i Passatgers” corresponent.

3. Les reduccions que preveuen els números 1) i 2) de la
lletra d) són incompatibles entre si, és a dir, la reducció per
nombre d’escales aplicable a un vaixell és incompatible amb
l’aplicable, si escau, com a integrant d’una línia regular.
L’aplicació d’una o altra reducció es farà a solAlicitud de l’usuari
o del seu representant en el termini de quinze dies des de
l’entrada en vigor de les taxes, i, si no n’hi ha, s’hi aplicarà la
reducció que preveu el número 1). El canvi de criteri implicarà
l’inici del còmput de les escales.

e) Reducció per avituallament.
Als vaixells que entrin a port  exclusivament per avituallar-se

se’ls aplicarà el 75 per cent de la quantia bàsica, sempre que
aquesta operació es faci dins les limitacions temporals
determinades, si escau, pel servei de ports.

f) Reducció per prevenció de la contaminació (Marpol I, II
i IV).

El servei de ports podrà concedir una reducció en aquesta
taxa de fins a 18,00 euros/tona de residu lliurat, amb un límit del
10 per cent de la quantia bàsica, a aquells vaixells que acreditin

haver descarregat els residus oliosos procedents de les seves
sentines inclosos a l’annex I del conveni Marpol 73/78 (els
residus procedents de desllastar, de la neteja de tancs o de
desgasificació no donen dret a aquesta reducció), o els residus
químics inclosos a l’annex II, o les aigües brutes incloses a
l’annex IV, en una instalAlació del port  gestionada per una
empresa autoritzada pel servei de ports per expedir certificats
Marpol. L’aplicació de la reducció exigirà que el vaixell
mantengui el Llibre de registre de residus que reflecteixi de
forma sistemàtica i garantida el lliurament d’aquests productes
a una empresa autoritzada per recollir-los i tractar-los, de
manera que es pugui comprovar d’una forma fiable, a judici del
servei de ports, que aquest vaixell dóna als seus residus un
tractament adequat permanentment i que pot  ser qualificat com
a “vaixell net”.

Aquesta reducció s’haurà de solAlicitar al servei de ports en
un termini màxim de tres dies, comptat a partir de la data de
sortida del vaixell.

B) ESTADES PROLONGADES. 
Als vaixells o artefactes flotants que estiguin inactius o es

dediquin al tràfic interior, al remolc de qualsevol tipus, a
l’aqüicultura, a constituir vivers flotants o vivers de musclos,
se’ls aplicarà una taxa que serà com a mínim de 0,009616
euros/GT i com a màxim de 0,057697 euros/GT i dia d’estada  o
fracció en aquest port. Els vaixells en varadors o en dics secs
o flotants estan exempts del pagament d’aquesta taxa mentre no
ocupin làmina d’aigua, sense perjudici del pagament de la taxa
corresponent durant el temps en què durin les operacions de
posada en sec o a l’aigua del vaixell.

En tot  cas, per poder aplicar el que disposa aquesta regla
serà indispensable que, prèviament a l’arribada, s’hagi formulat
la solAlicitud corresponent al servei de ports i que aquest hi
hagi atorgat la conformitat mitjançant l’establiment del concert
corresponent i que se situïn en tot moment a la zona
d’ancoratge, amarratge o atracada determinada pel servei de
ports.

El concert determinarà la data d’inici de la facturació d’acord
amb aquest apartat  B), i mentrestant hi serà aplicable la taxa
corresponent a estades curtes.

Article 230. Començament i acabament del període de prestació
del servei

El començament i l’acabament del període de prestació del
servei es mesurarà amb el temps de disponibilitat o reserva del
lloc d’atracada o ancoratge.

L’atracador o el lloc d’ancoratge es comptarà des de l’hora
per a la qual aquests s’hagin reservat fins al moment en què el
vaixell amolli la darrera amarra o llevi l’àncora del fons. No
obstant això, el servei de ports podrà comptabilitzar aquest
període des del moment en què es doni el primer cap o es
fondegi l’àncora.

En el cas de vaixells l’inici de reserva d’atracador dels quals
coincideixi amb el començament de la primera jornada ordinària
d’estiba i desestiba del dilluns o de l’endemà d’un festiu, i
sempre que l’atracador solAlicitat estigui disponible, el servei de
ports podrà autoritzar l’ocupació d’aquest atracador des que
acabi la jornada laboral immediatament anterior, incrementant en
t res hores el temps de facturació mitjà a partir de l’hora de
reserva. Durant aquest període d’espera el vaixell no podrà
realitzar operacions de cap classe.
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Article 231. AnulAlació de reserves d’atracador o del lloc
d’ancoratge

L’anulAlació de la reserva de l’atracador o del lloc
d’ancoratge en un termini inferior a tres hores abans del
començament de la reserva, o quan aquesta anulAlació no es
produeixi i el vaixell no arribi a port, donarà dret al cobrament de
la taxa aplicable al vaixell esmentat per dia complet en què ha
començat la reserva, sense perjudici que l’atracador o el lloc
reservat pugui ser utilitzat per un altre vaixell.

Article 232. Prolongació del temps d’atracada o ancoratge

Si un vaixell prolonga la seva estada a l’atracador o al seu
lloc d’ancoratge més del temps normal previst i sense causa
que ho justifiqui davant el servei de ports, aquest fixarà un
termini perquè abandoni l’atracador, transcorregut el qual
queda obligat a desatracar. Una vegada rebuda l’ordre
esmentada, si el vaixell no la compleix, abonarà la taxa següent:

a) Per cada una de les dues primeres hores o fracció l’import
de la taxa corresponent a vint-i-quatre hores.

b) Per cada una de les hores restants tres vegades l’import
de la taxa corresponent a vint-i-quatre hores.

Si un vaixell fondeja durant una setmana a la zona II o
exterior de les aigües portuàries, el servei de ports podrà
aplicar, a partir del vuitè dia, la quantia corresponent a estades
prolongades.

Article 233. Atracada o ancoratge sense autorització

Si per qualsevol circumstància un vaixell fa ús d’un
atracador o d’un lloc d’ancoratge sense autorització, pagarà
una taxa igual que la fixada en les lletres a) i b) de l’article 232,
sense que això l’eximeixi de l’obligació d’abandonar el lloc
d’ancoratge o d’atracada tot d’una que se li ordeni i
independentment de les sancions a què aquesta actuació doni
lloc.

Article 234. Meritació i pagament

La taxa es meritarà quan el vaixell hagi entrat a les aigües de
qualsevol zona del port, hagi atracat o bé quan li hagin
autoritzat l’atracada al moll.

La taxa serà exigible en el moment en què se n’efectuï i es
notifiqui la liquidació corresponent.»

3. Es deixa sense contingut el cap ítol XXXI del títol VI (articles
235 a 245, ambdós inclosos) de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 

4. Totes les referències a la “Taxa G-2: Taxa per atracada”
contingudes en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
s’han d’entendre referides a la “Taxa G-1: Vaixells”.

Article 10
Modificació de determinats aspectes del capítol XXXII 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

1. Es modifica la denominació del capítol XXXII 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 XXXII. Taxa G-3: Mercaderies i passatgers»

2. Es modifiquen els articles 250 i 252 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció
següent:

«Article 250. Quantia bàsica de la taxa de passatgers i vehicles.

1. La quantia bàsica de la taxa de passatgers, com també la de
vehicles en règim de passatge que cada un dels passatgers té
dret a embarcar o desembarcar, es determina segons el bloc I o
II en què viatgi i el tipus de vehicle de què es tracti, segons el
quadre següent:

Per passatger o vehicle:

Concepte Classes de navegació

I n t e r i o r  d e
Balears (euros)

Interior de la UE
i creuers (euros)

A) Passatgers

1. Bloc I 2,680514

2. Bloc II 0,793336

2.1. De port a port o a una altra illa, o
viceversa, interinsular. Temporada alta
(*)

0,598007

2.2. De port a port o a una altra illa, o
viceversa, interinsular. Temporada
baixa (*)

0,300506

De port a costa de la mateixa illa o
viceversa, insular

0,049884

B) Vehicles

1. Motocicletes i vehicles o remolcs 1,054776 1,406368

2. Cotxes turisme i altres vehicles
automòbils

2,079502 4,159004

3. Autocars i altres vehicles projectats
per al transport colAlectiu

14,385826 19,184306

(*) Temporada alta: de l’1 de maig al 31 d’octubre. Temporada
baixa: la resta de l’any.

2. S’aplicarà la taxa del bloc I als passatgers de cabina de
qualsevol nombre de places ocupades per un o dos passatgers.
A la resta de modalitats de passatge se li aplicarà la taxa del
bloc II.

3. Els passatgers que efectuïn un creuer turístic que faci escala
intermèdia en el port però que no desembarquin no estaran
subjectes a aquesta taxa. En cas que baixin, els serà aplicada la
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taxa corresponent a cada bloc, sense perjudici que, d’acord amb
els criteris d’estimació objectiva que es fixin mitjançant concert
entre els armadors o els seus representants i el servei de ports,
s’estableixi una altra forma de quantificació i pagament de la
taxa abans de l’arribada del vaixell.

4. L’abonament d’aquesta taxa donarà dret a embarcar o
desembarcar, lliure del pagament de la taxa de mercaderies,
l’equipatge de cabina. Pel que fa als vehicles i a la resta de
l’equipatge s’haurà de satisfer la taxa corresponent com a
mercaderia.

5. La declaració del nombre de passatgers corresponent a cada
bloc es farà d’acord amb el format que estableixi el servei de
ports i es lliurarà en el moment d’acabar-se l’embarcament i amb
anterioritat al desembarcament.

6. En cas d’inexactitud o ocultació del nombre de passatgers,
classe de passatge o tipus de navegació, l’import de la taxa, per
a cada partida no declarada o declarada de forma incorrecta,
serà el doble de la quantia bàsica establerta a l’apartat 1
d’aquest article».

Article 252. Quantia bàsica de la taxa per mercaderies.

La quantia bàsica aplicable a les mercaderies serà, per a
cada un dels supòsits o de les modalitats següents, que es
consideren excloents entre si, la que es detalla a continuació.

A) RÈGIM GENERAL PER PARTIDES

1. Als envasos, embalatges, contenidors, cisternes o altres
recipients o elements que, tenguin o no el caràcter d’efímers,
s’utilitzin per contenir les mercaderies en transportar-les, com
també als autobusos, cotxes, camions i altres vehicles
automòbils en règim de càrrega, fins i tot els remolcs i
semiremolcs, que, com a mitjans de transport terrestre,
s’embarquin o es desembarquin, buits o no de mercaderies,
se’ls aplicarà una quantia bàsica d’1,532581 euros/tona, sense
que els sigui aplicable cap altra bonificació o recàrrec.

2. A la resta de les càrregues se’ls aplicarà la quantia bàsica
d’1,532581 euros/tona amb les reduccions i els increments
aplicables, si escau, successivament i multiplicativament, que
es detallen a continuació. No obstant això, a les mercaderies
que tenguin origen o destinació en ports de la Unió Europea i
a les mercaderies corresponents al tràfic interinsular se’ls podrà
aplicar el règim simplificat a què es refereixen, respectivament,
les modalitats B) i C) d’aquest article.

a) Les mercaderies que exclusivament s’embarquin tindran
una reducció del 23 per cent, i les que exclusivament es
desembarquin, un increment del 23 per cent; no obstant això a
la pesca congelada, o refrigerada i desembarcada per primera
vegada després de ser capturada, no se li aplicarà l’increment
esmentat sempre que la descàrrega, l’arrossegament fins a la
llotja o al magatzem i qualsevol altre treball derivat de
manipular-la s’hagin exclòs de la consideració de servei públic
en aplicació del que estableix el Reial Decret 2541/1994, de 29 de
desembre.

b) Les càrregues de mercaderies que, a judici del servei de
ports, no siguin manipulades en condicions adequades
d’operativitat i respecte del medi ambient podran ser objecte

d’increment fins a un 20 per cent. Els tràfics que, per la seva
especial perillositat, pulverulència, volum d’operació, o altres
circumstàncies, requereixin instalAlacions especials de
manipulació o emmagatzematge podran ser bonificats fins al 20
per cent pel servei de ports quan aquestes inversions siguin
realitzades pels seus usuaris, operadors o concessionaris. El
servei de ports només podrà concedir aquesta bonificació quan
es tracti de tràfic de mercaderies incloses en la relació que
s’estableixi a aquest efecte mitjançant resolució del conseller
competent en matèria de ports. El servei de ports establirà el
termini durant el qual es mantindrà aquesta bonificació tenint
en compte l’estudi econòmic presentat a aquest efecte per
l’usuari, l’operador o el concessionari corresponent.

c) Finalment, a la quantia bàsica s’hi aplicarà una
bonificació depenent del grup a què pertanyi la mercaderia
segons el repertori de classificació que s’estableixi per
resolució del conseller competent en matèria de ports, en la
qual, juntament amb la designació de les mercaderies, aquestes
s’hauran d’identificar mitjançant el codi de quatre dígits utilitzat
pel sistema harmonitzat de designació i de codificació de les
mercaderies (SA) convingut internacionalment, d’acord amb les
taules següents:

Grup de bonificació Bonificació sobre quantia
bàsica. Percentatge

Primer 85

Segon 75

Tercer 60

Quart 30

Cinquè --

Grup de 
mercade-

ries
Classes de navegació

Cabotatge UE Interior de Balears

Embarc
euros/t

Desembar
c. euros/t

Embarc
euros/t

Desembar
c. euros/t

Primer 0,177299 0,282476 0,138233 0,222374

Segon 0,294496 0,471795 0,231390 0,372628

Tercer 0,471795 0,754270 0,372628 0,595002

Quart 0,826392 1,319222 0,652098 1,039751

Tara de
l’element
portador

1,532581 1,532581 1,150938 1,150938

Cinquè 1,180989 1,884173 0,928564 1,484500

L’obligat al pagament d’aquesta taxa haurà d’indicar, en la
forma i el termini que el servei de ports estableixi per liquidar-la,
el codi amb el caràcter afegit que li correspongui. En cas
contrari s’entendrà que l’obligat accepta la identificació de la
mercaderia i les bonificacions o recàrrecs assignats pel servei
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de ports, el qual l’establirà en tots aquells casos en què hi hagi
dubtes.

