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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de desembre del 2003, aprovà la Llei de mesures tributàries
i administratives.
Palma, a 16 de desembre del 2003
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
A)
LLEI DE M ESURES TRIBUTÀRIES I
ADM INISTRATIVES
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
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 quatre 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 3), se’n modifiquen, en
primer lloc, les quanties de determinades bases imposables,
reduccions i deduccions autonòmiques en l’impost sobre la
renda de les persones físiques (article 1), i en l’impost sobre
successions i donacions (article 2.1), i s’arrodoneixen, amb la
intenció de normalitzar l’ús de l’euro. En segon lloc,
s’augmenten alguns dels beneficis fiscals actualment existents
a les Illes Balears, amb una atenció especial a la problemàtica
de l’accés a l’habitatge per als joves residents a les Illes
Balears. Així, s’incrementa d’un 5 per cent a un 6,5 per cent la
deducció existent per a l’adquisició o la rehabilitació de
l’habitatge habitual pel que fa als joves menors de 36 anys
(article 1.3). En aquest mateix sentit, es crea una bonificació
del 99% en la quota tributària de l’impost sobre successions i
donacions pel que fa a les successions que afectin els subjectes
passius compresos en el grup I, això és, els descendents i
adoptats menors de 21 anys, sense perjudici de la reducció

establerta per a aquest grup a l’article 20.2.a) de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, reguladora de l’impost (article
2.3), i s’introdueix una deducció del 85% en la quota tributària
de l’impost en el cas de donacions de diners de pares a fills
que, amb els requisits que s’estableixen a la mateixa llei, es
destinin a finançar l’adquisició del primer habitatge que hagi de
constituir la residència habitual dels fills menors de 36 anys
(article 2.4).
D’altra banda, s’eleva fins a 300.000,00 euros la reducció
que preveu l’esmentat l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, pel que fa a les adquisicions per causa de mort dels
subjectes passius que siguin residents a les Illes Balears i que
tinguin la consideració legal de minusvàlids amb un grau de
discapacitat superior al 65%, tot allò amb independència de la
resta de reduccions que els puguin correspondre d’acord amb
l’esmentat precepte legal (article 2.2).
Amb relació a la taxa fiscal sobre el joc (article 3), com a
aspectes més destacats, es manté el tipus impositiu en el joc del
bingo en el 31 per cent, es deflacta l’escala de gravamen
corresponent al joc a casinos amb la finalitat de compensar els
subjectes passius dels increments merament nominals de la base
imposable derivats de la inflació, i es normalitzen les quanties
en euros de l’exempció corresponent a les associacions sense
finalitat de lucre en la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i
combinacions aleatòries, regulada en el Decret 3059/1966, d’1
de desembre.
En el capítol II, relatiu als tributs propis (article 4) es crea
la taxa per l’expedició de la tarja per a la utilització del
mecanisme de control en el transport per carretera a què es
refereix el Reglament CEE 1360/2002, de 24 de setembre, de
modificació del Reglament CEE 3821/1985, i es revisen alguns
aspectes de diverses taxes regulades en la Llei 11/1998, de 14
de desembre, sobre règim jurídic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a l’efecte de delimitar millor
determinats fets imposables o bases imposables, d’una banda,
d’introduir algunes bonificacions i exempcions, d’una altra, i,
finalment, de modificar puntualment la quantia d’unes altres.
Així mateix, se suprimeix la taxa per la prestació de serveis
docents per part dels conservatoris professionals de música i
dansa de les Illes Balears corresponent a la convocatòria
extraordinària del Pla del 1966, una vegada extingit
definitivament l’esmentat pla.
El capítol III (Normes de gestió tributària) conté tres
articles (articles 5 a 7) relatius, el primer, a la gestió de l’impost
sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats; el segon, a la gestió
censal i al pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el
joc; i, el tercer, al pagament telemàtic preceptiu de determinats
tributs propis i cedits per als subjectes passius que superin la
xifra de negocis que a aquest efecte estableixi una ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda.
Finalment, el capítol IV (Normes de gestió recaptadora)
conté quatre articles (articles 8 a 11) relatius als òrgans
competents per a la gestió dels recursos de la hisenda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat
primordial de regular, en una norma de rang legal i d’acord
amb la potestat d’autoorganització de la comunitat autònoma
reconeguda en l’ordenament jurídic, els trets essencials de
l’organització recaptadora i, en particular, de les recaptacions
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de zona i dels titulars d’aquests òrgans. En aquest darrer sentit,
aquesta llei estableix una regulació que manté els principis que
han inspirat la normativa reglamentària vigent, la qual es
declara expressament en vigor en la disposició final primera de
la llei, basats en una configuració de les recaptacions de zona
com a òrgans propis de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en la qual s’integren i al front de
les quals se situa el recaptador de zona, el qual es vincula amb
l’Administració autonòmica mitjançant una relació plenament
estatutària per raó de la titularitat de l’òrgan que té, amb
caràcter d’agent de l’autoritat.
III
El títol II (Normes de gestió i acció administrativa) es
divideix en dotze capítols, referents a la gestió
economicoadministrativa (article 12), a la gestió administrativa
(articles 13 i 14), i a l’acció administrativa en matèria de salut
(article 15), en matèria de comerç interior (article 16), en
matèria d’ordenació farmacèutica (article 17), en matèria de
carreteres (article 18), en matèria de protecció d’animals, caça
i pesca fluvial (articles 19, 20 i 21), en matèria d’aigües (article
22), en matèria de prevenció i extinció d’incendis i salvaments
(article 23), en matèria de monts (article 24), en matèria de
radiotelevisió (article 25), i en matèria agrícola i concessional
(articles 26, 27, 28 i 29).
La part final es completa amb vint-i-sis disposicions
addicionals, a l’efecte de recollir la creació, la modificació i
l’extinció de determinats ens públics instrumentals, entre
d’altres determinacions normatives que, per raons de tècnica
legislativa, no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
TÍTOL I
NORM ES TRIBUTÀRIES
Capítol I
Tributs cedits
Article 1
Impost sobre la renda de les persones físiques
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 deduccions
següents, que s’han d’aplicar a la quota íntegra autonòmica de
l’impost sobre la renda de les persones físiques:
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:
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- 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 24.000,00 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 12.000,00 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 en l’article
40 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i altres normes tributàries.
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 24.000,00
euros en tributació conjunta i 12.000,00 euros en tributació
individual, i també la justificació adequada 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 12.000,00 euros en el cas de tributació individual, i de
24.000,00 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 18.000,00 euros en tributació
individual o de 30.000,00 euros en tributació conjunta podran
deduir el 6,5 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 aquest efecte, 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 9.000,00 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 anat 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 36 anys d’edat el dia que finalitzi el període impositiu. En
cas de tributació conjunta, només es podran beneficiar
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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 que hagin
satisfet efectivament.
S’entendrà per habitatge habitual aquell que com a tal
defineix 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 36 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 compleixin el requisits següents:
1. Que es tracti de l’arrendament de l’habitatge habitual 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 que estigui 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 18.000,00 euros en el cas de tributació individual, i de
30.000,00 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.
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 podà 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 12.000,00 euros per a declaracions individuals, i de
24.000,00 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 60,00 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 12.000,00 euros en el cas de tributació individual, i de
24.000,00 euros en el cas de tributació conjunta.
Article 2
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, 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 120.000,00
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 mantingui 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 a conseqüència de la
reducció practicada i els interessos de demora corresponents.
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, s’eleva fins a 300.000,00
euros la reducció que preveu l’article 20 de la Llei 29/1987, de
18 desembre, de l’impost sobre successions i donacions, pel
que fa a les adquisicions per causa de mort, per als subjectes
passius per obligació personal de contribuir que siguin
residents a les Illes Balears i que tinguin la consideració legal
de minusvàlids amb un grau de discapacitat superior al 65%.
Aquesta reducció serà compatible amb la resta de reduccions
que els puguin correspondre d’acord amb l’esmentat article 20
de la Llei 29/1987, de 18 de desembre.
3. D’acord amb el que preveu la lletra d) 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, als subjectes passius per
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obligació personal de contribuir que siguin residents a les Illes
Balears i que estiguin compresos en el grup I de l’article 20 de
la Llei 29/1987, de 18 desembre, de l’impost sobre successions
i donacions, se’ls aplicarà una bonificació del 99% sobre la
quota tributària de l’impost.
4. D’acord amb el que preveu la lletra d) 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, als subjectes passius per
obligació personal de contribuir que siguin residents a les Illes
Balears, se’ls aplicarà una deducció del 85% en la quota
tributària de l’impost sobre successions i donacions que es
meriti a conseqüència de les donacions de diners de pares a fills
per a l’adquisició del primer habitatge que hagi de constituir la
residència habitual dels fills, sempre que es compleixin els
requisits següents:
a) La donació s’ha de formalitzar en escriptura pública i ha
de fer constar de manera expressa la voluntat que els diners
donats es destinen a l’adquisició del primer habitatge del fill
que ha de constituir la seva residència habitual.
b) L’edat del donatari no pot excedir dels 35 anys en la data
de formalització de la donació.
c) L’habitatge s’ha d’adquirir en el termini màxim de 6
mesos des de la formalització de la donació.
d) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior als
400.000,00 euros al temps de la data de formalització de la
donació.
e) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la
base de la bonificació serà de 30.000,00 euros. No obstant
això, en el cas de contribuents discapacitats amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33% aquest import ho serà de
42.000,00 euros.
Aquests límits són aplicables tant en el cas d’una única
donació com en el cas de donacions successives, ja siguin
provinents del mateix ascendent o de diferents ascendents.
Article 3
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 de la taxa fiscal
sobre els jocs de sort, envit o atzar, en els termes següents:
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 1.653.481,00
euros. Tipus aplicable: 22 per cent.
- Porció de base imposable entre 1.653.481,01 euros i
2.735.761,00 euros. Tipus aplicable: 40 per cent.
- Porció de base imposable entre 2.735.761,01 euros i
5.456.489,00 euros. Tipus aplicable: 50 per cent.
- Porció de base imposable superior a 5.456.489,01 euros.
Tipus aplicable: 61 per cent.
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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, 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 requisits
següents:
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 el valor de
1.500,00 euros.
e) Que l’import total dels bitllets oferts no superi els
12.000,00 euros i es justifiqui la destinació dels fons a finalitats
de caràcter social.
Les associacions esmentades només podran gaudir de
l’exempció per a un màxim de quatre rifes o tómboles 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 4
M odificació de determinats aspectes 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 IV del títol II de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa
a tenir la redacció següent:
«Capítol IV . Taxa per a autoritzacions de transport per
carretera, activitats auxiliars i complementàries del transport i
expedició de targes per a la utilització del mecanisme de
control en el sector del transport per carretera».
2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 22 de la Llei 11/1998,
de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:
«Així mateix, constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la
primera i les posteriors solAlicituds de la tarja per a la utilització
del mecanisme de control del transport per carretera a què es
refereix el Reglament CEE 1360/2002, de 24 de setembre, de
modificació del Reglament CEE 3821/1985».
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3. S’afegeixen dues noves lletres, les lletres C i C1, a l’article
24 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb la redacció següent:
«C. SolAlicitud i expedició de la tarja per a la utilització del
mecanisme de control en el sector del transport per carretera a
què es refereix el Reglament CEE 1360/2002, de 24 de
setembre, de modificació del Reglament CEE 3821/1985.
C1. Quota fixa per solAlicitud, renovació o duplicat de la tarja:
22,00 euros».
4. Se suprimeix el punt 2.3.1 i es modifica el punt 2.3 de
l’article 124 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:
« 2.3. AIA Simplificada: 176,98 euros».
5. Es modifica l’apartat 2 de l’article 131 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:
«2. Queden exempts del pagament d’aquesta taxa els subjectes
passius que acreditin la condició de jubilat o major de 65
anys».
6. Es modifica la denominació de l’article 132 de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:
«Article 132
Quantia i bonificacions»
7. S’afegeix un nou paràgraf final a l’article 132 de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:
«Bonificacions
S’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa corresponent a la
llicència de caça als sol Alicitants que acreditin la condició de
membres de la Federació Balear de Caça».
8. Es modifica l’apartat 2 de l’article 135 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:
«2. Queden exempts del pagament d’aquesta taxa els subjectes
passius que acreditin la condició de jubilat o major de 65
anys».
9. Es modifica la denominació del capítol IX 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 IX. Taxa per autoritzacions en la zona de servitud de
protecció regulada en la legislació de costes».
10. Es modifica la forma de determinació de la quantia de la
taxa, t, a què es refereix la lletra a) de l’article 141 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:

11. Es modifica l’apartat 3 de l’article 343 bis de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:
«3. Quantia
La taxa per inscripció a INLABAG serà de 70,00 euros per
mostra».
12. Es modifica el punt 3 de l’article 407 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:
«3. Autoritzacions i ampliacions. Inscripció de noves
indústries, ampliacions i trasllats. Substitucions de maquinària.
Centrals, subestacions, línies d’alta tensió. Estacions
transformadores. Aparells elevadors. InstalAlacions de baixa
tensió. InstalAlacions de combustible, aparells a pressió,
calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. InstalAlacions
frigorífiques. Emmagatzematges de productes químics, gasos
combustibles, receptors de gas. Producció d’energia elèctrica
en règim especial (energies fotovoltaiques o eòliques de
cogeneració). Contra-incendis»
13. Es modifica el punt 3.16 de l’article 407 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:
«3.16. Comunicació de dades no confidencials».
14. Se suprimeix la taxa per la prestació de serveis docents per
part dels conservatoris professionals de música i dansa de les
Illes Balears corresponent a la convocatòria extraordinària del
Pla del 1966 continguda a la lletra A) 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.
15. S’afegeix un article al capítol XXXII “Taxa G-3:
Mercaderies i passatgers” de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la següent redacció:
«Article 261 bis. Bonificacions al trànsit marítim interinsular.
1. Les exempcions i bonificacions que l’Estat apliqui a les taxes
que gravin el passatge i les mercaderies quan es tracti de trànsit
marítim interinsular per raó de circumstàncies d’allunyament i
d’insularitat en els ports d’interès general, s’aplicaran també a
la taxa G-3 prevista en aquest capítol per als ports de
competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Es faculta al Govern per a que fixi percentualment les
exempcions i bonificacions fiscals de la taxa G-3 fins a un
màxim d’un 100 per cent, de manera que s’adaptin a la
regulació estatal que aprovi el règim econòmic específic i de
prestació de serveis en els ports insulars d’interès general pel
que fa al trànsit marítim interinsular».
Capítol III
Normes de gestió tributària
Article 5
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Qüestions de competència i altres normes de gestió en
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i en l’impost sobre successions i donacions
1. D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 11/2002,
de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, les
declaracions o les autoliquidacions de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
l’impost sobre successions i donacions s’han de presentar
davant els òrgans competents que determini la normativa vigent
d’aplicació.
Quan l’òrgan o l’oficina liquidadora on es presenti la
declaració o autoliquidació dels imposts a què es refereix el
paràgraf anterior d’aquest article es consideri incompetent,
aquest òrgan o oficina haurà de remetre la documentació
corresponent a l’òrgan o oficina que consideri competent. La
remissió es farà d’ofici i sense necessitat de notificació
personal al presentador dels documents.
2. Amb la finalitat de millorar el control dels fets imposables el
rendiment dels quals hagi de correspondre a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els punts de
connexió territorials prevists en els articles 24 i 25 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 registradors de la propietat radicats dins
l'àmbit territorial de les Illes Balears han de posar en
coneixement de la conselleria competent en matèria d’hisenda
els actes i contractes que es presentin a inscripció en els
registres corresponents i que hagin donat lloc a la liquidació de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats o de l’impost sobre successions i donacions en
altres comunitats autònomes. Per ordre del conseller competent
en matèria d’hisenda s’ha de regular el procediment, i, en
particular, els terminis i els models per fer efectiva aquesta
obligació de comunicació.
3. D’acord amb el que preveuen els articles 33 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i
donacions, i 54.1 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,
i amb la finalitat de comprovar que efectivament s’ha dut a
terme el pagament i la presentació dels documents a liquidar
per qualsevol d’aquests imposts davant els òrgans competents
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el conseller
competent en matèria d’hisenda ha d’establir, mitjançant ordre,
la forma de justificació del pagament i de la presentació
d’aquests documents davant els registres en els quals s’hagin
d’inscriure, així com el procediment perquè els registradors de
la propietat radicats dins l’àmbit territorial de les Illes Balears
puguin verificar per procediments telemàtics la realitat de
l’ingrés i de la presentació dels documents.
Article 6
Gestió censal i pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal
sobre el joc
1. La gestió de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
realitzats a través de les màquines recreatives, es realitzarà a
partir del cens anual comprensiu de les màquines tipus “B” o
amb premi i tipus “C” d’atzar que hagin estat autoritzades en
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anys anteriors, així com dels subjectes passius i de les quotes
exigibles. Així mateix, s’inclourà en aquest cens anual, si
escau, el joc de promoció del trot. El procediment relatiu a la
gestió censal d’aquesta taxa es desenvoluparà per ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda.
2. L’ingrés de les quotes trimestrals d’aquesta taxa el realitzarà
el subjecte passiu mitjançant l’abonament del document de
pagament expedit per l’Administració d’acord amb les dades
que constin en el cens anual. Per ordre del conseller competent
en matèria d’hisenda s’ha de regular el procediment de gestió
de l’ingrés, i, en particular, els terminis i els models.
Article 7
Pagament telemàtic preceptiu de determinats tributs
Per ordre del conseller competent en matèria d’hisenda es
podrà exigir el pagament per Internet de determinats tributs
propis i cedits gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel que fa als subjectes passius que superin la xifra de
negocis que, a aquest efecte, fixi l’esmentada ordre.
Capítol IV
Normes de gestió recaptadora
Article 8
De la gestió recaptadora
1. La recaptació dels recursos integrants de la hisenda pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la titularitat dels
quals correspongui a l’Administració General de la comunitat
autònoma o als organismes o a les entitats de dret públic que en
depenen, l’han d’exercir els òrgans competents en cada cas,
sota la coordinació superior del conseller competent en matèria
d’hisenda.
2. La recaptació en període voluntari correspondrà als òrgans
de la conselleria competent en matèria d’hisenda o, si escau, als
òrgans dels organismes i de les entitats de dret públic que en
depenen que, respectivament, tinguin atribuïda la gestió dels
recursos corresponents.
La recaptació en període executiu de tots els recursos
integrants de la Hisenda pública de la comunitat autònoma que
siguin exigibles en via de constrenyiment correspondrà als
òrgans de la conselleria competent en matèria d’hisenda.
3. La recaptació i, si escau, les funcions de gestió, inspecció,
liquidació i revisió dels recursos titularitat d’altres
administracions públiques que, mitjançant llei, conveni,
delegació de competències o encomana de gestió, siguin
atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
correspondrà als òrgans de la conselleria competent en matèria
d’hisenda.
Article 9
Òrgans competents per a la gestió recaptadora
1. Les competències de cada un dels òrgans que, d’acord amb
el que disposa l’article anterior, tinguin atribuïda la gestió
recaptadora, seran les que s’estableixin en les lleis, en els
decrets i en les ordres que a aquest efecte pugui dictar el
conseller competent en matèria d’hisenda.
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2. Reglamentàriament, es podran crear una o més recaptacions
de zona per a l’exercici de qualsevol competència de recaptació
i, si escau, de gestió, inspecció, liquidació i revisió, que,
d’acord amb el que disposa l’article anterior, correspongui a la
conselleria competent en matèria d’hisenda.

NORM ES DE GESTIÓ I ACCIÓ ADM INISTRATIVA
Capítol I
Normes de gestió economicofinancera
Article 12
M odificació de determinats aspectes de la Llei 1/1986, de 5
de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

Article 10
Recaptador titular
1. En tot cas, les recaptacions de zona a què es refereix l’article
anterior seran òrgans unipersonals de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes B alears, adscrits a la
conselleria competent en matèria d’hisenda, al capdavant de les
quals hi haurà un recaptador titular amb els drets i les
obligacions que reglamentàriament s’estableixin.
2. En particular, els recaptadors titulars tendran dret a percebre
les retribucions que els corresponguin en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, i que podran consistir en una
quantia fixa, en una quantitat resultant d’aplicar una tarifa, o en
una combinació d’ambdós procediments, d’acord amb la
naturalesa i les característiques de cada una de les funcions que
hagin de realitzar en execució de les competències atribuïdes
a les recaptacions de zona corresponents.
En tot cas, les retribucions es determinaran a un nivell que
permeti la cobertura de les despeses de funcionament i
conservació de les oficines de recaptació, amb inclusió de la
retribució personal del recaptador titular i de les retribucions
del personal colAlaborador a què es refereix l’article següent, i
quedaran afectades a la cobertura directa d’aquestes despeses.
3. La selecció i el nomenament dels recaptadors titulars
correspondrà al conseller competent en matèria d’hisenda,
mitjançant una convocatòria pública entre funcionaris en els
quals concorrin les condicions que es determinen
reglamentàriament.
4. Els recaptadors titulars tendran el caràcter d’agent de la
hisenda pública autonòmica, i, en l’exercici de les seves
funcions, gaudiran dels drets i de les prerrogatives inherents a
la condició d’autoritat. Així mateix, podran solAlicitar la
cooperació i l’auxili de les autoritats en els termes que estableix
el Reglament general de recaptació.

Article 11
Personal colAlaborador del recaptador titular
1. Els recaptadors titulars contractaran el seu personal
colAlaborador d’acord amb la normativa laboral vigent que hi
resulti d’aplicació i amb subjecció a la plantilla que, per a cada
recaptació de zona, estableixi el conseller competent en matèria
d’hisenda.
2. Les persones contractades com a personal colAlaborador dels
recaptadors titulars no tendran cap vinculació laboral o
administrativa amb l’Administració de la comunitat autònoma,
i s’han de regir, únicament, per la relació laboral corresponent
amb cada recaptador titular.
TÍTOL II

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 46 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 46
4. La diferència entre el romanent líquid de tresoreria i les
incorporacions de crèdit de l’exercici es podrà utilitzar com a
font de finançament per incorporar als crèdits del pressupost de
despeses que el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts determini. Aquestes incorporacions no estaran
afectades per la limitació continguda en el paràgraf segon del
punt 3 d’aquest article».
2. Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 46 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que queda sense contingut.
3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 62 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«2. L’import de les dotacions destinades a remuneracions del
personal al servei d’aquestes entitats autònomes i empreses
públiques tendrà caràcter limitatiu. Així mateix, l’import total
de les dotacions que corresponen a les despeses corrents, d’una
banda, i l’import total de les que corresponen a despeses de
capital, de l’altra, tendran també caràcter limitatiu.
D’acord amb això, i dins del límit dels imports totals de les
dotacions per a despeses corrents, d’una banda, i de les
dotacions per a despeses de capital, de l’altra, l’import de
cadascuna de les dotacions tendrà caràcter estimatiu, excepte
pel que fa a les despeses de personal».
4. Es modifica l’article 80 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:
«Article 80
Tots els actes, documents i expedients de l’Administració
de la comunitat autònoma dels quals es puguin derivar drets o
obligacions de contingut econòmic, o moviments de fons o
valors, han de ser intervinguts d’acord amb aquesta llei i amb
les disposicions reglamentàries de desplegament.
La funció interventora té per objecte controlar els actes,
documents i expedients als quals fa referència el paràgraf
anterior, amb la finalitat d’assegurar que l’Administració de la
comunitat autònoma s’ajusta a les disposicions que hi resultin
d’aplicació en cada cas».
5. Es modifica la lletra a) de l’article 86 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«a) La fiscalització prèvia de tots els actes, documents o
expedients susceptibles de produir obligacions de contingut
econòmic o moviments de fons i valors, l’import unitari dels
quals sigui superior al fixat reglamentàriament per a cada tipus
de despesa.
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La fiscalització prèvia es podrà efectuar mitjançant
procediments de mostreig.
D’altra banda, la fiscalització prèvia es podrà substituir pel
control posterior en els casos en què així es determini
reglamentàriament».
6. S’hi afegeix una nova lletra, la lletra e), a l’article 94 de la
Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«e) La definic ió d e ls p ro c e d im e nts en matèria
economicofinancera en allò que afecti l’exercici de les seves
competències en matèria de control intern i comptabilitat
pública».
Capítol II
Normes de gestió administrativa
Article 13
M odificació de determinats aspectes de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears
1. S’hi afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 69 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«3. En l’àmbit de l’administració instrumental, els òrgans
competents en matèria de responsabilitat patrimonial i, en
especial, la competència per resoldre, pot atribuir-se als òrgans
de direcció, unipersonals o colAlegiats, si així ho preveuen els
seus estatuts o la norma de creació.
Els actes dictats per aquests òrgans en aquesta matèria
exhauriran la via administrativa.
Cas que la norma de creació o els estatuts dels ens
instrumentals no estableixin els òrgans competents per resoldre,
s’hi ha d’aplicar el que estableix l’apartat 1 d’aquest article
d’acord amb la conselleria d’adscripció».
2. Es modifica l’article 70 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:
«Article 70. L’Advocacia de la comunitat autònoma
1. L’assessorament jurídic del president i del Govern
correspon, amb caràcter general, als advocats de
l’Administració de la comunitat autònoma, els quals s’integren
en l’Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La direcció de l’Advocacia de la comunitat autònoma de les
Illes Balears gaudirà de la condició d’òrgan directiu dels que es
preveuen en l’article 5.4 d’aquesta llei, assimilat en rang a una
direcció general, el titular del qual ha de ser un funcionari
públic del cos d’advocats de l’Estat o del cos superior
d’advocats de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
La regulació, les característiques, el nomenament i el règim
de suplència de la direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma s’ha de regir per la normativa reglamentària de
desplegament d’aquesta llei, i no hi serà d’aplicació el que
disposa l’article 12.1 pel que fa al nomenament pel Govern de
les Illes Balears.
3. L’estructura i el règim de funcionament de l’Advocacia de
la comunitat autònoma, com també el sistema d’accés al cos
superior d’advocats de l’Administració de la comunitat
autònoma, es regiran per la normativa reglamentària de
desplegament que dicti el Consell de Govern».
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3. S’hi afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 72 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«3. Malgrat el que disposa l’article 8.3 d’aquesta llei, el Consell
de Govern, a proposta de la direcció de l’Advocacia, podrà
fixar l’estructura orgànica i les funcions dels serveis jurídics de
les conselleries a l’efecte d’aconseguir la coordinació efectiva
dels serveis esmentats».
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 73 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«1. La representació i la defensa en judici de l’Administració
de la comunitat autònoma davant tots els ordres i els òrgans
jurisdiccionals correspon a l’advocat titular de la direcció de
l’Advocacia i als advocats de l’Administració de la comunitat
autònoma».
5. Es modifica l’article 74 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
passa a tenir la redacció següent:
«Article 74. Representació dels ens instrumentals
1. La representació i la defensa en judici dels ens que integren
l’Administració instrumental de la comunitat autònoma
correspon als advocats de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, llevat que la norma de creació i regulació disposi
una altra cosa.
2. El que disposa l’apartat anterior no és aplicable a les
empreses públiques i a les fundacions del sector públic
autonòmic, llevat que, prèviament, s’hagi subscrit el conveni
corresponent».
Article 14
M odificació de determinats aspectes de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions
1. S’hi afegeix una nova lletra, la lletra g), a l’article 7 de la
Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció
següent:
«g) Amb caràcter excepcional, les subvencions en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que
dificulti la concurrència pública, mitjançant acord del Consell
de G overn que ha de fixar els programes pressupostaris
corresponents».
2. Es modifica l’article 34 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 34. Pagament anticipat de subvencions
Únicament es podran fer bestretes de pagament sobre la
subvenció concedida, amb l’exigència, si escau, de les garanties
adients, en els casos següents:
a) Quan la concessió de la subvenció es derivi de l’aplicació de
normes de la Unió Europea, de l’Estat, o d’un altre ens públic,
i així ho prevegin expressament aquestes normes.
b) Per raons d’interès públic, a instància motivada de l’òrgan
competent per a l’atorgament de la subvenció, i amb
l’autorització prèvia del conseller competent en matèria
d’hisenda, la qual s’haurà de fer constar expressament en la
convocatòria de la subvenció o, en el cas de procediments de
concessió iniciats a instància de part, en la proposta de
resolució corresponent».
Capítol III
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Article 15
M odificació de determinats aspectes de la Llei 5/2003, de 4
d’abril, de salut de les Illes Balears
1. Es modifica l’article 69 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«1. El Servei de Salut s’organitza d’acord amb aquesta llei i els
seus estatuts.
2. Són òrgans superiors de direcció i gestió del Servei de Salut:
a) El Consell General.
b) El director general o l’òrgan de direcció que es determini
segons el que disposa aquest article.
c) El secretari general.
3. La composició del Consell General, presidit pel titular de la
conselleria competent en matèria de salut, l’integraran el
director general de l’entitat o l’òrgan directiu a què fa
referència l’apartat segon d’aquest article, els representants de
les administracions territorials de les Illes Balears i la resta de
membres que determinin els estatuts.
4. La direcció del Servei de Salut serà exercida, amb l’acord
previ del Consell de Govern i a proposta de la conselleria
competent en matèria de salut, per un director general o per un
òrgan directiu assimilat en rang, el titular del qual serà un
funcionari públic per tal de garantir una major imparcialitat i
especialització.
Cas que s’opti per l’existència de l’esmentat òrgan directiu
diferent del de director general, aquest òrgan tendrà naturalesa
directiva, d’acord amb el que disposa l’article 5.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, i, en la caracterització i el nomenament,
s’hi observaran les especialitats següents:
a) Per acord del Consell de Govern i a proposta del conseller
competent en matèria de salut, es materialitzarà l’opció per
l’existència de l’esmentat òrgan directiu. En aquest acord es
faran constar les diferents característiques del nou òrgan
directiu i, en particular, aquelles que hagin de constar, si escau,
en la relació de llocs de treball.
b) Aquest acord determinarà la corresponent modificació de la
relació de llocs de treball, d’acord amb el procediment
específic regulat en la legislació de funció pública.
c) Una vegada que sigui vigent la modificació de la relació de
llocs de treball, el conseller competent en matèria de funció
pública, a proposta del conseller competent en matèria de salut,
farà el nomenament corresponent.
5. El secretari general serà nomenat pel conseller competent en
matèria de salut, a proposta del director general o de l’òrgan
directiu de l’entitat».
2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 70 de la Llei 5/2003, de
4 d’abril, de salut de les Illes B alears, que passa a tenir la
redacció següent:
«3. El règim de recursos, sense perjudici del que estableix la
legislació bàsica de l’Estat en aquesta matèria, s’atendrà a les
regles següents:
a) Els actes del Consell General exhaureixen la via
administrativa.
b) Contra els actes del director general o de l’òrgan de direcció
del Servei de Salut es pot interposar recurs d’alçada davant el
Consell G eneral, a excepció de les resolucions dictades en
matèria de responsabilitat patrimonial, que es tramitaran i
resoldran d’acord amb el que disposa la disposició transitòria
quarta d’aquesta llei.

c) Contra els actes dictats per altres òrgans es podrà interposar
recurs d’alçada davant el director general o l’òrgan de direcció
del Servei de Salut».
3. S’hi afegeix una nova disposició transitòria, la disposició
transitòria quarta, a la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears, amb la redacció següent:
«Disposició transitòria quarta
Fins que s’aprovin els estatuts a què es refereix l’article
70.2 d’aquesta llei, la tramitació dels expedients de
responsabilitat patrimonial del Servei de Salut de les Illes
Balears correspondrà al secretari general i la resolució
d’aquests, que posarà fi a la via administrativa, al director
general o l’òrgan de direcció del Servei de Salut».
Capítol IV
L’acció administrativa en matèria de comerç interior
Article 16
M odificació de determinats aspectes de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears
Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 11/2001, de
15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«4. En l’àmbit territorial de les Illes Balears no es poden vendre
begudes alcohòliques, sigui quina sigui la graduació, en
qualsevol tipus d’establiment comercial, incloses les botigues
de conveniència i les botigues annexes a les benzineres, a partir
de les 24.00 hores i fins a les 8.00 hores de l’endemà».
Capítol V
L’acció administrativa en matèria d’ordenació farmacèutica
Article 17
Modificació de determinats aspectes de la Llei 7/1998, de 12
de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«1. La conselleria competent en matèria de salut ha de nomenar
un farmacèutic substitut, després de solAlicitar-ho el titular de
la farmàcia, en els supòsits en què concorrin en el farmacèutic
titular o regent circumstàncies de caràcter excepcional i
limitades en el temps, com ara baixa per maternitat, malalties
que no determinin la incapacitat absoluta del titular o regent,
ocupació de càrrec públic o dels òrgans de govern de la
corporació colAlegial farmacèutica, estudis d’especialització o
de formació contínua relacionats directament amb la professió
farmacèutica, inhabilitació temporal, o vacances per un període
no superior a un mes a l’any».
2. Es modifica la lletra c) de l’article 21 de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«c) El 30 per cent dels habitatges construïts de segona
residència, on es computen quatre habitants per cada habitatge,
justificat mitjançant certificacions relatives a cadascun dels
municipis integrats en la zona farmacèutica de la qual es tracti
emeses pel secretari de l’ajuntament o per l’Institut Nacional
d’Estadística».
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3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 52 de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«1. La conselleria competent en matèria de salut podà autoritzar
l’existència d’un servei de farmàcia en els centres sociosanitaris
i penitenciaris. Aquest servei tendrà per objecte adquirir,
custodiar, conservar i dispensar medicaments i productes
sanitaris únicament a residents o interns en el corresponent
centre o centres que pertanyin a una mateixa institució, i haurà
d’estar sota la responsabilitat d’un farmacèutic».
4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 65 de la Llei 7/1998, de
12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
que passa a tenir la redacció següent:
«3. Les entitats o agrupacions ramaderes i els establiments
detallistes autoritzats per a la dispensació de medicaments d’ús
veterinari hauran de comptar amb un farmacèutic responsable
en els termes que s’assenyalin reglamentàriament. Així mateix,
hauran de reunir els requisits i les condicions establerts en la
legislació que els sigui d’aplicació».
5. Es modifica la lletra c) de l’article 67 de la Llei 7/1998 de 12
de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears que
tindrà la següent redacció:
«c) La prestació de l’exercici professional en més d’una oficina
de farmàcia o en més d’un establiment i/o servei dels regulats
en aquesta llei, i en els que hi figuri com a responsable.
S’exceptuen d’aquesta incompatibilitat els establiments
dispensadors de medicaments d’ús veterinari prevists a l’apartat
1 de l’article 65 de la present llei».
Capítol VI
L’acció administrativa en matèria de carreteres
Article 18
M odificació de l’article 33 de la Llei 5/1990, de 24 de maig,
de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Es modifica la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 33 de la
Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«e) Les conduccions elèctriques, hidràuliques i similars
d’interès públic enterrades podran autoritzar-se a una distància
no inferior als tres (3) metres de l’aresta d’explanació de la
carretera, fora de la zona de domini públic. Davall de la
calçada, les cruïlles s’hauran de fer per la solera de les obres de
fàbrica existents, en galeries o tubs disposats prèviament a
aquest efecte o construïdes amb mitjans que no n’alterin el
paviment; excepcionalment, podran autoritzar-se rases a la
calçada per raons d’extrema urgència o necessitat, o prèviament
a una obra de renovació del paviment existent. En les
travesseres, les conduccions hauran d’anar davall de les
voravies o les zones amb aquesta destinació, sempre que sigui
possible.
Malgrat el que estableix el paràgraf anterior,
l’Administració titular de la carretera podrà autoritzar,
excepcionalment i en funció de les exigències del sistema viari,
l’ocupació del subsòl de la zona de domini públic,
preferentment a una franja d’un (1) metre situada a la part més
exterior de l’esmentada zona, per a la implantació o la
construcció de les infraestructures imprescindibles per a la
prestació d e serv eis e ssencials d’interès públic.

643

L’Administració actuant determinarà les condicions a les quals
s’han de subjectar aquestes autoritzacions a precari, els drets i
les obligacions que assumeix el subjecte autoritzat, el termini
de durada de l’autorització, si és procedent, el cànon
d’ocupació que, si escau, es fixi, i els supòsits de revocació».
Capítol VII
L’acció administrativa en matèria de protecció
d’animals, caça i pesca fluvial
Article 19
Normes en matèria de protecció d’animals que viuen en
l’entorn humà
1. Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en
l’entorn humà, que passa a tenir la redacció següent:
«b) La realització de competicions de tir de coloms o de
guàtlera, sempre que siguin promogudes per societats de tir,
sota el control de la federació corresponent, que tenguin
l’autorització de la conselleria competent en matèria de caça.
En cap cas no es permetran les replaces ni altra pràctica que
suposi tirs addicionals als dos que corresponen al competidor».
2. S’hi afegeix una nova lletra, la lletra d), a l’apartat 2 de
l’article 4 de la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels
animals que viuen en l’entorn humà, amb la redacció següent:
«d) Les tirades i els campionats de tir de guàtleres llançades a
màquina, sempre que siguin promogudes i controlades per la
Federació Balear de Caça i que tenguin l’autorització de la
conselleria competent en matèria de caça.
Aquest esport es regirà pel Reglament de campionats de
guàtleres llançades a màquina de la Federació Espanyola de
Caça».
Article 20
Normes en matèria de caça
En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixa sense
efecte el contingut de l’apartat 4 de l’article 34 de la Llei
1/1970, de 4 d’abril, de caça, i s’ha de substituir per la norma
següent:
«La conselleria competent en matèria de caça autoritzarà
l’expedició de llicències, després de la tramitació de
l’expedient corresponent. La renovació d’aquestes llicències
serà anual. No obstant això, i a petició del caçador, es podran
expedir llicències de fins a tres anys de validesa, la qual cosa
haurà de constar en la mateixa cartolina».
Article 21
Normes en matèria de pesca fluvial
1. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixa sense
efecte el contingut de l’article 58 de la Llei de 20 de febrer del
1942, per la qual es regula el foment i la conservació de la
pesca fluvial, i s’ha de substituir per la norma següent:
«L’acció per denunciar i perseguir els infractors d’aquesta
llei de pesca fluvial és pública. Les infraccions molt greus
prescriuran als tres anys, les greus als dos anys, les menys greus
a l’any i les lleus als sis mesos, comptadors a partir del dia en
què les infraccions s’hagin produït.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als
tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les
imposades per faltes menys greus i lleus a l’any».
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2. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixen sense
efecte les quanties establertes en els articles 111, 112, 113 i
114 del Decret de 6 d’abril del 1943, pel qual s’aprova el
Reglament per a l’execució de la Llei de pesca fluvial, i s’han
de substituir per les quanties següents:
«Les faltes lleus seran sancionades amb multa de 100,00 a
500,00 euros.
Les faltes menys greus seran sancionades amb multa de
500,01 a 1.000,00 euros.
Les faltes greus seran sancionades amb multa de 1.000,01
a 5.000,00 euros.
Les faltes molt greus seran sancionades amb multa de
5.000,01 a 15.000,00 euros».
Capítol VIII
L’acció administrativa en matèria d’aigües
Article 22
Normes en matèria d’aigües
1. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixa sense
efecte el contingut de l’apartat 2 de l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de
la Llei d’aigües, i s’ha de substituir per la norma següent:
«Les captacions d’aigües subterrànies o de fonts de menys
de 7.000 m3/any requereixen autorització administrativa, que
s’ha d’atorgar en funció dels volums disponibles estimats en la
planificació hidrològica».
2. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixa sense
efecte la rúbrica de l’article 55 del Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
d’aigües, i s’ha de substituir per la rúbrica següent:
«Facultats de l’organisme de conca en relació amb
l’aprofitament i el control del cabals concedits i les condicions
de les obres de captació».
3. En l’àmbit territorial de les Illes Balears, es deixa sense
efecte el contingut de l’apartat 4 de l’article 55 del Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text refós de
la Llei d’aigües, i s’ha de substituir per la norma següent:
«Tots els abastaments de població estable o flotant
gestionats directament o indirectament per les entitats locals
hauran de disposar de comptadors a cada un dels punts de
captació d’aigua, qualsevol que sigui la seva forma, amb
l’obligació de mantenir-los en perfecte estat i de subministrar
a l’Administració hidràulica la informació que requereixi.
Reglamentàriament, mitjançant decret del Consell de
Govern, es determinaran les condicions tècniques generals per
a la realització de captacions i abandonaments, a les quals
s’hauran d’ajustar els projectes i la seva execució, a fi de
garantir la protecció del domini públic hidràulic davant de tot
tipus de contaminació. Per a les captacions d’abastament públic
s’establiran unes condicions específiques.
Els sondeigs autoritzats per a altres fins que no siguin la
captació d’aigües subterrànies, a l’empara d’altra legislació,
només podran solAlicitar autorització o concessió d’acord amb
la legislació d’aigües si es poden adaptar a les condicions
tècniques generals a què es refereix el paràgraf anterior. En cas
contrari s’hauran d’abandonar, amb aplicació de les condicions
tècniques fixades reglamentàriament».
4. Normes relatives a la gestió de la demanda d’aigua.