Quan un paquet, una caixa o un contenidor contengui
mercaderies a les quals corresponguin diferents bonificacions,
s ’aplicarà a la totalitat  la menor d’aquestes bonificacions, llevat
que aquelles es puguin classificar amb les proves que presentin
els interessats, cas en què s’aplicarà a cada una la bonificació
que li correspongui.

B) RÈGIM SIMPLIFICAT GENERAL
En embarcar o desembarcar mercaderia en contenidors,

plataformes o camions amb caixa normalitzada d’acord amb les
normes ISO, se’ls podrà aplicar, en lloc del règim general per
partides i sempre que s’apliqui aquest règim a la totalitat de la
càrrega d’aquestes característiques transportada per vaixells
d’un mateix navilier i que així ho autoritzi el servei de ports, el
següent règim simplificat aplicat a la unitat de càrrega.

Tipus d’unitat
de càrrega

Euro/unitat de càrrega

Amb càrrega Buits

Embarcam. Desem-
barcament

Contenidor de
# 20’ 13,336459 20,386331 3,065162

Contenidor de
# 40’ 21,516233 33,229959 6,130323

Plataforma
amb
contenidor de
# 20' 14,256007 21,305879 4,904259

Plataforma
amb
contenidor de
# 40’ 23,788059 35,069056 9,808518

Semiremolc 23,788059 35,069056 9,808518

Plataforma o
camió de fins
a 6 m 14,869039 21,918911 6,130323

Plataforma o
camió de fins
a 12 m 25,014124 36,295121 12,260647

L’opció per aquest règim simplificat es materialitzarà
mitjançant concert amb el navilier corresponent, el període de
vigència del qual es determinarà en el document que es
subscrigui a aquests efectes.

C) RÈGIM SIMPLIFICAT PER AL TRÀFIC INTERINSULAR
En embarcar i desembarcar càrregues amb origen i

destinació dins les Illes Balears es podrà aplicar el següent
règim simplificat per unitat de càrrega, sense que hi siguin
aplicables les bonificacions i els increments del règim general
per partides:

Tipus d’unitat de càrrega Euro/unitat de càrrega

Amb càrrega Buida

Contenidor de # 20’ 13,336459 1,436419

Contenidor de # 40’ 21,516233 2,151623

Plataforma amb contenidor
de # 20' 14,256007 1,520561

Plataforma amb contenidor
de # 40’ 21,239768 2,127583

Semiremolc 21,239768 2,127583

Plataforma o camió amb
caixa fins a 6 m 14,869039 1,574652

Plataforma o camió amb
caixa fins a 12 m 22,622096 2,259806

Furgó 6,893609 0,691164

Automòbil nou o usat 1,989350 1,989350

En tot  cas, les càrregues en trànsit marítim amb destinació
o origen de la càrrega a un altre port de les Illes Balears estan
exemptes d’aquesta taxa en el port  de trànsit, sempre que hagin
estat declarades en trànsit des de l’origen o quan sigui
comprovable pel servei de ports que no surten de la seva zona
de servei.

D) AVITUALLAMENT
A les mercaderies i als combustibles embarcats per a

l’avituallament del vaixell se’ls aplicarà el 50 per cent de les
quanties corresponents a l’apartat A) d’aquest article, sempre
que el vaixell estigui situat a la zona I, o interior de les aigües
portuàries. En el cas que aquest vaixell estigui sit uat a la zona
II, o exterior de les aigües portuàries, a les mercaderies i als
combustibles d’avituallament se’ls aplicaran les quanties
corresponents a l’esmentat apartat A).»

3. Es deixa sense contingut l’article 258 de la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Article 11
Modificació de determinats aspectes del capítol XXXVI del
títol  VI de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Il l e s
Balears

1. Es modifica la denominació del capítol XXXVI 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 XXXVI. Taxa E-2: Per emmagatzematge»

2. Es modifica l’article 294 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:
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«Article 294. Quantia 

La quantia de la taxa per a l’ocupació amb mercaderies serà
fixada per ordre del conseller competent en matèria de Medi
Ambient, respectant els mínims següents:

A) ZONA DE TRÀNSIT: 
La quantia mínima serà de 0,0245 euros per metre quadrat i

dia. Els coeficients de progressivitat que s’han d’aplicar seran
els següents: del primer al desè dia, 1; de l’onzè al trentè dia, 4;
del trenta-unè al seixantè dia, 8, i a partir del seixanta-unè, 16.

B) ZONA D’EMMAGATZEMATGE: 
La quantia serà fixada tenint en compte el preu de mercat i

serà sempre superior a 0,0183 euros per metre quadrat i dia.
En ambdues zones la quantia establerta en els paràgrafs

anteriors s’incrementarà, com a mínim, segons els casos, en
0,0306 euros per metre quadrat i dia, quan la superfície estigui
coberta i oberta, i en 0,0429 euros per metre quadrat i dia, quan
la superfície estigui coberta i tancada.

En l’ocupació de superfícies, casetes o locals amb efectes
i ormeigs de pesca, embarcacions i mitjans auxiliars s’aplicaran
les quanties següents:

Superfície euros/m² i dia

Superfície descoberta 0,036061

Superfície coberta i porxos sense
tancar

0,060101

Magatzems, casetes i locals
tancats

0,096162

Capítol III
Normes de gestió tributària

Article 12
Lloc i forma de presentació de les declaracions de l’impost
sobre successions i donacions i de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

1. Les declaracions-liquidacions o autoliquidacions de l’impost
sobre successions i donacions i de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
s’hauran de presentar davant els òrgans que es determinin per
ordre del conseller competent en matèria d’Hisenda.

2. El conseller competent en matèria d’Hisenda podrà autoritzar
la presentació de les declaracions-liquidacions o
autoliquidacions dels imposts a què es refereix l’apartat anterior
d’aquest article davant les oficines liquidadores de districte
hipotecari a càrrec dels registradors de la propietat o davant les
oficines liquidadores a càrrec dels registradors mercantils, a les
quals també es podran encomanar funcions de gestió i
liquidació dels esmentats imposts. Així mateix, el conseller
competent en matèria d’Hisenda podrà subscriure acords amb
altres administracions públiques, i amb les entitats, institucions
i organismes a què es refereix l’article 96 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària, per tal de fer efectiva la
colAlaboració externa en la presentació i en la gestió tributària de
les esmentades declaracions-liquidacions o autoliquidacions.

3. Altrament, el conseller competent en matèria d’Hisenda
podrà autoritzar la presentació de declaracions-liquidacions o
autoliquidacions per mitjans telemàtics en aquells tributs o
modalitats d’aquests tributs que resultin susceptibles
d’aquesta forma de presentació. 

4. El compliment de les obligacions formals dels notaris a què
es refereixen els articles 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, de l’impost sobre successions i donacions, i 52 del
Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual
s’aprova el text  refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, es realitzarà en la
forma que es determini mitjançant ordre del conseller competent
en matèria d’Hisenda. La tramesa d’aquesta informació podrà
presentar-se en suport  directament llegible per ordinador o
mitjançant transmissió per via telemàtica en les condicions i el
disseny que s’aprovi mitjançant ordre del conseller competent
en matèria d’Hisenda, el qual, a més, podrà establir les
circumstàncies en què aquesta presentació sigui obligatòria i
els terminis corresponents. 

5. En desenvolupament dels serveis de la societat de la
informació i amb la finalitat de facilitar el compliment de les
obligacions tributàries dels contribuents, els notaris que
exercitin les seves funcions dins l’àmbit de les Illes Balears i en
relació amb els documents notarials per ells autoritzats
sotmesos a tributació per algun concepte impositiu la
competència de gestió tributària del qual correspongui a la
comunitat autònoma de les Illes Balears d’acord amb el que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb Estatut  d’Autonomia, hauran de remetre, a
solAlicitud del contribuent o del representant d’aquest, les
còpies autoritzades de les matrius a l’Administració tributària
autonòmica a l’efecte de la liquidació dels tributs
corresponents, en els termes prevists en l’article 17 bis de la
Llei de 28 de maig del 1862, del notariat, conforme a la redacció
donada per l’article 115 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

Les condicions i el disseny per a la tramesa d’aquesta
documentació per via telemàtica, com també els terminis i la
resta de requis its exigibles, s’establiran per ordre del conseller
competent en matèria d’Hisenda. 

Article 13
Acords dels preus de valoració a l’efecte de determinar la base
imposable de l’impost sobre successions i donacions i de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats

1. D’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26
de febrer, de drets i garanties dels contribuents, els
contribuents de l’impost sobre successions i donacions i de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats poden solAlicitar a l’Administració tributària
autonòmica que determini, amb caràcter previ i vinculant, la
valoració de les rendes, productes, béns, despeses i altres
elements del fet imposable d’aquests imposts.
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2. La solAlicitud s’ha de presentar per escrit dos mesos abans de
la realització del fet imposable, a excepció de les adquisicions
per causa de mort subjectes a l’impost sobre success i o n s  i
donacions, que s’haurà de presentar tres mesos abans de
l’acabament del termini per a la presentació de la declaració
corresponent. Caldrà adjuntar a la solAlicitud una proposta de
valoració que, en el cas de béns immobles, haurà de ser
subscrita per un perit  amb títol suficient per realitzar la
valoració. 

3. L’Administració tributària autonòmica pot comprovar els
elements de fet i les circumstàncies declarades pel contribuent.
Per fer-ho, pot  requerir els documents que consideri oportuns
per a una valoració correcta dels béns. 

4. La valoració de l’Administració tributària autonòmica s’ha
d’emetre per escrit, amb indicació del seu caràcter vinculant, del
supòsit de fet al qual es refereix i de l’impost al qual s’aplica, en
el termini màxim de dos mesos des que es va presentar la
solAlicitud. La falta de contestació de l’Administració tributària
en els terminis indicats, per causes no imputables al
contribuent, implicarà l’acceptació dels valors per ell proposats.
L’Administració tributària està obligada a aplicar al contribuent
els valors expressats en l’acord, sense perjudici del que
estableix l’apartat cinquè de l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26 de
febrer, de drets i garanties dels contribuents.

5. L’acord tindrà un termini màxim de vigència de sis mesos. 

6. Els contribuents no poden int erposar recurs contra els
acords de valoració regulats en aquest article, sense prejudici
que ho puguin fer contra les liquidacions que es puguin dictar
ulteriorment. 

TÍTOL II
NORMES ADMINISTRATIVES

Article 14
Procediment sancionador en matèria de joc

1. Les sancions pecuniàries previstes en l’article 5 de la Llei
34/1987, de 26 de desembre, de potestat  sancionadora de
l’administració pública en matèria de jocs de sort, envit o atzar,
es podran fer efectives abans que es dicti resolució de
l’expedient sancionador, amb una reducció del 15 per cent
sobre la quantia proposada en l’acord d’inici o, si escau, en la
proposta de resolució. 

2. Igualment, el compliment degudament acreditat davant
l’administració competent de les obligacions o els deures
formals del presumpte infractor, per iniciativa pròpia, en
qualsevol moment del procediment administratiu sancionador
abans que es dicti resolució, suposarà una reducció del 15 per
cent sobre la quantia proposada en l’acord d’inici o, si escau,
en la proposta de resolució. 

3. Les reduccions a què es refereixen els apartats anteriors
d’aquest article poden acumular-se.

Disposició addicional primera

Els ajuts dels objectius 2 i 3, cofinançats per la Unió
Europea, s’han de tramitar d’acord amb el que disposa la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb independència de
la partida pressupostària en què estiguin consignats.