4.1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant decret, ha
d’establir mesures per a la gestió de la demanda de l’aigua i,
com a mínim, les següents:
a) Un programa obligatori d’instalAlació de comptadors
individuals d’aigua, així com instalAlacions de lampisteria de
baix consum i estalviadora d’aigua a tots els habitatges,
establiments turístics, industrials, comercials i agrícoles i
instalAlacions urbanes de nova construcció que requereixin
subministrament d’aigua.
b) Un pla de gestió de la demanda d’aigua, entès com un
conjunt d’actuacions i activitats que permetin reduir la
demanda, millorar l’eficiència en l’ús i evitar el deteriorament
dels recursos hídrics disponibles en el futur, que haurà
d’incloure, com a mínim, els aspectes següents:
- Extraccions i facturació existent, anàlisi de la seva evolució
en el temps i previsions de creixement.
- Universalització de la instalAlació de comptadors individuals.
- Universalització de lampisteria i sanitaris de baix consum.
- Mesures de detecció i reducció de fugues.
- Substitució de xarxes i sectorialització adequada.
- Reutilització d’aigües residuals tractades per a reg de zones
verdes.
- Establiment de tarifes progressives que gravin els consums
sumptuaris i abusius.
- Campanyes de conscienciació ciutadana i assessorament a
l’usuari.
- Quantificació detallada, amb indicació dels terminis
d’execució i sistemes de finançament.
4.2. L’elaboració i l’execució dels programes i plans a què es
refereix aquest article correspondran als ajuntaments, als
consells insulars i al Govern de les Illes Balears, d’acord amb
l’ordre de distribució de competències que estableix la
legislació vigent.
4.3. Sense perjudici del que estableix l’article 59.4 del Reial
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el text
refós de la Llei d’aigües, en els nuclis urbans legalment
constituïts que no disposin d’altra font alternativa d’aigua per
abastar-se, l’Administració hidràulica, després de fer els estudis
adients, podrà atorgar noves concessions per abastar-los, a
petició raonada de l’ajuntament al qual pertany el nucli, la qual
haurà d’anar acompanyada del pla de gestió de la demanda
d’aigua a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest
article.
5. Servei públic d’abastiment d’aigua en alta.
5.1. Es declara servei públic de caràcter autonòmic, en règim
de concurrència amb els particulars, l’abastiment d’aigua en
alta a favor dels ajuntaments per a consum domèstic.
5.2. L’esmentat servei públic es podrà prestar en qualsevol de
les formes previstes en la legislació vigent.
5.3. Reglamentàriament es fixaran les condicions de prestació
de l’esmentat servei públic, així com la seva contraprestació
pecuniària, que tindrà la consideració de preu públic.
Capítol IX
L’acció administrativa en matèria de prevenció i extinció
d’incendis i salvaments
Article 23
M odificació de l’article 11 de la Llei 2/1998, de 13 de març,
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears
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Es modifica l’article 11 de la Llei 2/1998, de 13 de març,
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears, que passa a tenir
la redacció següent:
«Article 11. Els serveis de prevenció i extinció d’incendis i
salvaments.
1. Segons el que estableix aquesta llei, seran serveis públics de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, dins l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, els següents:
a) Els serveis insulars de prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments dels consells insulars.
b) Els serveis municipals de prevenció i extinció d’incendis i de
salvaments.
c) Els serveis de vigilància i extinció d’incendis forestals del
Govern de les Illes Balears.
2. Així mateix, tindran la consideració de col Alaboradors dels
serveis abans esmentats: les agrupacions de defensa forestal o
similars, els voluntaris de protecció civil, els bombers
voluntaris i el personal de vigilància, seguretat, prevenció
contra incendis i autoprotecció dels organismes i empreses
públiques i privades».
Capítol X
L’acció administrativa en matèria de monts
Article 24
Normes en matèria de monts
1. En desplegament del que disposa la legislació estatal de
monts, el termini durant el qual queda prohibit el canvi d’ús
forestal per raó d’incendi a l’àmbit territorial de les Illes
Balears queda fixat en 30 anys.
S’exceptuen d’aquesta prohibició els terrenys forestals
inclosos dins una àrea de transició prevista en la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les
Illes Balears i de mesures tributàries.
2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant
decret, reguli el procediment per fer efectiva la prohibició a què
es refereix l’apartat anterior i per fixar les condicions que
garanteixin la restauració de les vegetacions afectades pels
incendis.
Capítol XI
L’acció administrativa en matèria de radiotelevisió
Article 25
M odificació de determinats aspectes de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de
les Illes Balears
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«1. El Consell d’Administració està integrat per disset
membres, elegits per cada legislatura pel Parlament de les Illes
Balears, per la majoria de dos terços, entre persones d’acreditat
prestigi professional, en aplicació dels criteris de
proporcionalitat relatius als grups parlamentaris. U na vegada
nomenat el director general, aquest assisteix a les reunions,
d’acord amb el que es disposa en l’article 10.4 d’aquesta llei.
L’elecció per a cada lloc en el Consell d’Administració ha
de ser de titular i de suplent, el qual ha d’ocupar el càrrec de
manera automàtica davant una eventual vacant».
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2. Es modifica l’apartat 4 de l’article 4 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«4. La condició de membre del Consell d’Administració és
incompatible amb qualsevol classe de vinculació, ja sigui
directa o indirecta, amb empreses publicitàries, empreses de
producció o distribució de pel Alícules cinematogràfiques o de
programes filmats o gravats en magnetoscopi o radiofònics,
cases productores de discos, cintes magnetofòniques o similars,
així com les dedicades a la provisió o dotació de programes o
de material a RTVE, a la Companyia i a qualsevol altra societat
de ràdio o televisió. També és incompatible amb tot tipus de
prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb la
Companyia, amb RTVE o amb les societats d’ambdós ens, així
com amb qualsevol altra entitat pública o privada».
3. Es modifica l’article 5 de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la companyia de Radio i Televisió de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 5
1. La presidència del Consell d’Administració és purament
funcional, i els seus membres l’han d’exercir rotatòriament per
un període de quatre mesos.
2. Si en el decurs de la legislatura és necessari procedir a la
substitució de qualsevol conseller, el seu suplent ocuparà, a
l’efecte de torn rotatori en la presidència, el lloc que correspon
al substituït».
4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«3. El Consell d’Administració s’ha de reunir en sessió
ordinària com a mínim una vegada al mes i també, en cas
d’urgència, quan ho solAliciti la majoria absoluta dels seus
membres. La convocatòria s’ha de fer per escrit i ha d’incloure,
en tot cas, l’ordre del dia».
5. Es modifica l’apartat 4 de l’article 6 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«4. Es poden tractar altres assumptes diferents dels inclosos en
l’ordre del dia, sempre que hi estiguin presents tots els
membres i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot
favorable de la majoria»
6. Es modifica l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«2. Aquests acords s’han d’adoptar per majoria simple, excepte
els inclosos en els apartats b), d), f), g), h) i k), que s’han
d’adoptar per majoria de dos terços. Pel que fa a l’apartat b), si
no s’arriba a la majoria esmentada, s’entén que el Consell
d’Administració s’absté d’emetre la seva opinió sobre aquest
nomenament i que el tràmit es considera complit. Pel que fa als
apartats d), f) i g), serà suficient la majoria absoluta dels
membres del Consell d’Administració, una vegada que hagi
transcorregut un mes sense recaure acord per majoria
qualificada de dos terços.
Pel que fa a l’apartat h), i en el cas que no s’arribi a cap
acord per majoria de dos terços, l’avantprojecte de pressuposts
s’ha de trametre al Govern en el termini legal, i s’ha de fer
constar el sentit del vot de cadascun dels membres del Consell
d’Administració».
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7. Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei
7/1985, de 22 de maig, de creació de la companyia de Radio i
Televisió de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«c) Tres vocals designats un per cada consell insular».
8. Es modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 7/1985, de
22 de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«3. El càrrec de director general és incompatible amb l’exercici
de qualsevol altre càrrec públic i està subjecte al règim
d’incompatibilitats d’alts càrrecs de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i al que s’indica per als membres del Consell
d’Administració».
9. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei
7/1985, de 22 de maig, de creació de la companyia de Radio i
Televisió de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«d) Incórrer en causa d’incompatibilitat».
10. S’hi afegeix un nou apartat, l’apartat 2, a l’article 12 de la
Llei 7/1985, de 22 de maig, de creació de la companyia de
Radio i Televisió de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«2. Tanmateix, el Govern podrà disposar el cessament del
director general, a proposta del Consell d’Administració,
fonamentat en algun dels supòsits anteriors i amb un acord
adoptat per majoria de dos terços».
11. Es modifica l’article 21 de la Llei 7/1985, de 22 de maig,
de creació de la companyia de Radio i Televisió de les Illes
Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 21
El pressupost i la comptabilitat de la Companyia de
Radiotelevisió de les Illes Balears i de les seves societats s’han
d’ajustar al que preveu la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la
normativa reglamentària de desplegament».
12. Els articles 22, 23 i 24 de la Llei 7/1985, de 22 de maig, de
creació de la companyia de Radio i Televisió de les Illes
Balears, queden sense contingut.
13. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de
22 de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«2. La fiscalització de l’activitat econòmica i financera de l’ens
públic i de les seves empreses públiques i filials l’ha d’exercir
la Intervenció General de la comunitat autònoma, de
conformitat amb el que preveu la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, aquesta activitat se sotmet al control de la
Sindicatura de Comptes en els termes prevists en la seva llei
reguladora, sense perjudici de les competències que puguin
correspondre al Tribunal de Comptes».
14. Es modifica l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 7/1985, de
22 de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:
«2. Les societats gestores i les filials s’han de finançar a través
de transferències i aportacions públiques consignades en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, a través de la
comercialització i la venda dels seus productes, i mitjançant
una participació en el mercat de la publicitat».

15. S’afegeix una disposició addicional a la Llei 7/1985, de 22
de maig, de creació de la companyia de Radio i Televisió de les
Illes Balears, amb la redacció següent:
«Disposició addicional
1. Totes les referències contingudes en aquesta llei a la
Companyia de Radiotelevisió de les Illes Balears, s’han
d’entendre fetes a l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
2. L’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears pot signar
convenis amb altres organismes públics encarregats de la gestió
dels serveis públics de radiodifusió i televisió, sobre
connexions entre les diverses cadenes, intercanvis de
programes i serveis o sobre la cessió temporal de mitjans i
serveis.
3. Per decret del Consell de Govern de les Illes Balears s’ha
d’establir l’adscripció administrativa de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears».
16. Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei
7/1985, de 22 de maig, de creació de la companyia de Radio i
Televisió de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
«Disposició transitòria segona
Mentre no es dugui a terme la constitució del Consell
d’Administració i del Consell Assessor regulats en aquesta llei,
les seves funcions les ha d’exercir el Consell Assessor de Ràdio
i Televisió Espanyola a les Illes Balears».