Disposició addicional segona

Les explotacions agropecuàries inscrites en els registres
administratius corresponents de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears o dels consells insulars
amb competència sobre la matèria que estiguin obertes en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que no disposin
de la llicència municipal d’obertura estaran exemptes
d’obtenir-la sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc
anys des d’aquesta obertura.

Disposició addicional tercera

Es modifica l’article 18 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, que passa a
tenir la redacció següent:

«Article 18. Règim de personal

1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social, d’acord
amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de treball,
hi podrà estar vinculat mitjançant una relació subjecta a dret
laboral.

2. Els funcionaris de qualsevol administració pública podran
ocupar, per qualsevol dels sistemes prevists legalment, els llocs
de treball del Consell Econòmic i Social reservats a funcionaris,
d’acord amb el que estableixi la corresponent relació de llocs de
treball.

3. La selecció del personal i la provisió dels llocs de treball
s’hauran de fer mitjançant convocatòria pública i hauran de
subjectar-se als principis de mèrit i capacitat.»

Disposició addicional quarta

1. Amb efectes des del primer de gener del 2003 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 consell insular,
vicepresident, conseller executiu, director insular o secretari
tècnic a l’Administració insular de les Illes Balears, percebran,
des de la seva reincorporació al servei actiu i mentre es
mantenguin 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 del 2003 el personal
laboral fix 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 consell insular,
vicepresident, conseller executiu, director insular o secretari
tècnic a l’Administració insular de les Illes Balears, percebran,
des de la seva reincorporació al servei actiu i mentre es
mantenguin en aquesta situació, una quantitat equivalent a la
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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 directors generals de
l’Administració de l’Estat.

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

Disposició addicional cinquena

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui crear
i regular els òrgans de defensa de la competència de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu la Llei 1/2002, de 21 de
febrer, de coordinació de les competències de l’Estat i les
comunitats autònomes en matèria de defensa de la
competència.

2.  En tot  cas, l’òrgan equivalent al Tribunal de Defensa de la
Competència que es creï haurà de tenir el caràcter d’organisme
públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia de gestió i
plena independència. 

Disposició addicional sisena

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 4 de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb el contingut literal
següent:

«Queden igualment excloses de l’aplicació d’aquesta llei les
ajudes atorgades als usuaris de serveis regulars de transport de
viatgers o d’infraestructures de transport  de peatge en virtut de
disposicions legals o reglamentàries, articulades mitjançant
ajudes directes als usuaris en el preu del bitllet o del peatge o
mitjançant descomptes en aquests preus efectuats per les
empreses transport istes o per les entitats explotadores de les
infraestructures.»

Disposició transitòria primera

Es prorroga fins al 31 de desembre del 2003 el termini de tres
anys que preveu la disposició transitòria segona de la Llei
27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, perquè les societats
cooperatives que realitzin la seva activitat a les Illes Balears
adaptin els seus estatuts a les previsions de l’esmentada llei,
sense perjudici del que es pugui establir a aquest efecte en la
normativa autonòmica reguladora de les societats cooperatives
que realitzin la seva activitat a les Illes Balears. 

Disposició transitòria segona

Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin del
Catàleg de protecció del patrimoni històric aprovat
definitivament disposaran d’un termini màxim de dos anys,
comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, per
modificar els corresponents ins truments de planejament general
amb la finalitat d’incloure-hi el Catàleg de protecció de
patrimoni històric.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi
aprovat definitivament el Catàleg de protecció del patrimoni
històric, no es podrà aprovar cap modificació o revisió de
l’instrument de planejament general fins que no s’aprovi
definitivament l’esmentat catàleg. 

Disposició transitòria tercera

Fins que no es dicti la resolució del conseller competent en
matèria de ports relativa a la classificació de mercaderies per a
l’aplicació de la taxa “G-3: Mercaderies” a què es refereix
l’article 10.2 d’aquesta llei, serà aplicable la classificació vigent
continguda en l’annex II de l’Ordre del ministre de Foment de
30 de juliol del 1998, per la qual s’estableix el règim de tarifes
per serveis portuaris prestats per les autoritats portuàries.

Disposició derogatòria única

1. Es deroga la disposició transitòria sisena de la Llei 11/2001,
de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears, en la redacció establerta per la disposició addicional
cinquena de la Llei 20/2001, de 21 de setembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública.

2. Es deroga la disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

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

Disposició final primera

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

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de l’any
2003.

A la seu del Parlament, a 17 de desembre del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Ordre de Publicació

En el Ple de la Cambra, en sessions ordinàries dels  dies
17 i 18 de desembre del 2002, s'aprovà la Llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2003.

Palma, a 18 de desembre del 2002
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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B)

LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY

2003

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, incloent-hi la totalitat  de les despeses  i
els ingressos del sector públic, així com 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, s’elabora la Llei de
pressupost s 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, constitueix el marc
normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera
de la comunitat autònoma. 

Com a novetat més destacada cal esmentar la referència
expressa i separada al pressupost del Servei Balear de la Salut,
d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 20/2001,
de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública, com a conseqüència de l’assumpció per part de
la comunitat autònoma de les Illes Balears de la competència en
matèria d’assistència sanitària. 

En matèria de tributs propis  i prestacions patrimonials de
caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
preveu l’actualització d’acord amb el creixement de l’índex de
preus de consum de l’any anterior. 
 

TÍTOL I
DE L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS

Article 1
Crèdits inicials

1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2003 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats
autònomes: 

a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes per a
l’exercici del 2003, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics I a VIII per import de 1.790.410.000,00 euros.

L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, dels capítols I a VIII, detallats en l’estat
d’ingressos, ascendeix a 1.790.410.000,00 euros. 

b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits
per a despeses del capítol IX, per import de 6.200.000,00 euros.

c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2003 de les
entitats de dret públic a les quals es refereix l’article 1.b).1 de la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
ascendeixen a 268.272.326,64 euros, que s’hauran d’executar,
controlar i 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.

d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2003 de les
societats anònimes públiques a les quals es refereix l’article
1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les
quals ascendeixen a 31.893.209,26 euros, que s’hauran
d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix la
Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

2.1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2003 de l’ens
públic Servei Balear de la Salut al qual es refereix la Llei 4/1992,
de 15 de juliol, del Servei Balear de la Salut, modificada
parcialment per la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública, els estats de
despeses i d’ingressos del qual ascendeixen a 629.642.136,13
euros, que s’hauran d’executar, controlar i liquidar d’acord amb
el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa
complementària que hi resulti aplicable.

2.2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2003 de l’ens
públic Gestió Sanitària de Mallorca, els estats de despeses i
d’ingressos de la qual ascendeixen a 33.662.687,97 euros, que
s’haurà d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que
estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa
complementària que hi resulti aplicable. 

Article 2
Equilibri pressupostari

1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de
l’article anterior, per import de 1.796.610.000,00 euros, s’hauran
de finançar: 

a) Els crèdits per a despeses dels capítols I a VIII, amb els drets
econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici dels capítols
I a VIII, que es detallen en l’estat d’ingressos del pressupost de
la comunitat autònoma i que s’estimen en 1.790.410.000,00
euros.

b) Els crèdits per a l’amortització de passius financers del
capítol IX, per import de 6.200.000,00 euros, amb els drets que
es liquidin en el capítol IX de l’estat d’ingressos, d’acord amb
el que estableix l’article 14.3 d’aquesta llei. 

2. Els crèdits per a despeses dels capítols I a VIII aprovats en
l’apartat 2.1 de l’article anterior, per import de 629.642.136,13
euros, s’hauran de finançar amb els drets econòmics que s’han
de liquidar durant l’exercici dels capítols I a VIII, que es detallen
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en l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei
Balear de la Salut i que s’estimen en 629.642.136,13 euros. 

TÍTOL II
DELS CRÈDITS I DE LES SEVES MODIFICACIONS

Article 3
Vinculació dels crèdits

Per al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i per al pressupost de l’ens públic Servei Balear de la
Salut els crèdits pressupostaris que conformen els respectius
programes de despeses tenen caràcter limitatiu d’acord amb els
nivells de vinculació entre ells, de conformitat amb les regles
següents: 

a) Amb caràcter general, la vinculació és orgànica a nivell de
secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de
capítol, excepte per al capítol VI, que és a nivell d’article. Per via
d’excepció, estan exclusivament vinculats entre ells:

- Els crèdits del concepte 160, corresponent a quotes socials.
- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05,
i nivells posteriors de desagregació, corresponents a les
retribucions per triennis d’alts càrrecs, personal eventual de
gabinet, funcionaris i personal laboral, respectivament. 
- Els crèdits del subconcepte 222.00, i nivells posteriors de
desagregació, corresponent a comunicacions telefòniques. 

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

c) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats amb altres
partides que no tenguin aquest caràcter.

d) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats
al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma ni de l’ens
públic Servei Balear de la Salut.

Article 4
Crèdits ampliables i generacions de crèdit

1. Per a l’exercici de l’any 2003 i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden ampliar o generar crèdits en els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 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 es podrà generar 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, així com la remuneració dels agents recaptadors i
registradors de la propietat (subconcepte 227.08). 

g) Els destinats a satisfer les pensions assistencials derivades
de les normes següents: 
- 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, a través del qual es
regula la concessió d’ajudes del Fons Nacional d’Assistència
Social a ancians i malalts o invàlids incapacitats per al treball.

h) Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de
l’aplicació de l’article 22 de la Llei 11/1993, de 22 de 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 derivin 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
es derivin de la reposició de mals 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 es 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 en la secció 32 dels
pressuposts. 
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q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el
programa 126A i la subfunció 422. 

r) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les despeses
d'acció social corresponents al personal docent no universitari
(subconcepte 162.04)

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

t) Els crèdits destinats al pagament d’indemnitzacions per
desclassificació de sòl urbanitzable (subconcepte 600.02). 

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 cost
del peatge del túnel de Sóller (subconcepte 480.46). 

w) Els crèdits destinats al pagament de les subvencions al
transport  marítim interinsular regulades en el Decret 57/1999, de
28 de maig, i en el Decret 115/2000, de 21 de juliol (subconcepte
480.35). 

x) 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). 

y) 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. Per a l’exercici de l’any 2003 i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establerts amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden ampliar o generar crèdits en els
pressuposts de l’ens públic Servei Balear de la Salut, 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 es podrà generar 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 a satisfer les despeses que es derivin de
l’aplicació de l’article 22 de la Llei 11/1993, de 22 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 1994. 

f) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al
personal al servei del Servei Balear de la Salut en concepte
d’antiguitat (subconceptes 100.02.00, 110.02.00, 120.05.00). 

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

h) Els destinats al pagament de valoracions i peritatges
(subconcepte  227.02.00).

i) 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.

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

k) Els crèdits destinats a fer efectiu el pagament de receptes
mèdiques (subconcepte 489.00.00). 

3. Les amp liacions de crèdit poden 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 les quals 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, estan subjectes
exclusivament a les limitacions següents:

a) No poden minorar les partides pressupostàries els crèdits de
les quals hagin estat ampliats, excepte si les ampliacions es
revoquen d’acord amb l’article 4.3 d’aquesta llei, ni poden
afectar els dotats a través de crèdit extraordinari o suplement de
crèdit durant l’exercici. 

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

b) No es poden realitzar 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, i en els casos d’autorització prèvia de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears. 

No obstant això, es poden 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
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Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de
l'obligació

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

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

b) Al president del Govern i al conseller de Presidència,
indistintament, en relació amb les operacions relatives a la
secció pressupostària 11; als consellers, en relació amb les
seccions 12 a 23; al president del Consell Consultiu de les Illes
Balears, en relació amb la secció 04; i al president del Consell
Econòmic i Social, en relació amb la secció 05; sempre que la
quantia de cadascuna de les operacions no superi la quantitat
de 150.253,03 euros. 

c) Als responsables de les entitats autònomes respectives en
relació amb les seccions pressupostàries 71, 73, 74, 75, 76 i 77,
sempre que la quantia de cadascuna de les operacions no
superi la quantitat de 150.253,03 euros. 

d) Al titular de l’òrgan corresponent de conformitat amb el que
disposa l’article 50.1.d) de la Llei 4/1992, de 15 de juliol, del
Servei Balear de la Salut, d’acord amb la redacció donada per la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública. 

e) Al Consell de Govern, en la resta de supòsits. 

2. S’exceptuen de les limitacions precedents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31,
32 i 34, les de caràcter financer i tributari i els pagaments de les
operacions no pressupostàries, que corresponen al conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts, sense limitació
de quantia, al qual correspon exercir totes les competències
administrat ives 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
corresponen 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 refereix el Reglament
(CEE) 1258/1999, del Consell, de 17 de maig, i altres normes
comunitàries, estatals i autonòmiques concordants i de
desplegament, que corresponen al conseller competent en
matèria d’Agricultura, amb independència de la 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
en relació amb els lliuraments de fons als centres docents
públics en concepte de despeses de funcionament, com les
relatives a la imputació comptable als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les compensacions formals a les

quals fan referència els apartats 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, que correspondran al conseller
competent en matèria d’Educació sense limitació de quantia. 

e) Correspon al conseller competent en matèria d’Educació
aprovar els expedients de despeses en matèria de concer t s
educatius, incloses les despeses relatives al pagament delegat
de les retribucions de personal, sigui quin sigui l’import
d’aquestes despeses, així com l’autorització i la 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 ha de fixar el crèdit al qual s’ha d’imputar la despesa,
amb excepció d’aquelles que impliquin despeses d’import
superior a 150.253,03 euros, respecte de les quals es requerirà
l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també fixarà el
crèdit a què s’imputarà la despesa. 

L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa és el
titular de la secció pressupostària en la qual 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. Als efectes que preveu l’article 8.2 de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions, amb caràcter previ a l’aprovació de
l’expedient i de la despesa corresponent, l’òrgan competent ha
de comunicar al Consell de Govern les subvencions d’import
superior a 150.253,03 euros. 

4. El Consell de Govern pot  elevar la limitació fixada en les
lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article per als programes la
bona gestió dels quals així ho requereixi. 

5. Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació
corresponen, 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 de la qual hagi de ser atesa
l’obligació.

No obstant això, les operacions relatives a nòmines i
despeses de previsió social o assistencial del personal
corresponen al conseller d’Interior, amb independència de les
seccions a què s’apliquin, exceptuant les seccions 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 corresponen al conseller
d’Educació i Cultura. 

6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és
també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a
aquesta despesa, amb excepció del cas previst en la lletra f) de
l’apartat 2 d’aquest article i, en general, de la resta dels casos
en què la competència per dictar la resolució esmentada estigui
atribuïda per llei. 
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La desconcentració, la delegació o, en general, els actes
pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les
competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen
sempre referits a ambdues competències. 

Article 7
Despeses plurianuals

1. El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses
regulades en l’article 45 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no pot
ser superior a cinc. 

Així mateix, la despesa que en aquests casos s’imputi a
cadascun dels exercicis futurs no pot  excedir de la quantia
resultant d’aplicar al crèdit inicial de cada capítol d’una mateixa
secció de l’exercici corrent 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 són aplicables 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 prevists i, en tot  cas, el de la Direcció General
de Pressuposts, pot  en cadascun dels expedients de despesa
plurianual: 

-Exceptuar l’aplicació de les citades limitacions. 
-Modificar els percentatges i el nombre d’anualitats assenyalats
en l’apartat 1 d’aquest article.

El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’Hisenda i Pressuposts, pot també exercir, per a un
determinat exercici pressupostari, les facultats d’excepció i
modificació esmentades en el paràgraf anterior respecte d’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
pot  modificar les anualitats compromeses , sempre que aquesta
possibilitat estigui establerta en el marc legal o contractual que
presideixi aquest compromís, tot  això dins les disponibilitats
pressupostàries.

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 s’ha
de retre compte al Parlament en la informació trimestral que

preveu l’article 103 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

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 quedaran 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 2003

1. Les retribucions per a l’any 2003 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, són les que, d’acord amb la normativa
vigent, corresponguin a l’any 2002, i s’ha d’incrementar la
quantia dels diferents conceptes retributius en el mateix
percentatge que sigui aplicable als funcionaris de
l’Administració General de l’Estat per a l’exercici del 2003.

2. En relació amb els funcionaris al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears: 

a) Les retribucions bàsiques corresponents a cada grup i el
complement de destinació relatiu a cada nivell han de ser els
mateixos que siguin aplicables als funcionaris al servei de
l’Administració General de l’Estat. 

b) La resta de retribucions complementàries es basa, per a cada
lloc de treball, en el que, d’acord amb la normativa vigent,
determinin les relacions de llocs de treball corresponents a
l’any 2002, i s’han d’incrementar en la mateixa forma que sigui
aplicable als funcionaris de l’Administració General de l’Estat
per a l’exercici del 2003. 

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 han de ser objecte de revisió d’acord amb les
especificacions del nou lloc a què s’adscriguin. 

4. Les retribucions del personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
són 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
pot  excedir del 5% sobre els crèdits inicials del capítol I de cada
secció de despesa. 

Article 11
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Indemnitzacions per raó del servei

1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la
comunitat autònoma es regulen per la seva normativa pròpia, la
quantia de les quals, respecte de les de l’any 2002, s’ha
d’incrementar en el percentatge a què es refereix l’article 9.2.b)
d’aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment aplicable
al personal eventual al servei de la comunitat autònoma. 

2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de
la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses a càrrec dels
crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes
Balears. 

3. Els membres 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
dels desplaçaments 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. 

TÍTOL IV
DE LA CONCESSIÓ D'AVALS

Article 12
Avals

1. Al llarg de l’exercici del 2003, la comunitat autònoma pot
concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al
benefici d’excussió, directament o a través de les seves entitats
autònomes i empreses públiques, fins a la quantitat total de
25.000.000,00 d’euros. 

Els avals que concedeixi directament la comunitat autònoma
s’han de subjectar a les condicions determinades pels articles
75 a 79 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantitat
assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en
aquells supòsits en els quals el Consell de Govern acordi
exceptuar aquesta limitació. 

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

S’exceptuen d’aquesta limitació els segons avals regulats
en el paràgraf 2 de l’article 76 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

3. Tots els acords de concessió i de cancelAlació d’avals, hagin
estat concedits directament per la comunitat autònoma o per les
seves entitats autònomes o empreses públiques, els ha de
tramitar i registrar la Direcció General del Tresor i Política
Financera. 

4. No s’imputarà al límit esmentat l’import dels avals que es
prestin amb 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 poden fer
extensius a operacions de derivats financers formalitzats per
l’entitat, institució o empresa avalada. 

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

Article 13
Avals excepcionals

1. Excepcionalment, en l’exercici del 2003, la comunitat
autònoma de les Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari
i amb renúncia expressa del benefici d’excussió, les operacions
de crèdit següents: 

1a. Per un import de fins a 24.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut  Balear de
Sanejament (IBASAN). 

2a. Per un import de fins a 2.500.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres als consorcis locals,
constituïts o per constituir, l’objecte dels quals sigui el
proveïment d’aigües, fins i tot la dessalinització i la
potabilització. Els avals que concedeixi la comunitat autònoma
garantiran únicament la part  alíquota que li correspongui de
participació en els consorcis respectius. 

3a. Per un import de fins a 54.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM). 

4a. Per un import de fins a 12.100.000,00 euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de l’Aigua
i l’Energia (IBAEN). 

2. Les operacions de crèdit que s’hagin d’avalar tindran com a
objecte exclusiu el finançament del pla d’inversions dels ens
esmentats en l’apartat anterior, que queda reflectit en els
pressuposts respectius. 

TÍTOL V
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 14
Operacions de crèdit

1. El Govern pot  realitzar les operacions de tresoreria previstes
en els articles 29.1 i 74.b) de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre
que la seva quantia 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 a fi d’anticipar la
presumible recaptació dels drets dels ajuntaments de les Illes
Balears que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus
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ingressos no es computaran als efectes del límit previst en el
punt anterior. 

3. S’autoritz a 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’un i de les altres, amb
la limitació de no augmentar l’endeutament al tancament de
l’exercici respecte del saldo de l’endeutament el dia 1 de gener
de l’any 2003. 

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 d’acord amb 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, tot i que estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2002 i no formalitzat en
data 31 de desembre d’aquest any es podrà portar a terme l’any
2003, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any
2002. 

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 la Llei 7/2001, de 23 d’abril, reguladora de
l’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allotjament,
destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat
turística i la preservació del medi ambient. 

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

Una vegada notificada la sentència del Tribunal
Constitucional que resolgui el recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei 7/2001, de 23 d’abril, reguladora de l’impost sobre
les estades a empreses turístiques d’allotjament, destinat a la
dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la
preservació del medi ambient, l’import de les operacions
d’endeutament que es puguin autoritzar en l’exercici corrent es
dedicarà a finançar la disminució de contrets líquids que pugui
derivar-se del sentit  de la sentència. En la quantia que no s’hagi
de destinar a aquesta finalitat, s’autoritza el Consell de Govern
a amortitzar l’endeutament concertat o a finançar obligacions
d’exercicis futurs de la comunitat autònoma; en aquest últim
supòsit, amb l’oportuna generació prèvia de crèdits
pressupostaris, una vegada imputats al pressupost els
ingressos extrapressupostaris derivats de l’esmentat
endeutament. 

L’endeutament que al tancament de l’exercici del 2002 no
s’hagi formalitzat podrà ser-ho al llarg de l’any 2003, sempre
que no se superi el límit fixat en el primer paràgraf d’aquest
apartat. 

5. L’endeutament s’ha de realitzar d’acord amb els requisits i les
condicions assenyalades en l’article 66 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i en l’article 14 de la Llei

Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes. 

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

7. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les empreses
públiques de la comunitat autònoma han de remetre a la
Direcció General del Tresor i Política Financera els projectes
d’inversió prevists en els pressuposts respectius que es
proposin finançar amb el producte d’operacions d’endeutament
prèviament autoritzades per la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, així com el programa d’execució d’aquestes
operacions. 

Les empreses públiques de la comunitat autònoma han
d’informar 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 15 
Comptabilització de les operacions d’amortització anticipada,
de renegociació o de 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 de
refinançament d’operacions d’endeutament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i aquelles que superin el límit
previst en l’apartat 3 de l’article 14 d’aquesta llei, es
comptabilitzaran transitòriament, tant les operacions noves que
es concertin com aquelles que es cancelAlin anticip adament, en
els comptes no pressupostaris que la Intervenció General de la
comunitat autònoma determini. En tot cas, se n’ha de traspassar
el saldo net al pressupost de la comunitat autònoma al
tancament de l’exercici, amb les adaptacions pressupostàries
prèvies necessàries. 

Article 16
Tributs

1. Per a l’any 2003 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
2002 el coeficient derivat de l’increment de l’índex de preus de
consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici del 2001.

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

2. Les xifres resultants de l’aplicació del coeficient establert en
l’apartat anterior s’hauran d’arrodonir per excés o per defecte
al cèntim més pròxim. En cas que en aplicar l’esmentat
coeficient s’obtengui una quantitat la tercera xifra decimal de la
qual sigui cinc, l’arrodoniment es farà a la xifra superior
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3. S’exceptuen de l’increment previst en el present article els
tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que
s’hagin actualitzat per normes aprovades l’any 2002. 

TÍTOL VI
DEL TANCAMENT DEL PRESSUPOST

Article 17
Tancament del pressupost

Els pressuposts per a l’exercici del 2003 es tanquen, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre de l’any 2003. 

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, queden integrats en el compte de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears els comptes de les
entitats autònomes que siguin incloses en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma com a seccions
pressupostàries.

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 18
Documentació que s’ha de remetre al Parlament

La documentació que, 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, ha de remetre trimestralment el
Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears, s’ha
de lliurar en el segon mes de cada trimestre. 

Disposició addicional primera

El cost del personal funcionari docent i no docent i del
personal contractat docent de la Universitat de les Illes Balears
té l’especificació següent, en milers d’euros, sense incloure-hi
triennis ni Seguretat Social. En aquest sentit, la Universitat de
les Illes Balears pot  ampliar els seus crèdits del capítol I, f ins a
les quantitats assenyalades: 

a) Personal docent funcionari i contractat: 29.418,29 
b) Personal no docent funcionari: 6.634,25 

Disposició addicional segona

Al llarg de l’any 2003 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, només respecte de les tarifes de
subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través
d’Internet amb servei de recerca. 

Disposició addicional tercera

S’autoritza al 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 correcta i un seguiment correcte de les
despeses. 

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’execució de tot el que es preveu en aquesta
llei. 

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener del 2003. 

A la seu del Parlament, a 18 de desembre del 2002.
El secretari primer:
Joan Buades i Beltran.
El president:
Maximilià Morales i Gómez.