Capítol XII
L’acció administrativa en matèria agrícola
Article 26
Dissolució de les cambres agràries locals
1. Es dissolen les cambres agràries locals en l’àmbit territorial
de les Illes Balears.
2. Per decret del Consell de Govern s’ha de regular el
procediment de liquidació del patrimoni de les cambres
agràries locals. Entretant no s’aprovi l’esmentat decret, la
Cambra Agrària Interinsular ha d’assumir provisionalment els
drets i les obligacions de les entitats dissoltes.
Article 27
Control d’ajudes i subvencions derivades de la Secció
Garantia del FEOGA
Amb la finalitat de garantir el compliment de les
obligacions derivades del Reglament (CE) número 1663/1995,
de la Comissió, de 7 de juliol, del Reglament (CE) 1257/1999,
del Consell, de 21 de juny, pel que fa a l’ajuda al
desenvolupament rural amb càrrec al Fons Europeu
d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA), i del Reglament
(CE) 1258/1999, de 17 de maig, del Consell, sobre el
finançament de la política agrària comuna, la conselleria
competent en matèria d’agricultura i els consells insulars amb
competència sobre la matèria podran ordenar a les entitats o
empreses públiques dependents, amb capacitat per actuar com
a mitjà propi de l’Administració, la realització de les tasques de
control i verificació dels fets sobre la base dels quals s’hagin
concedit les ajudes i subvencions derivades de la Secció
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Garantia del FEOGA, o altres tasques de suport a l’execució de
les funcions de l’organisme pagador de les esmentades ajudes.
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«b) Empresa pública, constituïda com a societat mercantil,
l’objecte de la qual és la gestió i la prestació de serveis als
sectors agrari i pesquer».

Article 28
Consells reguladors i altres ens de gestió i control de
denominació de qualitat

Disposició addicional segona

1. Els consells reguladors, o altres ens assimilats de gestió i
control de denominació de qualitat, creats i regulats per la
normativa autonòmica vigent, constitueixen corporacions de
dret públic de base associativa, amb autonomia i capacitat
d’obrar per al compliment de les seves funcions, i han d’ajustar
la seva activitat a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici
de l’aplicació de l’ordenament jurídic públic pel que fa a
l’exercici de les potestats administratives que tinguin
atribuïdes.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï una
empresa pública de les tipificades com a entitat de dret públic
que ha de sotmetre l’activitat a l’ordenament jurídic privat,
d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article
1 de la Llei 3/1989, de 29 març, d’entitats autònomes i
empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria
de turisme, la finalitat institucional de la qual és el foment de
la qualitat turística, la promoció de la investigació i de les
tecnologies turístiques i l’aplicació de les inversions per a la
millora de l’entorn turístic.

2. Per decret del Consell de Govern s’ha de regular el règim
jurídic i econòmic d’aquests ens, com també els requisits que
han de complir per gaudir de personalitat jurídica pròpia.
D’acord amb aquesta regulació, la creació de cada un d’aquests
ens s’ha de fer per ordre del conseller competent en matèria
d’agricultura.
3. La conselleria competent en matèria d’agricultura exerceix
la tutela administrativa d’aquests ens, i els pot delegar o
encomanar l’exercici de les funcions públiques que siguin
necessàries per complir els seus objectius.

Article 29
1. Els titulars de concessions administratives el títol
concessional de les quals hagi expirat abans de la data
d’entrada en vigor d’aquesta llei o que expiri amb posterioritat,
vendran obligats a continuar amb la prestació del servei fins
que es produeixin algunes de les circumstàncies següents:
a) L’assumpció efectiva dels serveis per part de l’Administració
portuària.
b) L’atorgament d’un nou títol concessional.
c) El transcurs d’un any des del venciment de la concessió,
sempre que el titular hagi manifestat amb una antelació de
quatre mesos la seva intenció d’abandonar els espais afectes a
la concessió.
2. En les concessions que hagin expirat abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, l’obligació no persistirà més allà de tres
anys a partir de la seva entrada en vigor; i en qualsevol cas, en
les concessions que expirin amb posterioritat a aquesta,
l’obligació no durarà més de tres anys a partir de l’acta de
reversió.
3. En els casos regulats en l’apartat 1 s’entendran vigents els
pactes concessionals, sense perjudici de les actualitzacions dels
cànons, de les taxes i d’altres exaccions que s’hagin de satisfer.
Disposició addicional primera
Es modifica la lletra b) de la disposició addicional sisena 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, que passa a tenir la redacció següent:

Disposició addicional tercera
1. De conformitat amb el que disposa l’article 1.a) 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, i l’article 46 de la Llei 2/1989, de 5 de febrer, de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es
crea l’Escola Balear d’Administració Pública com a entitat
autònoma de caràcter administratiu amb personalitat jurídica
pròpia, adscrita a la conselleria competent en matèria de funció
pública.
L’Escola Balear d’Administració Pública es regirà per aquesta
disposició addicional, per la resta de disposicions que li siguin
aplicables i per les normes que la despleguin.
2. Correspon al Consell de Govern el desplegament
reglamentari corresponent, i, en tot cas, la determinació de
l’organització de l’Escola i les funcions dels seus òrgans.
Mentre no es dictin aquestes disposicions reglamentàries,
l’Escola mantindrà l’estructura i les funcions actuals de
l’Institut Balear d’Administració Pública, amb la incorporació
de les funcions d’ordenació i programació, com també la
impartició d’activitats formatives que en matèria de seguretat
pública organitzi l’Institut Balear de Seguretat Pública.
Transitòriament, hi continuaran sent aplicables les normes de
procediment i gestió econòmica actualment vigents.
3. Es faculta el conseller competent en matèria d’hisenda
perquè dicti les disposicions i acordi les modificacions
pressupostàries que siguin necessàries per aplicar aquesta
disposició. Així mateix, correspon al conseller competent en
matèria de funció pública dur a terme les adaptacions que
siguin necessàries en la relació de llocs de treball per
adequar-la al contingut del que estableix aquesta disposició.
Disposició addicional quarta
1. De conformitat amb el que disposa l’article 1.a) 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, es crea una entitat autònoma de caràcter administratiu
la finalitat institucional de la qual serà la gestió dels parcs i
altres figures de protecció especial a l’empara de la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
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la flora i fauna silvestres, com també aquelles altres figures que
es puguin crear mitjançant la legislació autonòmica.

l’exercici de les competències de l’esmentada entitat que no
hagin estat objecte de transferència als consells insulars.

2. Es modifica la finalitat institucional de l’empresa pública a
què es refereix l’apartat segon de la disposició addicional
cinquena de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
1997, pel que fa a la finalitat institucional atribuïda a l’entitat
autònoma que es crea a l’apartat primer d’aquesta disposició
addicional.

Altrament, els béns mobles i immobles adscrits a l’Institut
Balear d’Afers Socials que no s’hagin transferit als consells
insulars passaran a formar part del patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional cinquena
1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè creï una
empresa pública de les tipificades com a entitat de dret públic
que ha de sotmetre l’activitat a l’ordenament jurídic privat,
d’acord amb el que preveu el punt 1 de la lletra b) de l’article
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, adscrita a la conselleria competent en matèria
d’educació i cultura, la qual ha d’exercir el control d’eficàcia
de la seva activitat.
2. La finalitat institucional de l’entitat és projectar, construir,
conservar, explotar i promoure, per si mateixa o mitjançant
tercers, tota classe d’obres i d’infraestructures de caràcter
educatiu o cultural que la comunitat autònoma de les Illes
Balears impulsi o en les quals participi, i ha d’actuar, en tot cas,
per compte del Govern de les Illes Balears, a través de la
conselleria competent en matèria d’educació i cultura, d’acord
amb els termes del mandat d’actuació que rebi en cada cas.
Així mateix, correspon a aquesta entitat contractar o executar
els serveis necessaris per poder prestar d’una forma eficient el
servei públic educatiu i l’activitat de foment i promoció de la
cultura.
Disposició addicional sisena
Es modifica la finalitat institucional de l’empresa pública
creada per la disposició addicional onzena de la Llei 11/1989,
de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 1990, la finalitat
institucional de la qual fou ampliada per l’apartat novè de la
disposició addicional cinquena 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, en el sentit d’eliminar totes
les referències a la planificació energètica, al foment de les
energies renovables i a l’eficiència i diversificació energètica,
i d’incloure les activitats relatives a la qualitat ambiental,
residus i litoral.
Disposició addicional setena
1. S’extingeix la personalitat jurídica de l’entitat autònoma
Institut Balear d’Afers Socials, i s’atribueixen a la conselleria
competent en matèria de serveis socials les competències en
aquesta matèria que no hagin estat objecte de transferència als
consells insulars. Així mateix, la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a través de la conselleria competent en matèria de
serveis socials, se subroga en tots els drets i les obligacions de
què sigui titular l’esmentada entitat autònoma o que es puguin
derivar dels convenis de colAlaboració, concerts, contractes o
qualsevol altre negoci jurídic subscrit entre aquesta entitat i
altres persones físiques o jurídiques, privades o públiques, en

2. El personal funcionari i laboral que no s’hagi transferit als
consells insulars i que presti els seus serveis a l’Institut Balear
d’Afers Socials passarà a prestar-los a l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Ateses les característiques especials del personal laboral
que presta serveis en els centres de l’Institut Balear d’Afers
Socials, es manté la vigència dels borsins de personal laboral
no permanent per cobrir baixes i contractacions urgents de
determinades categories de personal dels centres que no hagin
estat objecte de transferència als consells insulars.
3. A conseqüència de l’extinció de la personalitat jurídica de
l’Institut Balear d’Afers Socials, la Conselleria de Presidència
i Esports passarà a exercir les competències en matèria de
gestió pressupostària de la secció 75.
4. Es faculten els consellers competents en matèria de serveis
socials, hisenda i pressuposts i funció pública perquè, en cada
cas, dictin les disposicions oportunes i adoptin les mesures que
siguin necessàries per a l’assignació i redistribució efectiva dels
recursos humans i materials a l’efecte d’executar tot el que
s’estableix en aquesta disposició.
Disposició addicional vuitena
Els abocaments de plantes depuradores d’aigües residuals
que aboquin en les zones declarades sensibles, normals i menys
sensibles, s’hauran d’adaptar als requisits prevists en el Decret
49/2003, de 9 de maig, pel qual es declaren zones sensibles a
les Illes Balears, o norma que el substitueixi, abans del dia 1 de
gener del 2010.
Disposició addicional novena
S’atorga als titulars d’aprofitaments d’aigües privades
afectats per les disposicions transitòries de la Llei 29/1985, de
2 d’agost, d’aigües, que estiguin en possessió de les
autoritzacions corresponents atorgades per l’organisme
competent en matèria minera o hidràulica amb anterioritat a
l’entrada en vigor de l’esmentada llei d’aigües, un termini de
dos anys comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei per solAlicitar la seva inclusió en el catàleg d’aigües
privades.
Disposició addicional desena
1. Les estacions depuradores d’aigües residuals i instalAlacions
dessaladores d’aigua que estiguin obertes en el moment
d’entrar en vigor aquesta llei i que no disposin de llicències
municipals d’instalAlació i d’obertura i funcionament estaran
exemptes d’obtenir-les.
2. La no exigibilitat de les referides llicències no suposarà, en
cap cas, l’exempció de l’adopció de les mesures correctores
que, si escau, siguin pertinents. A aquest efecte, les estacions
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depuradores i les instalAlacions dessaladores que no es varen
subjectar, en el seu moment, a l’avaluació d’impacte ambiental,
disposaran d’un termini de dos anys per adoptar les mesures
correctores que determini la Comissió Balear de Medi Ambient
o l’òrgan que la substitueixi en les seves funcions.
Disposició addicional onzena
Es declara d’interès general la línia elèctrica de 66 kV
d’alimentació a l’estació de bombeig del transvasament d’aigua
de “Sa Costera”, a la qual no li serà d’aplicació el que disposa
el decret d’aprovació del Pla Director Sectorial Energètic de les
Illes Balears en relació amb el soterrament de les línies d’alta
tensió.
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Disposició addicional quinzena
Es modifica l’annex I de la Llei 6/1999, de 13 d’abril, de les
Directrius d’Ordenació Territorial i de mesures tributàries, amb
la redacció de la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures
cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del territori i
l’urbanisme a les Illes Balears, que passa a tenir la redacció
següent:
Per veure l'annex, feu click a l'enllaç
OrdenacioSolRusticLleiMesures2004.pdf

següent:

Disposició addicional setzena
Disposició addicional dotzena
Es modifica la disposició addicional segona de la Llei
11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, que passa a tenir la redacció següent:
«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 d’entrar en vigor aquesta llei i no disposin de llicències
municipals d’instalAlació, d’obertura i de funcionament estaran
exemptes d’obtenir-les sempre que hagi transcorregut un mínim
de cinc anys des d’aquesta obertura».
Disposició addicional tretzena
Es declaren d’interès general les obres d’infraestructures
hidràuliques de regadiu següents:
a) Regadiu amb aigües regenerades de l’EDAR de sa Pobla,
en el terme municipal de sa Pobla (Mallorca).
b) Condicionament de la sèquia de la font de la Mare de
Déu de Biniaraix, en els termes municipals de Fornalutx i
Sóller (Mallorca).
c) Condicionament de la xarxa de sèquies de la comunitat
de regants de la Vall de la Nou, en el terme municipal de
Manacor (Mallorca).
d) Millora de la xarxa de sèquies de la font de s’Ull de
s’Aigo d’Estellencs, en el terme municipal d’Estellencs
(Mallorca).
e) Millora del regadiu de la font de la Vila de Banyalbufar,
en el terme municipal de Banyalbufar (Mallorca).
f) Regadiu amb aigües regenerades de l’EDAR de Santa
Maria, en el terme municipal de Santa Maria (Mallorca).
Disposició addicional catorzena
1. De conformitat amb el que preveu l’article 14 de la Llei
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestre, es declara reserva natural la finca
pública de Can Marroig a l’illa de Formentera, tret de les cases
i l’espai d’ús públic annexos, segons figura en el plànol que
s’adjunta a l’annex d’aquesta llei.
2. Reglamentàriament, es determinarà el règim jurídic aplicable
a l’esmentada reserva natural, d’acord amb les previsions
contingudes en la legislació bàsica estatal.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Parc Natural
de la Península de Llevant queda limitat a l’extensió de les
finques públiques d’Aubarca, es Verger i s’Alqueria Vella,
propietat de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es
mantenen les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu,
d’acord amb la delimitació i règim jurídic establert en el Decret
127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el Parc
Natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de
Cap Ferrutx i Cap des Freu.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquesta
disposició, els propietaris de finques privades incloses dins la
delimitació del Parc Natural de Llevant prèvia a l’entrada en
vigor d’aquesta llei, podran sol Alicitar, voluntàriament, la
inclusió de la finca a l’àmbit del parc, la qual tendrà lloc
mitjançant conveni subscrit entre el propietari i el Govern de
les Illes Balears. La signatura del conveni i la consegüent
inclusió dins l’àmbit del parc donarà dret a acollir-se al
programa d’ajudes que, si escau, s’aprovi per ordre del
conseller competent en matèria de medi ambient.
Disposició addicional dissetena
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Parc Natural
de Cala d’Hort, Cap de Llentrisca i sa Talaia queda limitat a
l’extensió de les finques públiques propietat de la comunitat
autònoma de les Illes Balears o del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Es mantenen les Reserves Naturals des Vedrà, des
Vedranell i dels illots des Ponent, d’acord amb la delimitació
i el règim jurídic establert en el Decret 24/2002, de 15 de
febrer, pel qual es declaren el Parc Natural de Cala d’Hort, Cap
de Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà, des
Vedranell i dels illots des Ponent.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior d’aquesta
disposició, els propietaris de finques privades incloses dins la
delimitació del Parc Natural de Cala d’Hort, Cap de Llentrisca
i sa Talaia prèvia a l’entrada en vigor d’aquesta llei, podran
solAlicitar, voluntàriament, la inclusió de la finca a l’àmbit del
parc, la qual tendrà lloc mitjançant conveni subscrit entre el
propietari i el Govern de les Illes Balears. La signatura del
conveni i la consegüent inclusió dins l’àmbit del parc donarà
dret a acollir-se al programa d’ajudes que, si escau, s’aprovi per
ordre del conseller competent en matèria de medi ambient.
3. S’encomana a la Conselleria de Medi Ambient la preparació
d’un avantprojecte de llei per tal de crear noves figures de
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protecció, el qual haurà d’estar redactat en el termini de vuit
mesos.
Transitòriament i mentre no s’aprovi el corresponent
instrument que ordeni aquest àmbit de desenvolupament de la
llei esmentada al paràgraf anterior, als terrenys que es varen
incloure dins l’àmbit territorial establert pel Decret 24/2002, de
15 de febrer, pel qual es declara el Parc Natural de Cala d’Hort,
Cap de Llentrisca i sa Talaia, i les reserves naturals des Vedrà,
des Vedranell i dels illots de Ponent, els serà d’aplicació el
règim jurídic establert a l’esmentat Decret 24/2002 sobre
l’aprovació definitiva del pla d’ordenació de recursos naturals
de Cala d’Hort, Cap de Llentrisca i sa Talaia. Pel que fa al nou
ús d’habitatge unifamiliar aïllat es mantindrà el règim establert
a l’esmentat Decret 24/2002 i acord del Consell de Govern de
15 de febrer del 2002 fins a l’aprovació inicial del Pla
Territorial Insular d’Eivissa i Formentera, el qual establirà la
parcelAla mínima i la resta de condicions per a la seva
autorització.
En tot cas, mentre no s’aprovi el corresponent instrument
que ordeni aquest àmbit en desenvolupament de la llei
esmentada en el paràgraf primer, tampoc no es podran executar
aquelles llicències o aquells instruments urbanístics que siguin
incompatibles amb el règim jurídic que resulta del Decret
24/2002, de 15 de febrer, i de l’acord del pla d’ordenació de
recursos naturals de Cala d’Hort, Cap de Llentrisca i sa Talaia.

2. El que s’estableix en l’apartat segon de l’article 30 de la Llei
20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, es fa extensiu, amb efectes
des del primer de gener del 2004, al personal laboral fix de les
empreses públiques a què es refereix el punt 1 de la lletra b) de
l’article 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.
Disposició addicional vintena
1. Totes les referències al Departament Jurídic de la comunitat
autònoma contingudes en la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, o en qualsevol altra norma en vigor, s’han
d’entendre realitzades a l’Advocacia de la comunitat autònoma.
2. Totes les referències contingudes en la Llei 5/2003, de 24
d’abril, de salut de les Illes Balears, al director general del
Servei de Salut, s’han d’entendre realitzades al director general
o l’òrgan de direcció del Servei de Salut.
Disposició addicional vint-i-unena

Disposició addicional divuitena

L’Ajuntament de Campos podrà autoritzar, prèvia
declaració d’interès general, la construcció d’un equipament de
caràcter sanitari i assistencial a la zona delimitada al plànol de
l’annex d’aquesta llei, sigui quina sigui la qualificació de rústic
que tenguin els terrenys on s’ubicarà.

1. A l’illa d’Eivissa, els habitatges unifamiliars aïllats existents
en una àrea de protecció territorial costanera en entrar en vigor
aquesta llei podran ser legalitzats, sigui quina sigui la
qualificació de rústic que tenguin els terrenys, sempre que es
verifiquin els requisits següents:

El nou equipament, que haurà de ser objecte d’avaluació
d’impacte ambiental per part de l’administració mediambiental,
incorporarà de forma adequada les edificacions existents a la
zona i les noves edificacions que s’hi realitzin no superaran els
vuit metres d’alçada i les dues plantes.

a) Que els habitatges no s’ubiquin dins la franja de 250
metres contigua a la ribera del mar.
b) Que els habitatges se situïn per davall de la cota de 250
metres sobre el nivell del mar.
c) Que els habitatges no s’ubiquin en una zona qualificada
com a zona A per les Normes subsidiàries de planejament
definitivament aprovades pel Govern de les Illes Balears en
data 26 de juliol del 1990.
d) Que, juntament amb la solAlicitud de legalització, es
presenti un projecte de restauració paisatgística específicament
dissenyat per disminuir el seu impacte, així com fiança, aval o
qualsevol altre mitjà de garantia admès en dret que sigui
suficient per garantir l’execució de l’esmentat projecte.

Queden sense efecte les determinacions referides a la “Zona
del Balneari” establertes en el Pla Especial de Protecció d’Es
Trenc i el Salobrar de Campos, aprovat definitivament el 9 de
juny del 1987.

2. En els habitatges a què es refereix l’apartat anterior d’aquest
article no es permetrà cap obra d’ampliació del volum existent
en entrar en vigor aquesta llei.
Disposició addicional dinovena
1. El que s’estableix en l’apartat primer de l’article 30 de la
Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública, es fa extensiu, amb efectes
des del primer de gener del 2004, al personal estatutari, sanitari
i no sanitari, de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears o de les seves entitats i empreses públiques
dependents.

Disposició addicional vint-i-dosena
1. Es modifiquen els articles 10, 13 i 17 de la Llei 4/2000, de
21 de desembre, d’ordenació territorial, en el sentit que s’indica
a continuació:
a) S’afegeixen tres nous paràgrafs al final de la lletra b) del
número 1 de l’article 10, amb la següent redacció:
“Simultàniament a l’acord d’aprovació inicial, s’acordarà la
suspensió de l’atorgament d’aquelles llicències i autoritzacions
que, tot i complir les determinacions legals vigents, es consideri
que impedeixin o dificultin la viabilitat del futur pla. Així
mateix es podrà acordar també la suspensió de l’aprovació
d’aquells instruments de planejament urbanístic que es
consideri que impedeixin o dificultin la viabilitat del futur pla,
excepte quan dins la seva tramitació hagi finalitzat el període
d’informació pública.
L’acord de suspensió a què es refereix el paràgraf anterior
haurà d’incorporar un informe favorable de la Comissió de
Coordinació de Política Territorial sobre l’abast i els efectes de
la suspensió i la seva adequació al model territorial fixat a les
Directrius d’Ordenació Territorial. L’informe haurà de ser
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emès en el termini màxim d’un mes. Transcorregut aquest
termini, aquest informe s’entendrà favorable.
La suspensió prevista als paràgrafs precedents regirà fins a
l’aprovació definitiva del pla territorial insular o, en tot cas, per
un període màxim de dos anys. En qualsevol cas, es podran
concedir aquelles llicències i autoritzacions que, a més de
complir amb les determinacions legals vigents, compleixin
també amb les establertes en el pla”.
b) S’afegeix un nou paràgraf al final de la lletra f) del número
1 de l’article 10 amb la següent redacció:
“L’acord en el qual es disposi el nou període d’informació
pública haurà de revisar l’abast i els efectes de la suspensió a
la que es refereix la lletra b), havent d’incorporar a tal efecte un
nou informe favorable de la Comissió de Coordinació de
Política Territorial”.
c) Es modifiquen les lletres a) i b) del número 2 de l’article 13,
que queden redactades de la següent manera:
“a) La iniciació del procediment correspon a la conselleria
competent en la matèria objecte d’ordenació.
b) L’aprovació inicial correspon a la conselleria competent en
la matèria objecte del pla”.
d) S’afegeix un nou número 4 a l’article 13, passant a ser el
punt 4 actual el punt 5, amb la següent redacció:
“4. Simultàniament als acords d’aprovació inicial prevists en
aquest article s’acordarà la suspensió de l’atorgament de
llicències i autoritzacions així com la de la tramitació i
aprovació d’instruments de planejament urbanístic en els
mateixos termes prevists per a la tramitació dels plans
territorials insulars”.
e) Es modifica el número 1 de l’article 17, que queda redactat
de la següent manera:
“1. Simultàniament o amb posterioritat a l’acte d’iniciació del
procediment de formulació d’un instrument d’ordenació
territorial, o de revisió o modificació, l’òrgan competent per
dictar-lo pot apreciar motivadament la necessitat d’elaborar una
norma territorial cautelar, i definir-ne l’àmbit, la finalitat i el
contingut bàsic. Aquesta norma regirà fins a l’aprovació inicial
de l’instrument d’ordenació corresponent, excepte en el cas de
les Directrius d’Ordenació Territorial que regiran fins a la seva
entrada en vigor”.
f) Es modifica la lletra c) del número 2 de l’article 17, que
queda redactada de la següent manera:
“c) Una vegada estudiats les alAlegacions i els informes emesos,
el mateix òrgan que aprovà inicialment la norma territorial
cautelar l’aprovarà definitivament dins el termini màxim de sis
mesos, comptadors des de l’aprovació inicial, transcorreguts els
quals l’aprovació no produirà cap efecte”.
g) Es modifica el número 5 de l’article 17, que queda redactat
de la següent manera:
“5. Sense perjudici del que es disposa en aquest article, la
vigència de les normes territorials cautelars prèvies a les
Directrius d’Ordenació Territorial no ha de superar els cinc
anys. Aquest termini serà de tres anys per a les normes
territorials cautelars prèvies a l’aprovació de plans territorials
insulars i de plans directors sectorials o a la modificació de
qualsevol instrument d’ordenació territorial.”