Per veure els quadres dels pressuposts, feu click en aquest
enllaç: QuadresPressuposts.pdf



4228 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4229



4230 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4231



4232 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4233



4234 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4235



4236 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4237



4238 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4239



4240 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4241



4242 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002



BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002 4243



4244 BOPIB núm. 169 -  23 de desembre del 2002

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elecció dels Síndics de Comptes de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de desembre del 2002, acordà per unanimitat, i conformement
amb la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Comptes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificada per la
Llei 8/1991, de 29 de març, d'elegir com a Síndics de Greuges els
senyors Pere Antoni Mas i Cladera, Antoni Aguiló i Lluna i
Antonio Fernando Valdivieso i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2002.
El president del Parlament:
Maximilià Morales i Gómez.
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BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma
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�
Import

Total ����������������
1 Imposts directes 	
������������
10 Impost sobre la renda 156.716.900,00
100 Impost sobre la renda de les persones físiques 156.716.900,00
11 Sobre el capital 80.800.000,00
110 Impost general sobre successions i donacions 51.000.000,00
111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques 29.800.000,00
2 Imposts indirectes ��
���	���������
20 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 231.250.000,00
200 Sobre transmissions ''inter vius'' 166.750.000,00
201 Sobre actes jurídics documentats 64.500.000,00
21 Imposts sobre el valor afegit 748.837.230,00
210 Imposts sobre el valor afegit 748.837.230,00
22 Sobre consums específics 351.430.610,00
220 Imposts especials 351.430.610,00
28 Altres imposts indirectes 37.700.010,00
282 Sobre el joc 10,00
283 Cànon de sanejament d'aigües 37.700.000,00
29 Imposts indirectes extingits 10,00
290 Imposts indirectes extingits: luxe 10,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos �������������
30 Taxes 74.818.770,00
300 Taxes de joc 67.500.000,00
302 Taxes per direcció i inspecció d'obres 174.870,00
303 Taxes acadèmiques 1.384.040,00
307 Drets d'examen 216.090,00
309 Altres taxes 5.543.770,00
31 Preus públics 3.358.700,00
310 Drets de matrícula a cursos i seminaris 143.160,00
311 Entrades a museus, exposicions, espectacles, ... 31.940,00
312 Drets d'allotjament, restauració i residència 3.183.600,00
32 Altres ingressos procedents de la prestació de ser 2.726.530,00
329 Altres ingressos derivats de la prestació de serve 2.726.530,00
33 Venda de béns 953.310,00
330 Venda de publicacions pròpies 792.110,00
332 Venda de fotocòpies i d'altres productes de reprog 7.440,00
333 Venda de medicaments 65.000,00
339 Venda d'altres béns 88.760,00
39 Altres ingressos 9.142.690,00
391 Recàrrecs i multes 9.142.620,00
399 Ingressos diversos 70,00
4 Transferències corrents �����
�����
40 De l'Administració de l'Estat 41.358.135,00
400 De l'Administració General 41.358.135,00
45 De comunitats autònomes 10,00
451 D'altres comunitats autònomes 10,00
46 De corporacions locals 24.060,00
460 D'ajuntaments 18.040,00
461 De consells insulars 6.020,00
47 D'empreses privades 60.120,00
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470 D’empreses privades 60.120,00
48 De famílies i institucions sense finalitat lucrati 24.050,00
480 De famílies i institucions sense finalitat lucrati 24.050,00
5 Ingressos patrimonials 
���	�������
51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 99.560,00
516 A corporacions locals 91.540,00
518 A famílies i institucions sense finalitat lucrativ 8.020,00
52 Interessos de dipòsits 2.298.530,00
520 Interessos de comptes bancaris 2.298.520,00
529 Interessos d'altres dipòsits 10,00
55 Productes de concessions i aprofitaments especials 703.990,00
550 Productes de concessions administratives 663.580,00
559 Altres concessions i aprofitaments 40.410,00
7 Transferències de capital ������	�����
70 De l'Administració de l'Estat 11.487.995,00
700 De l'Administració General 10.886.965,00
701 D'organismes autònoms de caràcter administratiu 10,00
702 De la Seguretat Social 601.020,00
77 D'empreses privades 10,00
770 D'empreses privades 10,00
79 De l'exterior 36.400.255,00
790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 9.487.680,00
793 Del FEOGA-Garantia 20.279.705,00
794 Del Fons Social Europeu 5.875.950,00
795 De l'Instrument Financer per a l'Ordenació de la P 10,00
796 Altres transferències de la UE. 756.910,00
8 Actius financers 	����	����
82 Reintegraments de préstecs concedits al sector públic 145.550,00
821 A llarg termini 145.550,00
83 Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic 72.975,00
831 A llarg termini 72.975,00
9 Passius financers ��	���������
91 Préstecs rebuts de l'interior 6.200.000,00
913 A llarg termini d'ens que no pertanyen al sector públic 6.200.000,00



Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
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11 Conselleria de Presidència 786.210,00 6.020,00 792.230,00

12 Conselleria de Turisme 1.978.420,00 1.081.820,00 3.060.240,00

13 Conselleria d'Educació i Cultura 1.508.570,00 462.860,00 34.410,00 258.360,00 2.264.200,00

14 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 974.410,00 974.410,00

15 Conselleria de Medi Ambient 5.012.150,00 660.000,00 747.260,00 6.419.410,00

16 Conselleria d'Interior 565.620,00 9.140,00 72.975,00 647.735,00

17 Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports 2.023.070,00 72.130,00 91.540,00 1.275.960,00 145.550,00 3.608.250,00

18 Conselleria de Salut i Consum 1.536.600,00 780.360,00 2.316.960,00

19 Conselleria de Treball i Formació 3.241.990,00 12.062.275,00 5.875.950,00 21.180.215,00

20 Conselleria d'Agricultura i Pesca 562.760,00 26.926.540,00 27.489.300,00

21 Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria 2.461.020,00 1.266.680,00 3.727.700,00

22 Conselleria d'Innovació i Energia 599.970,00 599.970,00

23 Conselleria de Benestar Social 989.330,00 1.036.720,00 6.000,00 2.032.050,00

31 Serveis comuns, despeses diverses 237.516.900,00 1.369.217.860,00 67.087.990,00 7.000.010,00 2.298.530,00 8.887.710,00 1.692.009.000,00

34 Deute públic 6.200.000,00 6.200.000,00

71 Institut d'Estudis Baleàrics 4.900,00 10,00 4.910,00

73 Institut Balear de la Dona 310,00 39.680,00 39.990,00

75 Institut Balear d'Afers Socials 2.266.650,00 5.107.690,00 2.460,00 968.010,00 8.344.810,00

76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears 14.898.620,00 14.898.620,00
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1. Despeses de personal 399.378.682,70
2. Despeses corrents en béns i serveis 69.018.921,08
3. Despeses financeres 35.777.912,21
4. Transferències corrents 870.016.894,59
6. Inversions reals 161.453.292,33
7. Transferències de capital 251.269.870,61
8. Variació d'actius financers 3.494.426,48
9. Variació de passius financers 6.200.000,00
Operacions corrents 1.374.192.410,58
Operacions de capital 422.417.589,42
Total pressupost 1.796.610.000,00
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Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 

�������������� ������������� ������������� �������������� �������������� �������������� ������������ ������������ ����������������

02 Parlament de les Illes Balears 6.709.865,00 2.429.100,00 0,00 1.112.000,00 1.430.000,00 0,00 6,00 0,00 11.680.971,00

03 Sindicatura de Comptes 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00

04 Consell Consultiu de les Illes Balears 200.766,62 259.112,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 475.178,62

05 Consell Econòmic i Social 417.869,28 177.556,00 0,00 144.243,00 48.090,00 0,00 0,00 0,00 787.758,28

11 Conselleria de Presidència 8.143.563,63 4.431.571,00 72.000,00 1.968.347,00 6.152.432,00 3.752.696,00 0,00 0,00 24.520.609,63

12 Conselleria de Turisme 3.435.210,25 1.003.195,00 0,00 3.330.297,00 16.026.246,64 34.544.029,50 0,00 0,00 58.338.978,39

13 Conselleria d'Educació i Cultura 260.504.078,32 20.042.085,09 0,00 127.540.817,35 22.129.647,93 5.054.238,25 0,00 0,00 435.270.866,94

14 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts 10.221.208,93 2.380.258,20 60,10 369.847,00 1.593.353,00 167.886,00 0,00 0,00 14.732.613,23

15 Conselleria de Medi Ambient 10.393.895,26 1.725.566,13 0,00 5.025.474,80 37.695.344,43 39.795.160,38 1.746.061,00 0,00 96.381.502,00

16 Conselleria d'Interior 5.820.147,74 793.241,97 0,00 110.132,57 4.075.579,59 61.773,45 0,00 0,00 10.860.875,32

17 Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports 5.689.349,25 1.957.511,00 62,11 6.919.725,00 16.935.437,00 26.833.312,00 0,00 0,00 58.335.396,36

18 Conselleria de Salut i Consum 12.423.367,02 1.931.111,00 0,00 598.618.472,47 4.687.013,32 24.079.881,65 0,00 0,00 641.739.845,46

19 Conselleria de Treball i Formació 4.434.935,53 2.350.063,84 0,00 15.733.777,90 20.485.016,05 20,00 0,00 0,00 43.003.813,32

20 Conselleria d'Agricultura i Pesca 6.915.821,91 1.691.211,33 0,00 5.102.180,28 9.739.971,06 35.620.439,76 253.627,11 0,00 59.323.251,45

21 Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria 4.977.814,87 833.450,81 0,00 4.975.086,00 2.977.416,00 18.584.236,58 0,00 0,00 32.348.004,26

22 Conselleria d'Innovació i Energia 2.865.503,15 2.315.813,91 0,00 3.221.974,70 5.233.933,00 6.326.721,22 0,00 0,00 19.963.945,98

23 Conselleria de Benestar Social 7.485.434,45 2.234.323,00 0,00 14.330.474,60 5.117.833,41 4.528.031,89 0,00 0,00 33.696.097,35

31 Serveis comuns, despeses diverses 0,00 1.225.682,69 0,00 341.208,64 3.528.277,61 2.474.799,73 1.494.732,37 0,00 9.064.701,04

32 Ens territorials 0,00 0,00 0,00 55.592.494,26 0,00 47.733.632,49 0,00 0,00 103.326.126,75

34 Deute públic 0,00 0,00 35.705.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 41.905.790,00

36 Serveis comuns, despeses de personal 4.534.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.534.339,59

71 Institut d'Estudis Baleàrics 95.110,46 121.506,07 0,00 12.621,25 901,52 0,00 0,00 0,00 230.139,30

73 Institut Balear de la Dona 315.567,16 273.761,16 0,00 997.329,02 405.564,75 6,01 0,00 0,00 1.992.228,10

74 Servei Balear de la Salut 26.094.697,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.094.697,49

75 Institut Balear d'Afers Socials 14.194.570,50 19.703.001,41 0,00 6.942.173,00 2.312.114,99 1.711.985,70 0,00 0,00 44.863.845,60

76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears 3.505.566,29 618.799,47 0,00 17.628.218,75 863.820,03 1.020,00 0,00 0,00 22.617.424,54