651

2. El que es disposa al punt anterior serà d’aplicació per a
l’aprovació d’instruments d’ordenació territorial o per a la seva
modificació o revisió sempre que a l’entrada en vigor d’aquesta
llei no haguessin estat aprovats inicialment. No obstant això,
per als instruments d’ordenació territorial la formulació, revisió
o modificació dels quals, en el moment d’entrar en vigor la
present llei, haguessin estat objecte d’aprovació inicial però
encara no hagués finalitzat el tràmit d’informació pública, es
podrà acordar la suspensió de l’atorgament de llicències i
autoritzacions així com la de la tramitació i aprovació
d’instruments de planejament urbanístic en els termes prevists
al punt 1 d’aquesta disposició addicional. Aquest acord, que
haurà de ser aprovat pel consell executiu competent del consell
insular o, en el seu defecte, pel ple, deixarà sense efecte les
normes territorials cautelars que s’haguessin aprovat
prèviament a l’aprovació de l’instrument d’ordenació de què es
tracti.
Les normes territorials cautelars aprovades amb anterioritat
a l’entrada en vigor d’aquesta llei es regiran per la normativa
que les era d’aplicació en el moment de la seva aprovació
definitiva. No obstant això, l’aprovació inicial de l’instrument
d’ordenació territorial al qual es troben vinculades suposarà la
seva derogació sempre que aquesta aprovació inicial hagi tingut
lloc amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició addicional vint-i-tresena
1. Per dur a terme el que estableix l’apartat primer de la
disposició addicional setena de la Llei 16/2001, de 14 de
desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de carreteres i camins, el Govern de les Illes Balears i
cada un dels consells insulars podran subscriure un conveni
mitjançant el qual es destini a la inversió en infrastructures
viàries per part de l’ens insular, el pressupost indicat a
l’esmentada disposició addicional, ajornant el pagament de la
quantitat assenyalada com a mínim un termini de 7 anys. En
aquest cas, no serà d’aplicació la deducció prevista a la
disposició transitòria primera de l’esmentada llei.
En aplicació del disposat a l’article 2.d) de la Llei 16/2001,
la tramitació dels expedients d’expropiació, inclòs el seu
pagament, atenent a les esmentades obres, correspondrà al
consell insular respectiu.
2. El Govern de les Illes Balears està facultat per dur a terme la
licitació, la contractació i el pagament de les obres previstes al
Conveni de carreteres signat amb l’Administració de l’Estat.
Disposició addicional vint-i-quatrena
Mantindran la seva classificació com a urbanitzables o aptes
per a la urbanització als efectes prevists en la lletra b) del segon
punt de la disposició transitòria sisena de la Llei 6/1999, de 3
d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i mesures tributàries, aquells terrenys que indiqui el Pla
Territorial Insular d’entre els quals, a l’entrada en vigor de la
Llei 6/1999 i disposant de planejament parcial aprovat i
mancats d’instrument d’execució d’aquest, s’haguessin realitzat
obres i serveis d’urbanització el cost dels quals superés el 50%
del cost total de la urbanització, i que precisin ser completades
o sigui necessària l’execució de las no realitzades o instalAlades,
als efectes de:
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b1) Garantir l’execució i la implantació de la totalitat de les
obres, les infraestructures i els serveis exigibles pel
planejament parcial.
b2) Alterar les característiques de l’ordenació inicialment
previstes.
Entre tant no s’hagi aprovat el corresponent pla territorial
insular, podran aprovar-se instruments de planejament
urbanístic general que incorporin com a urbanitzables o aptes
per a la urbanització terrenys dels compresos en el paràgraf
anterior, sempre que comptin amb informe favorable de la
Comissió de Coordinació de Política Territorial en relació amb
el compliment dels requisits establerts en aquest punt.
Disposició addicional vint-i-cinquena
1. Es deixa sense efecte l’article 20 de la Llei 14/2001, en allò
que es refereixi al Consell Insular de Mallorca.
2. Es transfereixen al Consell Insular de Mallorca les places de
la relació de llocs que es comprenen a l’annex II d’aquesta llei
i les persones que l’1 de gener del 2004 els ocupin, i així
mateix es transfereix el personal contractat que en la mateixa
data mantengui relació laboral temporal amb l’IBAS.
3. El personal i els centres que la comunitat autònoma de les
Illes Balears traspassa al Consell Insular de Mallorca
s’integraran a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca.
4. La comunitat autònoma de les Illes Balears podrà facilitar al
Consell Insular de M allorca els recursos econòmics, mitjançant
un acord bilateral específic de colAlaboració, per a l’exercici del
2004, a l’objecte de compensar les diferencies entre els càlculs
derivats dels annexos I (creació de nous serveis) i II (relació de
personal transferit) i del personal laboral temporal, de la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social,
i els efectius realment traspassats. Aquesta dotació en cap cas
no es pot entendre integrada dins el cost efectiu.
Disposició addicional vint-i-sisena
La Conselleria de M edi Ambient podrà denegar les
solAlicituds d’autoritzacions dels centres de tractament de
vehicles fora d’ús assenyalats a l’article 2.g) del Reial Decret
1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final
de la seva vida útil, incloses les que es troben pendents de
resolució a l’entrada en vigor d’aquesta llei, quan hi concorrin
les circumstàncies següents:

1. Es deroga el títol III de la Llei 2/1998, de 13 de març,
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears.
2. Es deroguen els articles 1.1, 4.1, 4.2, l’apartat 1 de l’article
5.1 i l’article 5.3 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.
3. Es deroga el que disposa l’apartat segon del punt primer de
la disposició addicional onzena de la Llei 11/1993, de 22 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
per al 1994, en tot allò que sigui incompatible amb el contingut
de l’article 13.1 d’aquesta llei, pel qual es modifica l’article 69
de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
4. Es deroga la disposició transitòria del Decret 49/2003, de 9
de maig, pel qual es declaren zones sensibles a les Illes Balears,
així com totes les disposicions del Pla hidrològic de les Illes
Balears en matèria de zones sensibles a les Illes Balears que
s’oposin al que disposa la disposició addicional vuitena
d’aquesta llei.
5. Es deroga la disposició addicional setena de la Llei 4/1996,
de 19 de desembre, de pressuposts de la comunitat autònoma
per al 1997, per la qual es crea l’Institut Balear d’Afers Socials,
el Decret 65/1998, de 26 de juny, d’organització i
funcionament de l’Institut Balear d’Afers Socials, modificat
pels decrets 63/2000, de 7 d’abril, i 75/2002, de 17 de maig, i
el Decret 15/2001, de 2 de febrer, d’atribucions de
competències a l’Institut Balear d’Afers Socials.
6. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de
categoria igual o inferior que s’oposin a tot el que s’estableix
en aquesta llei.
Disposició final primera
Es declaren expressament en vigor el Decret 37/1988, de 14
de abril, el Decret 97/1989, de 2 de novembre, el Decret
77/1992, de 22 d’octubre, el Decret 53/1993, de 17 de juny,
modificat pel Decret 85/1998, de 2 d’octubre, i la resta de
disposicions concordants en matèria de gestió recaptadora, en
tot allò que no contradigui el que disposa el capítol IV del títol
I d’aquesta llei.
Disposició final segona
S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta
llei.
Disposició final tercera

a) Que a la vista de les autoritzacions ja concedides, la seva
ubicació territorial i la demanda previsible de baixa de vehicles,
es consideri que estan suficientment cobertes les necessitats
dels esmentats centres en el conjunt de la comunitat autònoma
o a una part determinada del seu territori.
b) Que la utilització de noves instalAlacions constituís un
impediment per poder complir de forma adequada els objectius
prevists a l’esmentat reial decret, al Pla nacional de vehicles al
final de la seva vida útil i, si n’és el cas, a la planificació
autonòmica.
Disposició derogatòria única

Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de l’any
2004.
A la seu del Parlament, a 16 de desembre del 2003.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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Per veure els annexos, feu click a l'enllaç següent:
AnnexLleiMesures2004.pdf

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels
dies 16, 17 i 18 de desembre del 2003, aprovà la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2004.
Palma, a 18 de desembre del 2004
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
B)
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA
COM UNITAT AUTÒNOM A DE LES ILLES BALEARS
PER A L'ANY 2004
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
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, que incloguin 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 alienes a la disciplina pressupostària, atès
que això suposaria una restricció il legítima de les
competències del poder legislatiu.
Per complir el que s’ha exposat, s’elabora la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que, juntament amb la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la
normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc
normatiu al qual s’ha d’ajustar l’activitat economicofinancera
de la comunitat autònoma.
Entre les novetats principals que aquesta llei inclou, cal
destacar la creació en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma del fons de contingència d’execució pressupostària
a què es refereix l’article 15 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i, que, des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’inclou anualment en les lleis
de pressuposts generals de l’Estat. Aquest fons, dotat amb un
import del 2% dels crèdits inicials dels capítols I a VII del
pressupost de despeses, està destinat a cobrir les necessitats no
previstes en el pressupost que puguin presentar-se al llarg de la
seva vigència. S’incorpora així a la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma un instrument semblant al configurat
per al sector públic estatal, el qual, encara que no sigui de
creació obligada d’acord amb el que estableix la disposició
final segona de l’esmentada llei general d’estabilitat
pressupostària, es considera essencial per al compliment del
principi d’estabilitat pressupostària, sense que això suposi, en
cap cas, l’alteració del règim de finançament de cada una de les
modificacions pressupostàries previstes a la normativa vigent
d’aplicació, ni, en particular, la possibilitat d’ampliació dels
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crèdits que es relacionen en la Llei de pressuposts generals amb
càrrec al resultat de l’exercici.
En aquest mateix sentit, es redueixen els crèdits amb
caràcter d’ampliables i se suspenen per a l’any 2004 les
incorporacions de crèdits a què es refereix l’article 46 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
D’altra banda, es modifiquen les quanties que delimiten la
competència dels diversos òrgans competents per a
l’autorització i la disposició de les despeses, i s’elimina la
competència del Consell de Govern en aquesta matèria, sense
perjudici de la necessitat de sol licitar l’autorització prèvia
d’aquest òrgan en determinats supòsits per raó de la quantia.
En matèria de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
se’n preveu l’actualització d’acord amb el creixement de
l’índex de preus al consum de l’any anterior.
TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS
Article 1
Crèdits inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2004 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 2004, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics I a VII per import de 1.848.508.677,69
euros, i del capítol econòmic VIII per import de 433.633,11
euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a
1.848.744.141,57 euros pel que fa als capítols I a VII, i a
198.169,23 euros pel que fa al capítol VIII.
b) Per a l’amortització dels passius financers s’aproven crèdits
per a despeses del capítol IX per un import de 10.243.370,00
euros.
c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2004 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 275.012.031,00 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 2004 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 52.664.500,25 euros, que s’hauran
d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableix la
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Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2.1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2004 de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de
despeses i d’ingressos del qual ascendeixen a 646.007.021,07
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 2004 de l’ens
públic G estió Sanitària de M allorca, els estats de despeses i
d’ingressos del qual ascendeixen a 28.077.834,45 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.
Article 2
Equilibri pressupostari
1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l’apartat 1 de
l’article anterior, per import d’1.859.185.680,80 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 1.848.942.310,80
euros.
b) Els crèdits per a l’amortització de passius financers del
capítol IX, per import de 10.243.370,00 euros, amb els drets
que es liquidin en el capítol IX de l’estat d’ingressos, d’acord
amb el que estableix l’article 17.3 d’aquesta llei.
2. Els crèdits per a despeses dels capítols I a VII aprovats en
l’apartat 2.1 de l’article anterior, per import de 646.007.021,07
euros, s’hauran de finançar amb els drets econòmics que s’han
de liquidar durant l’exercici dels capítols I a VII, que es
detallen en l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears i que s’estimen en
646.007.021,07 euros.
TÍTOL II
ELS CRÈDITS I LES SEVES M ODIFICACIONS
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 de Salut de les
Illes Balears els crèdits pressupostaris que conformen els
corresponents 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, excepte pel que fa al
Servei de Salut de les Illes Balears que ho serà a nivell de
funció, i econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol
VI, que és a nivell d’article. No obstant això, 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.
- Els crèdits del subconcepte 121.21 i nivells posteriors de
desagregació, corresponents a les retribucions per sexennis
del personal funcionari docent.
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 de Salut de les Illes Balears.
Article 4
Habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries
1. En els supòsits en els quals la correcta imputació comptable
dels ingressos i/o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits
aprovats en els pressuposts, el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts podrà autoritzar la creació de les
aplicacions pressupostàries corresponents.
2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de
modificacions pressupostàries suposarà, implícitament,
l’aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries
corresponents per a la correcta imputació comptable dels
ingressos i/o de les despeses, d’acord amb la classificació
orgànica, econòmica i funcional o per programes que
correspongui en cada cas.
Article 5
Crèdits ampliables i generacions de crèdit
1. Per a l’exercici de l’any 2004, i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o
ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici corrent en
els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment
previ de les formalitats establertes o que s’estableixin, en el
casos següents:
a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que
transfereixi durant l’exercici l’Administració General de
l’Estat, com també els que es deleguin o se n’encomani la
gestió a la comunitat autònoma, que es generaran d’acord amb
la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l’Estat
o, si escau, d’acord amb el que estableixin els instruments
jurídics en què es formalitzi la delegació o encomana, i pels
imports que en aquests es determinin.
En el cas d’encomanes de gestió d’obres, la generació de
crèdit es podrà fer a l’exercici 2004, amb el límit del
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finançament anual de l’Estat i adequant-la a les anualitats
previstes d’execució de l’obra, amb independència del moment
en què el finançament es posi a disposició de la comunitat
autònoma.
b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos
afectats, la quantia dels quals podrà generar crèdit 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 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.
g) 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.
h) 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).
i) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (subconcepte 160.00).
j) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals que
es derivin de la reposició de mals causats per catàstrofes
naturals (subconcepte 611.01)
k) Els destinats a despeses per adquirir dosis de vacunes per fer
front a campanyes de salut destinades a la vacunació de la
població.
l) Els crèdits destinats a fer efectius els serveis transferits als
consells insulars que figurin en la secció 32 dels pressuposts.
m) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el
programa 126A.
n) Els crèdits del capítol I corresponents als programes 422A,
422B, 422D i 422F.
o) Els crèdits del subconcepte 481.01, corresponent a
transferències corrents a centres d’ensenyament concertats.
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p) Els crèdits destinats a satisfer les indemnitzacions per
desclassificació de sòl urbanitzable (subconcepte 600.02).
q) Els crèdits destinats a satisfer les despeses corresponents a
l’article econòmic 26 “Concerts per a la prestació de serveis
socials”.
r) Els destinats al pagament de les subvencions al cost del
peatge del túnel de Sóller (subconcepte 480.46).
s) Els 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).
t) Els crèdits destinats a fer efectives les despeses motivades
per l’entrada en funcionament de la radiotelevisió autonòmica.
u) Els crèdits del programa habitatge corresponents a la partida
17401 431B01 78000.
2. Per a l’exercici de l’any 2004, i sense perjudici del caràcter
limitatiu dels crèdits establert amb caràcter general en l’article
3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o
ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici corrent en el
pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el
compliment previ de les formalitats establertes o que
s’estableixin, en el casos següents:
a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que
transfereixi durant l’exercici l’Administració General de
l’Estat, com també els que es deleguin o se n’encomani la
gestió a la comunitat autònoma, que es generaran d’acord amb
la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l’Estat
o, si escau, d’acord amb el que estableixin els instruments
jurídics en què es formalitzi la delegació o encomana, i pels
imports que en aquests es determinin.
b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos
afectats, la quantia dels quals podrà generar crèdit 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 per adquisició de dosis
de vacunes per fer front a campanyes de salut destinades a la
vacunació de la població.
f) Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques
(subconcepte 489.00).
g) Els crèdits de l’article 25, corresponent a l’assistència
sanitària amb mitjans aliens.
h) Els crèdits del capítol I de les seccions pressupostàries 50,
51, 52, 54, 56 i 57.
3. Les ampliacions de crèdit que es tramitin d’acord amb el que
disposen els punts anteriors d’aquest article no es podran
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finançar amb càrrec a les dotacions del fons de contingència
d’execució pressupostària a què es refereix l’article 14
d’aquesta llei.
4. Les ampliacions de crèdit poden ser anul lades mitjançant
resolució expressa del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, sempre que la disponibilitat
pressupostària ho permeti. Així mateix, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts pot revocar el caràcter
ampliable dels crèdits relacionats en els punts anteriors
d’aquest article, sempre que no hagin estat objecte de cap
ampliació amb anterioritat a la data de la resolució per la qual
s’acordi la revocació.
Article 6
Incorporacions de crèdit
Per a l’exercici de l’any 2004 queda suspesa la vigència de
l’article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Tot i així, en el cas
que el romanent de tresoreria de l’exercici del 2003 sigui
positiu, el resultat d’aquesta magnitud es podrà incorporar a les
dotacions del fons de contingència d’execució pressupostària
a què es refereix l’article 14 d’aquesta llei.
Article 7
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 el caràcter ampliable
dels crèdits es revoca d’acord amb l’article 5.4 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 revocar-ne
el caràcter ampliable, 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 operacions de capital, sempre que els
crèdits incrementats estiguin destinats a operacions corrents en
matèria d’educació, formació, sanitat, cooperació o solidaritat.