77 Institut d'Estadística de les Illes Balears 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
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Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
Total ����������� �� ����!����! �� �"������!� �! �����!����# "� !�!�#"����� �� �"!�������� �! ��#�#�#�� #� ��������� �� !������!����� ��
011A 0,00 0,00 35.705.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 41.905.790,00
111A 6.709.865,00 2.429.100,00 0,00 1.112.000,00 1.430.000,00 0,00 6,00 0,00 11.680.971,00
111B 0,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00
111C 200.766,62 259.112,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 475.178,62
111D 417.869,28 177.556,00 0,00 144.243,00 48.090,00 0,00 0,00 0,00 787.758,28
112A 78.565,96 18.022,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 169.587,96
112B 247.982,19 95.050,00 0,00 7.250,00 72.150,00 0,00 0,00 0,00 422.432,19
112C 139.031,68 22.600,00 0,00 445.000,00 0,00 739.215,00 0,00 0,00 1.345.846,68
112D 68.460,68 40.010,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.470,68
112E 464.575,03 101.010,00 0,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 655.585,03
121A 1.642.964,37 392.850,00 0,00 921.041,82 290.220,00 1.641.428,50 0,00 0,00 4.888.504,69
121B 3.132.517,81 1.367.632,00 0,00 0,00 485.126,00 0,00 0,00 0,00 4.985.275,81
121C 1.155.548,34 488.635,39 0,00 0,00 332.784,00 0,00 0,00 0,00 1.976.967,73
121E 60.469,58 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.469,58
121G 274.328,42 3.150,80 0,00 0,00 286.082,98 0,00 0,00 0,00 563.562,20
121H 1.527.290,10 105.185,31 0,00 43.132,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.607,98
121I 334.360,07 3.472,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.832,90
121J 312.916,68 69.456,56 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 469.373,24
121K 4.534.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.534.339,59
124A 183.943,55 19.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 229.943,55
124B 0,00 15.786,19 0,00 0,00 12.020,24 0,00 0,00 0,00 27.806,43
126A 283.180,48 257.502,00 0,00 0,00 412.020,00 0,00 0,00 0,00 952.702,48
126B 314.029,43 523.592,00 0,00 20.051,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 1.115.672,43
126C 473.151,77 350.510,00 0,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.661,77
126D 26.204,54 40.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.394,54
126E 82.720,80 103.965,00 0,00 74.754,18 200.000,00 0,00 0,00 0,00 461.439,98
126F 0,00 1.225.682,69 0,00 341.208,64 3.528.277,61 2.474.799,73 1.494.732,37 0,00 9.064.701,04
131A 141.105,10 86.520,00 0,00 19.250,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 318.875,10
131B 0,00 175.500,00 0,00 76.000,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00 671.500,00
134A 135.200,78 185.000,00 0,00 6.423.159,46 931.000,00 3.392.138,04 0,00 0,00 11.066.498,28
134B 0,00 0,00 0,00 0,00 783.087,10 0,00 0,00 0,00 783.087,10
221A 195.454,93 9.161,96 0,00 67.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 721.616,89
222A 787.250,48 16.047,05 0,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 959.297,53
222B 220.598,58 2.841,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.439,98
223A 224.457,66 16.678,47 0,00 0,00 250.712,61 0,00 0,00 0,00 491.848,74
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Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
223B 51.596,54 9.155,64 0,00 0,00 2.513.000,00 61.773,45 0,00 0,00 2.635.525,63
311A 1.754.947,07 855.720,00 0,00 155.000,00 434.730,00 0,00 0,00 0,00 3.200.397,07
311B 4.518.566,81 1.761.346,21 0,00 0,00 1.896.225,55 0,00 0,00 0,00 8.176.138,57
313A 1.228.370,96 92.910,00 0,00 0,00 56.070,00 0,00 0,00 0,00 1.377.350,96
313C 2.182.450,54 126.010,00 0,00 1.583.510,00 858.491,45 0,00 0,00 0,00 4.750.461,99
313D 0,00 14.512.380,00 0,00 3.754.654,00 0,00 1.711.985,70 0,00 0,00 19.979.019,70
313E 9.250.179,80 3.429.275,20 0,00 0,00 406.273,25 0,00 0,00 0,00 13.085.728,25
313F 0,00 39.240,00 0,00 30.650,00 90.710,00 0,00 0,00 0,00 160.600,00
313G 0,00 41.120,00 0,00 631.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.399,00
313I 313.423,45 186.340,00 0,00 87.060,00 91.860,00 0,00 0,00 0,00 678.683,45
314A 425.823,89 0,00 0,00 3.187.519,00 9.616,19 0,00 0,00 0,00 3.622.959,08
315A 887.990,96 1.115.200,26 0,00 210.354,24 624.151,07 0,00 0,00 0,00 2.837.696,53
315B 0,00 715.204,26 0,00 1.115.047,00 540.910,90 0,00 0,00 0,00 2.371.162,16
315D 736.345,94 69.456,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.802,50
322A 0,00 18.751,00 0,00 4.557.184,48 0,00 20,00 0,00 0,00 4.575.955,48
322B 2.552.717,47 220.781,32 0,00 1.262.125,10 90.151,82 0,00 0,00 0,00 4.125.775,71
322D 3.505.566,29 618.799,47 0,00 17.628.218,75 863.820,03 1.020,00 0,00 0,00 22.617.424,54
323A 59.330,64 27.180,00 0,00 580.300,00 176.374,86 0,00 0,00 0,00 843.185,50
323B 364.673,01 77.070,00 0,00 1.669.678,14 367.150,00 378.853,97 0,00 0,00 2.857.425,12
323C 315.567,16 273.761,16 0,00 997.329,02 405.564,75 6,01 0,00 0,00 1.992.228,10
324A 994.227,10 280.127,00 0,00 8.589.067,08 19.229.802,26 0,00 0,00 0,00 29.093.223,44
411A 2.192.155,85 1.094.055,00 0,00 283.106,18 961.619,37 2.698.058,65 0,00 0,00 7.228.995,05
411B 8.027.067,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.027.067,43
411D 335.329,73 42.070,00 0,00 595.717.189,77 0,00 21.381.823,00 0,00 0,00 617.476.412,50
412C 18.067.630,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.067.630,06
413A 655.954,49 14.646,00 0,00 551.548,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222.149,01
413B 2.184.955,11 199.045,00 0,00 528.632,00 2.612.064,50 0,00 0,00 0,00 5.524.696,61
413C 4.348.177,86 139.700,00 0,00 276.465,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 4.804.342,86
413D 1.114.146,48 189.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.956,48
413E 157.461,81 48.650,00 0,00 952.969,00 614.834,81 0,00 0,00 0,00 1.773.915,62
413F 418.993,91 86.445,00 0,00 156.263,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 726.701,91
421A 4.677.974,18 5.036.171,72 0,00 2.340,00 15.647.119,69 0,00 0,00 0,00 25.363.605,59
421B 287.490,60 195.606,00 0,00 399.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.769,60
421C 2.531.531,40 170.799,99 0,00 65.504,31 84.141,69 0,00 0,00 0,00 2.851.977,39
421D 476.026,47 153.260,00 0,00 602.214,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231.500,59
421E 348.272,68 80.190,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.463,45
421F 102.940,48 34.412,58 0,00 39.659.821,77 0,00 4.417.481,86 0,00 0,00 44.214.656,69
421G 159.076,33 350.218,95 0,00 2.643.909,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.153.204,76
421H 72.815,26 35.469,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.285,25
421I 732.131,96 607.429,24 0,00 68.755,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.316,99
421J 21.599,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.599,78
421K 0,00 0,00 0,00 1.844.648,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.844.648,52
422A 122.855.719,64 0,00 0,00 33.401.109,76 0,00 0,00 0,00 0,00 156.256.829,40
422B 117.398.542,96 0,00 0,00 26.272.332,99 0,00 0,00 0,00 0,00 143.670.875,95



Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
422D 7.469.604,42 0,00 0,00 2.347.053,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9.816.658,00
422F 632.138,12 0,00 0,00 162.273,26 0,00 0,00 0,00 0,00 794.411,38
422G 149.028,16 0,00 0,00 0,00 901.518,17 0,00 0,00 0,00 1.050.546,33
423A 60.216,34 0,00 0,00 240.404,85 0,00 0,00 0,00 0,00 300.621,19
423B 0,00 12.338.419,06 0,00 14.686.695,76 2.109.552,47 0,00 0,00 0,00 29.134.667,29
423C 130.293,68 0,00 0,00 162.283,03 0,00 0,00 0,00 0,00 292.576,71
431A 402.875,22 132.385,61 0,00 120.202,42 627.696,07 9.350.000,00 0,00 0,00 10.633.159,32
441A 0,00 0,00 0,00 1.036.005,17 500.000,00 2.391.775,30 1.710.000,00 0,00 5.637.780,47
441B 0,00 0,00 0,00 1.443.549,81 17.461.464,36 21.585.752,10 0,00 0,00 40.490.766,27
443A 0,00 0,00 0,00 0,00 144.344,12 0,00 0,00 0,00 144.344,12
443B 196.799,05 11.000,00 0,00 0,00 630.606,05 140.400,00 0,00 0,00 978.805,10
443C 206.878,07 43.073,00 0,00 0,00 2.201.785,96 2.685.866,36 0,00 0,00 5.137.603,39
443D 135.788,48 29.860,19 0,00 0,00 336.911,64 398.735,57 0,00 0,00 901.295,88
443E 948.134,62 105.043,00 0,00 95.843,36 239.785,80 0,00 0,00 0,00 1.388.806,78
443F 68.057,16 11.647,00 0,00 56.455,64 153.708,84 0,00 0,00 0,00 289.868,64
443G 0,00 13.131,98 0,00 0,00 190.285,22 0,00 0,00 0,00 203.417,20
443H 0,00 0,00 0,00 1.029.404,00 14.510.859,32 23.375.295,56 0,00 0,00 38.915.558,88
451A 95.110,46 121.506,07 0,00 12.621,25 901,52 0,00 0,00 0,00 230.139,30
452A 251.435,04 61.577,94 0,00 0,00 84.141,67 0,00 0,00 0,00 397.154,65
452B 466.880,30 83.434,48 0,00 0,00 82.939,67 0,00 0,00 0,00 633.254,45
453A 895.796,78 384.375,45 0,00 0,00 446.748,15 576.655,18 0,00 0,00 2.303.575,56
455A 338.177,22 192.356,08 0,00 3.071.179,69 665.332,43 0,00 0,00 0,00 4.267.045,42
455B 446.386,52 318.362,84 0,00 1.910.617,44 2.108.153,99 0,00 0,00 0,00 4.783.520,79
456A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21 0,00 0,00 60.101,21
457A 1.447.038,00 603.733,00 0,00 1.353.330,00 1.328.360,00 757.019,88 0,00 0,00 5.489.480,88
457B 0,00 0,00 0,00 1.816.508,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1.816.528,00
458A 341.017,91 162.362,33 0,00 0,00 306.516,16 3.427.000,00 0,00 0,00 4.236.896,40
463B 46.705,97 19.000,00 0,00 15.000,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 850.705,97
463C 0,00 137.520,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.520,00
463D 0,00 230.000,00 0,00 0,00 565.878,84 0,00 0,00 0,00 795.878,84
511A 4.673.952,34 859.678,67 0,00 230.676,08 342.334,00 0,00 0,00 0,00 6.106.641,09
511B 3.086.424,99 997.850,84 0,00 0,00 146.561,00 1.199.424,00 0,00 0,00 5.430.260,83
511C 302.973,05 74.002,34 0,00 0,00 1.002.135,73 8.640.284,39 0,00 0,00 10.019.395,51
512A 1.588.485,68 401.452,34 0,00 0,00 3.190.906,96 2.360.219,61 0,00 0,00 7.541.064,59
513A 570.413,14 188.507,00 62,11 0,00 11.833.997,06 180.303,63 0,00 0,00 12.773.282,94
513C 764.264,17 294.916,39 0,00 6.369.516,57 2.500.134,38 3.406.299,98 0,00 0,00 13.335.131,49
514A 348.609,68 37.500,00 0,00 0,00 343.779,08 18.030,36 0,00 0,00 747.919,12
514B 936.365,84 169.917,23 0,00 0,00 4.334.459,52 0,00 0,00 0,00 5.440.742,59
514C 147.167,86 82.406,00 0,00 6,01 18.390,60 0,00 0,00 0,00 247.970,47
521A 174.746,66 69.000,00 0,00 534.835,00 580.753,00 0,00 0,00 0,00 1.359.334,66
521B 1.476.677,05 1.778.451,00 0,00 0,00 1.440.000,00 675.000,00 0,00 0,00 5.370.128,05
531A 0,00 0,00 0,00 90.152,00 1.600.477,00 634.992,88 0,00 0,00 2.325.621,88
533A 1.795.388,86 139.952,72 0,00 2.288.731,24 500.000,00 6.034.464,70 0,00 0,00 10.758.537,52
533B 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.257,00 90.300,00 0,00 0,00 2.330.557,00



Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
533C 0,00 0,00 0,00 11.412,50 537.897,00 103.756,20 36.061,00 0,00 689.126,70
533D 427.933,54 0,00 0,00 15.100,00 2.959.313,52 1.278.100,00 0,00 0,00 4.680.447,06
541A 46.293,48 10.912,00 0,00 662.904,70 674.336,00 1.355.931,22 0,00 0,00 2.750.377,40
542A 142.515,02 7.969,00 0,00 99.995,00 897.471,00 663.145,00 0,00 0,00 1.811.095,02
551A 621.036,56 6.000,00 0,00 0,00 708.442,00 0,00 0,00 0,00 1.335.478,56
551B 74.212,91 25.080,49 0,00 430.000,00 500.006,00 630.000,00 0,00 0,00 1.659.299,40
611A 3.286.359,68 1.582.093,08 0,00 247.187,94 839.731,28 158.870,82 0,00 0,00 6.114.242,80
612A 233.062,84 32.624,65 0,00 0,00 80.428,07 9.015,18 0,00 0,00 355.130,74
612B 453.425,82 35.131,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.557,46
612C 2.024.028,92 294.143,52 0,00 0,00 60,10 0,00 0,00 0,00 2.318.232,54
612D 369.725,79 103.471,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.197,08
612E 634.258,36 30.652,22 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.970,68
612F 0,00 91.367,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.367,59
612G 757.954,69 425.098,00 72.000,00 50.000,00 1.501.518,16 1.072.052,50 0,00 0,00 3.878.623,35
612H 306.461,59 0,00 0,00 0,00 463.724,00 2.469.501,00 0,00 0,00 3.239.686,59
613A 2.874.277,18 170.981,98 0,00 0,00 661.113,31 0,00 0,00 0,00 3.706.372,47
613B 286.864,54 22.742,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.607,13
631A 59.205,80 1.263,45 0,00 122.659,06 0,00 0,00 0,00 0,00 183.128,31
711A 3.215.266,21 1.691.211,33 0,00 254.071,97 1.412.056,45 0,00 0,00 0,00 6.572.605,96
713A 0,00 0,00 0,00 0,00 1.393.000,00 5.846.000,00 0,00 0,00 7.239.000,00
714A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.190.000,00 0,00 0,00 9.190.000,00
714B 2.073.704,38 0,00 0,00 4.529.956,31 1.347.366,22 6.247.610,07 253.627,11 0,00 14.452.264,09
717A 713.546,96 0,00 0,00 0,00 941.000,00 6.185.052,17 0,00 0,00 7.839.599,13
717B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.465.215,23 0,00 0,00 3.465.215,23
718A 913.304,36 0,00 0,00 0,00 866.162,98 0,00 0,00 0,00 1.779.467,34
718B 0,00 0,00 0,00 228.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.000,00
718C 0,00 0,00 0,00 0,00 713.438,88 2.585.099,82 0,00 0,00 3.298.538,70
721A 1.414.191,05 815.818,81 0,00 4.975.086,00 984.550,00 4.719.093,82 0,00 0,00 12.908.739,68
722A 1.530.052,06 0,00 0,00 0,00 460.200,00 30.561,00 0,00 0,00 2.020.813,06
723A 455.315,97 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.890.683,00 0,00 0,00 5.405.998,97
724B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.366,00 0,00 0,00 183.366,00
731A 739.109,94 420.662,00 0,00 1.924.210,00 174.714,00 999.244,00 0,00 0,00 4.257.939,94
731B 286.161,00 28.819,91 0,00 30,00 1.466.659,00 2.000.000,00 0,00 0,00 3.781.669,91
731C 83.693,72 20.000,00 0,00 0,00 150.000,00 781.301,21 0,00 0,00 1.034.994,93
751A 2.109.684,48 1.003.188,88 0,00 2.300.893,00 2.650.389,80 12.862.619,32 0,00 0,00 20.926.775,48
751B 303.418,57 0,00 0,00 0,00 459.937,64 1.772.378,44 0,00 0,00 2.535.734,65
751C 1.022.107,20 6,12 0,00 0,00 2.404.048,41 560.065,74 0,00 0,00 3.986.227,47
763A 650.757,64 17.632,00 0,00 0,00 300.500,00 6.291.031,76 0,00 0,00 7.259.921,40
912A 0,00 0,00 0,00 55.592.494,26 0,00 47.733.632,49 0,00 0,00 103.326.126,75
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011A Deute públic 41.905.790,00
111A Activitat legislativa 11.680.971,00
111B Control extern de les administracions 515.000,00
111C Assessorament consultiu institucional 475.178,62
111D Assessorament en matèria social, econòmica i laboral 787.758,28
112A Planificació, direcció i coordinació de l'actuació del Govern i projectes estratègics 169.587,96
112B Relacions amb el Parlament 422.432,19
112C Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats 1.345.846,68
112D Relacions públiques 398.470,68
112E Suport a l'actuació del President 655.585,03
121A Serveis generals de la Presidència del Govern 4.888.504,69
121B Direcció i serveis generals de la conselleria de Presidència 4.985.275,81
121C Direcció i serveis generals d'Interior i Funció Pública 1.976.967,73
121E Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques 86.469,58
121G Formació del personal de l'administració 563.562,20
121H Gestió del personal de l'administració 1.675.607,98
121I Gestió de la nòmina del personal de l'administració 337.832,90
121J Actuacions administratives en matèria de casinos, jocs i apostes 469.373,24
121K Altres actuacions d'administració general i funció pública 4.534.339,59
124A Cooperació i relacions amb les corporacions locals 229.943,55
124B Finançament autonòmic i relacions financeres amb els Consells Insulars 27.806,43
126A Manteniment i conservació del Palau de Marivent 952.702,48
126B Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears 1.115.672,43
126C Comunicació i informació institucional 1.167.661,77
126D Consell assessor de Radiotelevisió Espanyola 66.394,54
126E Estudis autonòmics 461.439,98
126F Serveis comuns generals 9.064.701,04
131A Coordinació de l'acció exterior del Govern 318.875,10
131B Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l'exterior 671.500,00
134A Cooperació al desenvolupament 11.066.498,28
134B Sensibilització, formació i educació per a la cooperació 783.087,10
221A Formació de policies locals i dels cossos de protecció civil i seguretat ciutadana 721.616,89
222A Seguretat als edificis administratius de la CAIB 959.297,53
222B Activitats classificades i espectacles 223.439,98
223A Coordinació i gestió dels serveis de protecció civil 491.848,74
223B Coordinació i gestió dels serveis d'emergències 112 2.635.525,63
311A Direcció i serveis generals de benestar social 3.200.397,07
311B Direcció i gerència de l'Institut Balear d'Afers Socials 8.176.138,57
313A Centres assistencials 1.377.350,96
313C Mesures judicials i prevenció del delicte 4.750.461,99
313D Protecció i acció social 19.979.019,70
313E Serveis socials per a la tercera edat i d'altres 13.085.728,25
313F Protecció i defensa dels drets dels menors 160.600,00
313G Família i unitats de convivència 672.399,00
313I Planificació i ordenació social 678.683,45
314A Pensions i prestacions econòmiques 3.622.959,08
315A Direcció i serveis generals de Treball 2.837.696,53
315B Salut laboral 2.371.162,16
315D Condicions de treball, salut i prevenció de riscs laborals a l'administració 805.802,50
322A Pla d'ocupació i inserció laboral 4.575.955,48
322B Gestió de les relacions laborals 4.125.775,71
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322D Foment i gestió de l'ocupació a les Illes Balears 22.617.424,54
323A Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut 843.185,50
323B Activitats i serveis per a la joventut 2.857.425,12
323C Promoció, protecció i serveis per a la dona 1.992.228,10
324A Pla integral de formació per a l'ocupació 29.093.223,44
411A Direcció i serveis generals de salut i consum 7.228.995,05
411B Administració i serveis generals d'assitència sanitària 8.027.067,43
411D Planificació de l'assitència sanitària 617.476.412,50
412C Assistència sanitària i salut mental 18.067.630,06
413A Ordenació i inspecció dels serveis sanitaris 1.222.149,01
413B Programes de salut pública 5.524.696,61
413C Sanitat ambiental i alimentària 4.804.342,86
413D Coordinació dels centres insulars i comarcals 1.303.956,48
413E Pla autonòmic de drogues 1.773.915,62
413F Ordenació i control de la prestació farmacèutica 726.701,91
421A Direcció i serveis generals d'educació i cultura 25.363.605,59
421B Ordenació general del sistema educatiu 882.769,60
421C Planificació educativa i règim de funcionament de centres escolars 2.851.977,39
421D Formació permanent del professorat d'educació 1.231.500,59
421E Normalització lingüística a l'àmbit escolar 428.463,45
421F Política i actuacions en matèria universitària 44.214.656,69
421G Ordenació de la formació professional 3.153.204,76
421H Inspecció educativa 108.285,25
421I Gestió i nòmines del personal docent de centres públics 1.408.316,99
421J Gestió i nòmines del personal docent de centres concertats 21.599,78
421K Innovació educativa 1.844.648,52
422A Educació infantil i primària 156.256.829,40
422B Educació secundària, formació professional i escoles oficials d'idiomes 143.670.875,95
422D Ensenyaments artístics 9.816.658,00
422F Educació permanent i a distància no universitària 794.411,38
422G Tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit escolar 1.050.546,33
423A Beques i ajuts 300.621,19
423B Serveis complementaris a l'ensenyament 29.134.667,29
423C Suports a altres activitats escolars 292.576,71
431A Promoció i ajuts per a la rehabilitació i accés a l'habitatge 10.633.159,32
441A Proveïment d'aigües 5.637.780,47
441B Sanejament i depuració d'aigües 40.490.766,27
443A Administració i plans mediambientals 144.344,12
443B Qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria mediambiental 978.805,10
443C Gestió de residus 5.137.603,39
443D Formació, educació i promoció mediambiental 901.295,88
443E Protecció i defensa del consumidor 1.388.806,78
443F Xarxa d'oficines d'atenció al consumidor 289.868,64
443G Mobilitat sostenible 203.417,20
443H Fons per a la rehabilitació d'espais turístics 38.915.558,88
451A Difussió, investigació i publcacions culturals 230.139,30
452A Arxius 397.154,65
452B Biblioteques 633.254,45
453A Museus. 2.303.575,56
455A Promoció, difusió i serveis de cultura 4.267.045,42
455B Planificació lingüística i normalització de la llengua pròpia de les Illes Balears 4.783.520,79
456A Arts escèniques 60.101,21
457A Promoció i foment de l'esport 5.489.480,88
457B Tecnificació i formació esportiva 1.816.528,00
458A Protecció del patrimoni històric artístic i arquitectònic 4.236.896,40
463B Serveis d'atenció al ciutadà i assistència a les víctimes de delictes 850.705,97
463C Ordenació, promoció i foment dels mitjans de comunicació social 157.520,00
463D Eleccions i partits polítics 795.878,84
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511A Direcció i serveis generals de medi ambient 6.106.641,09
511B Direcció i serveis generals d'obres públiques, habitatge i transports 5.430.260,83
511C Ordenació territorial i urbanisme 10.019.395,51
512A Protecció, control i defensa del domini públic hidràulic 7.541.064,59
513A Planificació i construcció de carreteres 12.773.282,94
513C Ordenació i inspecció del transport terrestre 13.335.131,49
514A Ordenació del litoral 747.919,12
514B Gestió de les instal·lacions portuàries 5.440.742,59
514C Regulació, gestió i inspecció del transport marítim interinsular 247.970,47
521A Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions 1.359.334,66
521B Desenvolupament i manteniment de la infraestructura telemàtica i ofimàtica 5.370.128,05
531A Infraestructures agràries de les zones rurals 2.325.621,88
533A Conservació i millora del medi natural 10.758.537,52
533B Planificació forestal 2.330.557,00
533C Protecció i conservació de la biodiversitat 689.126,70
533D Gestió d'espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiqu 4.680.447,06
541A Recerca i desenvolupament tecnològic 2.750.377,40
542A Innovació tecnològica 1.811.095,02
551A Estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica 1.335.478,56
551B Cartografia i informació territorial 1.659.299,40
611A Direcció i serveis generals d'hisenda i pressuposts 6.114.242,80
612A Planificació i ordenació de la política econòmica 355.130,74
612B Planificació i política pressupostària 488.557,46
612C Auditories i control intern 2.318.232,54
612D Gestió comptable 473.197,08
612E Gestió de tresoreria 664.970,68
612F Gestió del deute de la Comunitat Autònoma 91.367,59
612G Organització i gestió del patrimoni de la Comunitat Autònoma 3.878.623,35
612H Anàlisi econòmica i assumptes europeus 3.239.686,59
613A Gestió i inspecció de tributs 3.706.372,47
613B Suport a la gestió tributària 309.607,13
631A Política financera 183.128,31
711A Direcció i serveis generals d'agricultura, ramaderia i pesca 6.572.605,96
713A Millora de les estructures agràries, pla estatal 7.239.000,00
714A Agricultura, fons FEOGA-GARANTIA 9.190.000,00
714B Foment del sector agrari de les Illes Balears 14.452.264,09
717A Pla de desenvolupament de les zones rurals 7.839.599,13
717B Mesures d'acompanyament CAIB-MAPA-UE 3.465.215,23
718A Millora de la productivitat i explotació dels recursos pesquers 1.779.467,34
718B Ordenació del sector pesquer 228.000,00
718C Programa IFOP 2000/2006 3.298.538,70
721A Direcció i serveis generals d'indústria 12.908.739,68
722A Regulació i normativa industrial 2.020.813,06
723A Promoció industrial i tecnològica 5.405.998,97
724B Promoció i regulació de l'artesania 183.366,00
731A Direcció i serveis generals d'innovació i energia 4.257.939,94
731B Planificació, ordenació i desenvolupament energètic 3.781.669,91
731C Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi d'energia 1.034.994,93
751A Direcció i serveis generals de turisme 20.926.775,48
751B Adequació, millora i promoció de la oferta turística de les Illes Balears 2.535.734,65
751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic 3.986.227,47
763A Ordenació, reforma i modernització de les estructures comercials 7.259.921,40
912A Transferències a Consells Insulars 103.326.126,75

Total pressupost 1.796.610.000,00



35(66832676�'(�/(6�(17,7$76�'(�'5(7�3Ò%/,&�3(5�$/�����

(67$7�'(�'(63(6(6������ &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� 2��&RUUHQWV 2��&DSLWDO 2��)LQDQFHUHV 7RWDO
('3���(QWLWDW�GHO�7XULVPH�GH�OHV�,OOHV�%DOHDUV 1.347.702,57 264.735,21 240.404,84 0,00 0,00 10.167.399,47 0,00 0,00 0,00 1.852.842,62 10.167.399,47 0,00 �������������
('3���&HQWUH�%DOHDUV�(XURSD 1.131.137,68 540.992,32 1.147,73 0,00 0,00 12.020,24 0,00 0,00 0,00 1.673.277,73 12.020,24 0,00 ������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�O
$LJXD�L�O
(QHUJLD 826.503,76 15.104.352,90 796.713,19 0,00 0,00 12.699.335,58 0,00 0,00 1.936.594,56 16.727.569,85 12.699.335,58 1.936.594,56 �������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�6DQHMDPHQW 1.339.720,57 271.155,66 5.550.465,06 0,00 0,00 33.614.103,43 0,00 0,00 11.647.300,39 7.161.341,29 33.614.103,43 11.647.300,39 �������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�&RQVHUYDFLy�GH�OD�1DWXUD 1.771.469,05 292.825,58 224.436,61 0,00 0,00 6.366.080,26 0,00 0,00 1.037.537,83 2.288.731,24 6.366.080,26 1.037.537,83 ������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�O
+DELWDWJH 2.064.619,77 1.791.500,00 1.160.181,74 0,00 0,00 52.861.642,28 0,00 0,00 32.309.754,96 5.016.301,51 52.861.642,28 32.309.754,96 �������������
('3���6HUYHLV�)HUURYLDULV�GH�0DOORUFD 3.655.600,00 3.600.000,00 4.211.342,68 0,00 0,00 50.999.146,56 0,00 0,00 2.996.544,16 11.466.942,68 50.999.146,56 2.996.544,16 �������������
('3���,QVWLWXW�G
,QQRYDFLy�(PSUHVDULDO�GH�OHV�,OOHV�%DOHDUV 1.462.136,61 1.220.498,39 511.000,00 0,00 0,00 2.244.225,00 0,00 0,00 0,00 3.193.635,00 2.244.225,00 0,00 ������������

727$/�'(63(6(6 ������������� ������������� ������������� ���� ���� �������������� ���� ���� ������������� ������������� �������������� ������������� ��������������

(67$7�'(�,1*5(6626������ &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� 2��&RUUHQWV 2��&DSLWDO 2��)LQDQFHUHV 7RWDO
('3���(QWLWDW�GHO�7XULVPH�GH�OHV�,OOHV�%DOHDUV 0,00 0,00 0,00 1.852.842,62 0,00 0,00 10.167.399,47 0,00 0,00 1.852.842,62 10.167.399,47 0,00 �������������
('3���&HQWUH�%DOHDUV�(XURSD 0,00 0,00 18.030,36 1.655.247,37 0,00 0,00 12.020,24 0,00 0,00 1.673.277,73 12.020,24 0,00 ������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�O
$LJXD�L�O
(QHUJLD 0,00 0,00 17.816.956,31 847.208,10 0,00 0,00 674.335,58 0,00 12.025.000,00 18.664.164,41 674.335,58 12.025.000,00 �������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�6DQHMDPHQW 0,00 0,00 9.817.960,90 1.443.549,81 0,00 0,00 17.161.234,40 0,00 24.000.000,00 11.261.510,71 17.161.234,40 24.000.000,00 �������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�&RQVHUYDFLy�GH�OD�1DWXUD 0,00 0,00 0,00 2.288.731,24 0,00 0,00 7.403.618,09 0,00 0,00 2.288.731,24 7.403.618,09 0,00 ������������
('3���,QVWLWXW�%DOHDU�GH�O
+DELWDWJH 0,00 0,00 150.253,03 221.177,08 1.400.000,00 37.532.707,74 1.133.485,91 900.000,00 48.850.074,99 1.771.430,11 38.666.193,65 49.750.074,99 �������������
('3���6HUYHLV�)HUURYLDULV�GH�0DOORUFD 0,00 0,00 3.779.804,57 6.287.138,11 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 53.995.690,72 11.466.942,68 0,00 53.995.690,72 �������������
('3���,QVWLWXW�G
,QQRYDFLy�(PSUHVDULDO�GH�OHV�,OOHV�%DOHDUV 0,00 0,00 661.469,00 2.532.166,00 0,00 0,00 2.244.225,00 0,00 0,00 3.193.635,00 2.244.225,00 0,00 ������������

727$/�,1*5(6626 ���� ���� ������������� ������������� ������������ ������������� ������������� ���������� �������������� ������������� ������������� �������������� ��������������

35(66832676�'(�/(6�62&,(7$76�3Ò%/,48(6�3(5�$/�����

(67$7�'(�'(63(6(6������ &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� 2��&RUUHQWV 2��&DSLWDO 2��)LQDQFHUHV 7RWDO
63���)LUHV�L�&RQJUHVVRV�GH�%DOHDUV��6�$� 1.363.101,10 2.124.781,65 45.075,91 0,00 0,00 150.151,82 0,00 0,00 0,00 3.532.958,66 150.151,82 0,00 ������������
63���3DUFELW�'HVHQYROXSDPHQW��6�$� 533.544,42 2.248.235,97 768.097,98 0,00 0,00 1.082.997,37 633.401,00 0,00 970.865,71 3.549.878,37 1.716.398,37 970.865,71 ������������
63���,QVWLWXW�GH�%LRORJLD�$QLPDO�GH�%DOHDUV��6�$� 1.631.909,32 332.455,38 395.260,00 0,00 0,00 1.604.079,56 0,00 0,00 1.118.437,85 2.359.624,70 1.604.079,56 1.118.437,85 ������������
63���6HUYHLV�GH�0LOORUD�$JUjULD��6�$� 513.055,23 221.659,52 107.450,10 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 479.140,20 842.164,85 18.000,00 479.140,20 ������������
63���6HUYHLV�G
,QIRUPDFLy�7HUULWRULDO�,OOHV�%DOHDUV��6�$� 370.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 810.000,00 0,00 ������������
63���'LYHUVLWDW�����6�$� 599.227,87 490.277,34 0,00 0,00 0,00 9.000.910,21 0,00 0,00 0,00 1.089.505,21 9.000.910,21 0,00 �������������
63���%DOHDUV�,QQRYDFLy�7HOHPjWLFD��6�$� 2.719.095,51 431.585,81 4.317,00 0,00 0,00 896.095,43 0,00 0,00 0,00 3.154.998,32 896.095,43 0,00 ������������

727$/�'(63(6(6 ������������ ������������ ������������ ���� ���� ������������� ���������� ���� ������������ ������������� ������������� ������������ �������������

(67$7�'(�,1*5(6626������ &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� &DS��� 2��&RUUHQWV 2��&DSLWDO 2��)LQDQFHUHV 7RWDO
63���)LUHV�L�&RQJUHVVRV�GH�%DOHDUV��6�$� 0,00 0,00 0,00 1.080.854,84 2.420.449,48 0,00 181.806,16 0,00 0,00 3.501.304,32 181.806,16 0,00 ������������
63���3DUFELW�'HVHQYROXSDPHQW��6�$� 0,00 0,00 0,00 1.924.210,00 2.680.288,45 0,00 1.632.644,00 0,00 0,00 4.604.498,45 1.632.644,00 0,00 ������������
63���,QVWLWXW�GH�%LRORJLD�$QLPDO�GH�%DOHDUV��6�$� 0,00 0,00 0,00 3.528.954,75 -1.075.742,05 0,00 1.510.491,56 1.118.437,85 0,00 2.453.212,70 1.510.491,56 1.118.437,85 ������������
63���6HUYHLV�GH�0LOORUD�$JUjULD��6�$� 0,00 0,00 0,00 620.505,33 -562.516,02 0,00 802.175,54 479.140,20 0,00 57.989,31 802.175,54 479.140,20 ������������
63���6HUYHLV�G
,QIRUPDFLy�7HUULWRULDO�,OOHV�%DOHDUV��6�$� 0,00 0,00 0,00 430.000,00 170.000,00 0,00 810.000,00 0,00 0,00 600.000,00 810.000,00 0,00 ������������
63���'LYHUVLWDW�����6�$� 0,00 0,00 0,00 1.089.505,21 -4.000.000,00 0,00 13.000.910,21 0,00 0,00 -2.910.494,79 13.000.910,21 0,00 �������������
63���%DOHDUV�,QQRYDFLy�7HOHPjWLFD��6�$� 0,00 0,00 0,00 323.835,00 3.039.276,89 0,00 675.000,00 12.981,86 0,00 3.363.111,89 675.000,00 12.981,86 ������������

727$/�,1*5(6626 ���� ���� ���� ������������ ������������ ���� ������������� ������������ ���� ������������� ������������� ������������ �������������
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Import
Total Pressupost ��������������
3 Taxes i altres ingressos ���	��	
����
32 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis 3.362.059,62
327 De la prestació de serveis d'assistència sanitària 3.327.964,88
329 De la prestació d'altres serveis 34.094,74
39 Altres ingressos 244.013,02
399 Altres ingressos diversos 244.013,02
4 Transferències corrents �	��������	���
40 De l'Administració de l'Estat 9.015.181,72
402 De la Seguretat Social 9.015.181,72
45 De comunitats autònomes 595.639.058,77
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 595.639.058,77
7 Transferències de capital �����������		
75 De comunitats autònomes 21.381.823,00
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 21.381.823,00

Capítol 1 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 
Total 	�		 ���	��	
���� �	��������	��� 	�		 	�		 �����������		 	�		 	�		 ��������������
50 0,00 2.404.048,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404.048,43
51 0,00 360.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.607,26
52 0,00 360.607,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.607,27
53 0,00 60.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21
54 0,00 240.404,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.404,84
55 0,00 60.101,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.101,21
56 0,00 120.202,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.202,42
57 0,00 0,00 604.654.240,49 0,00 0,00 21.381.823,00 0,00 0,00 626.036.063,49

0,00
0,00

Capítol 2
	�		
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������������������ ����
�������!�����"���������������		�

#������������������������$�%&��������������		���'������$���������



�

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 

Total 253.815.888,41 230.051.762,26 0,00 120.601.535,20 21.381.823,83 3.624.102,99 167.023,44 0,00 629.642.136,13

50 120.324.456,41 54.456.126,13 0,00 0,00 2.993.112,40 0,00 77.999,35 0,00 177.851.694,29

51 19.433.059,27 8.924.086,16 0,00 0,00 728.282,43 0,00 12.501,05 0,00 29.097.928,91

52 24.583.328,59 11.127.606,86 0,00 0,00 721.190,49 0,00 5.799,77 0,00 36.437.925,71

53 7.946.503,89 750.658,11 0,00 0,00 120.202,42 0,00 2.500,21 0,00 8.819.864,63

54 64.448.700,01 6.176.290,00 0,00 0,00 659.900,00 0,00 33.218,00 0,00 71.318.108,01

55 11.602.899,26 999.140,55 0,00 0,00 114.192,30 0,00 1.502,53 0,00 12.717.734,64

56 4.875.928,87 1.204.484,73 0,00 0,00 116.890,83 0,00 1.502,53 0,00 6.198.806,96

57 601.012,11 146.413.369,72 0,00 120.601.535,20 15.928.052,96 3.624.102,99 32.000,00 0,00 287.200.072,98

Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 Total 

Total 253.815.888,41 230.051.762,26 0,00 120.601.535,20 21.381.823,83 3.624.102,99 167.023,44 0,00 629.642.136,13

411B 601.012,11 5.738.292,68 0,00 0,00 583.000,00 0,00 0,00 0,00 6.922.304,79

411C 7.281.645,77 64.416,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.346.061,86

412A 85.695.450,22 9.120.248,39 0,00 117.211.535,20 1.911.185,55 0,00 38.723,27 0,00 213.977.142,63

412B 160.237.780,31 215.128.805,10 0,00 3.390.000,00 18.887.638,28 3.624.102,99 128.300,17 0,00 401.396.626,85

ESTAT DE DESPESES  2003 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 O. Corrents O. Capital O. Financeres Total

EDP89 Gestió Sanitària de Mallorca 21.171.402,63 8.774.776,72 92.405,61 0 0 3.473.849,96 0 0 150.253,05 30.038.584,96 3.473.849,96 150.253,05 33.662.687,97

21.171.402,63 8.774.776,72 92.405,61 0 0 3.473.849,96 0 0 150.253,05 30.038.584,96 3.473.849,96 150.253,05 33.662.687,97

ESTAT DE INGRESSOS  2003 Capítol 1 Capítol 2 Capítol 3 Capítol 4 Capítol 5 Capítol 6 Capítol 7 Capítol 8 Capítol 9 O. Corrents O. Capital O. Financeres Total

EDP89 Gestió Sanitària de Mallorca 0 0 30.032.574,86 0 6.010,12 0 3.624.102,99 0 0 30.038.584,98 3.624.102,99 0 33.662.687,97

0 0 30.032.574,86 0 6.010,12 0 3.624.102,99 0 0 30.038.584,98 3.624.102,99 0 33.662.687,97

TOTAL DESPESES

TOTAL INGRESSOS

5HVXP�JHQHUDO�SHU�VHFFLRQV�L�FDStWROV
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Formació i investigació del personal sanitari

Atenció primària de salut

Atenció especialitzada

5HVXP�JHQHUDO�SHU�SURJUDPHV�L�FDStWROV

Atenció primària de Mallorca

Atenció primària d'Eivissa i Formentera
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Administració i serveis generals d'assistència sanitària

Hospital Son Dureta

Hospital Verge del Toro

Hospital Can Misses

Atenció primària de Menorca

Gerència del 061

Serveis centrals
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