TÍTOL III
NORM ES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES
Article 8

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 M esa del Parlament, en relació amb la secció
pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears, i al síndic
major en relació amb la secció 03-Sindicatura de Comptes.
b) Al president del Govern, al titular de la Vicepresidència i al
titular de la Conselleria de Relacions Institucionals,
indistintament, en relació amb la secció 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 de les Illes Balears, en
relació amb la secció 05.
c) Als responsables de les entitats autònomes corresponents en
relació amb les seccions pressupostàries 71, 73, 74, 75, 76 i 77.
d) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, en relació
amb el pressupost de despeses d’aquesta entitat.
2. No obstant això, serà necessari sol licitar l’autorització
prèvia al Consell de Govern quan es tracti d’expedients de
despesa de quantia superior a 500.000,00 euros, si es tracta de
les seccions pressuppostàries a les quals fan referència els
apartats b) i c) del punt 1 anterior; o d’expedients de quantia
superior a 2.000.000,00 euros si corresponen al Servei de Salut
de les Illes Balears.
3. L’autorització prevista en el punt segon anterior no serà
exigible en els supòsits següents:
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, al qual correspon
exercir totes les competències administratives que es derivin de
la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions
esmentades.
b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que
corresponen al conseller competent en matèria d’interior.
c) Els expedients de concessió de subvencions, sense perjudici
que, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions, l’òrgan competent, amb caràcter
previ a l’aprovació de l’expedient de despesa, hagi de
comunicar al Consell de Govern les subvencions de quantia
superior a 150.000,00 euros.
4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns
a títol onerós regulats 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’aquells que impliquin
despeses d’import superior a 500.000,00 euros, en relació amb
les quals serà necessària l’autorització prèvia del Consell de
Govern, que també fixarà el crèdit al qual s’imputarà la
despesa.
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L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en
l’adquisició de béns a títol onerós 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.
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,
al conseller titular de cada secció pressupostària i al gerent del
Servei de Salut de les Illes Balears o de l’entitat autònoma a
càrrec de la qual hagi de ser atesa l’obligació.
No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i
despeses de previsió social o assistencial del personal
corresponen al conseller d’Interior, amb independència de les
seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02-Parlament de
les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes, i les que afectin
nòmines del personal adscrit al servei d’educació no
universitària, que correspondran al conseller competent en
matèria d’educació, o les del personal adscrit al Servei de Salut
de les Illes Balears, que correspondran al gerent.
6. L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és
també per dictar la resolució administrativa que doni lloc a
aquesta despesa, excepte en el cas previst en l’apartat 4
d’aquest article i, en general, de la resta dels casos en què la
competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda
per llei.
La desconcentració, la delegació o, en general, els actes
pels quals es transfereix la titularitat o l’exercici de les
competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen
sempre referits a ambdues competències.
Article 9
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 competent en matèria de pressuposts, pot en cadascun
dels expedients de despesa plurianual:
- Exceptuar l’aplicació de les esmentades limitacions.
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- Modificar els percentatges i el nombre d’anualitats
assenyalats en l’apartat 1 d’aquest article.
El Consell de G overn, 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 en relació amb
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 8 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
de la direcció general competent en matèria 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 de les Illes Balears 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 10
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 11
De les despeses de personal per a l’any 2004
1. Les retribucions per a l’any 2004 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 2003, 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 2004.
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.
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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 2003, 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 2004.
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 col lectiva,
de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat
s’estableixin en la regulació estatal d’aplicació imperativa.
Article 12
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 13
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, en relació amb les de l’any 2003, s’ha
d’incrementar en el percentatge a què es refereix l’article
11.2.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.

règim de finançament de les modificacions pressupostàries
regulat en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma.
2. L’aplicació de les dotacions incloses en el fons de
contingència d’execució pressupostària correspondrà al
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, a
proposta del titular de cada secció pressupostària.
3. Els romanents de crèdit que es puguin produir al final de
l’exercici procedents del fons de contingència d’execució
pressupostària no podran ser incorporats a exercicis posteriors.
TÍTOL IV
CONCESSIÓ D’AVALS
Article 15
Avals
1. Al llarg de l’exercici del 2004, 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 50.000.000,00 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. Els membres de la Comissió Mixta de T ransferències i els
representants de l’Administració de la comunitat autònoma en
els altres òrgans col legiats 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 col legiats, 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. Un cop
determinada la procedència de la indemnització i no fixada la
quantia, aquesta serà de 50,00 euros per sessió i dia.

3. No s’imputarà als límits establerts en els punts anteriors
d’aquest article l’import dels avals que es prestin amb motiu del
refinançament o de la substitució d’operacions de crèdit, en la
mesura que impliquin cancel lació d’avals anteriorment
concedits.

Article 14
Fons de contingència d’execució pressupostària

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.

1. Es crea un fons de contingència d’execució pressupostària
per import del 2 % dels crèdits inicials dels capítols I a VII del
pressupost general de despeses. Aquest fons s’ha de destinar,
quan sigui procedent, a cobrir les necessitats no previstes en el
pressupost i que puguin presentar-se al llarg de la seva
vigència, sense que això suposi, en cap cas, l’alteració del

4. Tots els acords de concessió i de cancel lació 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 competent en matèria de
tresoreria.

Les operacions de derivats financers han de ser prèviament
autoritzades per la direcció general competent en matèria de
tresoreria.
Article 16
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Avals excepcionals
1. Excepcionalment, en l’exercici del 2004, 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:
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superior a l’any, tot i que estigui pendent de formalització.
L’endeutament autoritzat per a l’any 2003 i no formalitzat en
data 31 de desembre d’aquest any es podrà dur a terme l’any
2004, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any
2003.

3a. Per un import de fins a 31.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de
l’Aigua i l’Energia (IBAEN).

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 l’aplicació de la Llei 7/2001, de 23
d’abril, reguladora de l’impost sobre les estades en empreses
turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la
millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient,
així com l’import equivalent a les devolucions del deute
tributari que, si escau, s’hagi de reintegrar als subjectes passius,
amb els interessos legals que es meritin i la resta de despeses
accessòries que es puguin derivar de la sentència del Tribunal
Constitucional que resolgui el recurs d’inconstitucionalitat
contra l’esmentada Llei 7/2001, de 23 d’abril.

4a. Per un import de fins a 6.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Infrastructures i Obres
Portuàries, SA.

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, en
determini les característiques.

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 seus
pressuposts corresponents.

Una vegada notificada la sentència del Tribunal
C o n s ti t u c i o n a l q u e r e s o l g u i l ’ e s m e n t a t r e c u r s
d’inconstitucionalitat contra la Llei 7/2001, de 23 d’abril,
l’import de les operacions d’endeutament que s’hagin autoritzat
en l’exercici corrent i anteriors es contraurà en el pressupost
d’ingressos en funció de la disminució dels contrets líquids que
puguin derivar-se del sentit de la sentència, així com, si escau,
de les devolucions del deute tributari, els interessos legals i la
resta de despeses accessòries a què es refereix el primer
paràgraf d’aquest apartat.

1a. Per un import de fins a 37.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Institut Balear de
Sanejament (IBASAN).
2a. Per un import de fins a 54.000.000,00 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM ).

TÍTOL V
NORM ES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST
D’INGRESSOS
Article 17
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 20% 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
ingressos no es computaran als efectes del límit previst en el
punt anterior.
3. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, emeti deute
públic o concerti operacions de crèdit amb un termini de
reemborsament superior a l’any i determini les característiques
d’un i de les altres, amb la limitació de no augmentar
l’endeutament al tancament de l’exercici respecte al saldo de
l’endeutament el dia 1 de gener de l’any 2004.
Aquest límit serà efectiu al tancament de l’exercici i es
podrà sobrepassar al llarg de l’any en curs amb l’autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, 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

L’endeutament que al tancament de l’exercici del 2004 no
s’hagi formalitzat podrà ser-ho al llarg de l’any 2005, 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 competent en matèria de tresoreria els
projectes d’inversió prevists en els pressuposts corresponents
que es proposin finançar amb el producte d’operacions
d’endeutament prèviament autoritzades per la conselleria
competent en matèria 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 competent en matèria de
tresoreria de les disposicions que efectuïn de les operacions
d’endeutament formalitzades, i també de l’aplicació d’aquestes.
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Article 18
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 17 d’aquesta llei, es
comptabilitzaran transitòriament, tant les operacions noves que
es concertin com aquelles que es cancel lin anticipadament, 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 19
Tributs
1. Per a l’any 2004 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
2003 el coeficient derivat de l’increment de l’índex de preus de
consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici del 2002.
En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de quota variable, l’increment establert en el
punt anterior s’entendrà referit al tipus de gravamen específic
o gradual aplicable a la base.
2. 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.
3. S’exceptuen de l’increment previst en l’apartat anterior els
tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que
s’hagin actualitzat per normes aprovades l’any 2003.

TÍTOL VI
TANCAM ENT DEL PRESSUPOST

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 21
Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les
Illes Balears
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
1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de
les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni el cost de la
seguretat social a càrrec de l’empresari, és el que s’indica a
continuació.
a) Personal docent: 31.108.000,00 euros
b) Personal no docent: 13.120.000,00 euros
2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del
capítol I del seu pressupost de despeses fins a les quantitats
assenyalades en l’apartat anterior d’aquesta disposició.
Disposició addicional segona
Al llarg de l’any 2004 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
La dotació del fons de contingència d’execució
pressupostària s’inclourà com a secció pressupostària en el
pressupost de despeses de la comunitat autònoma per a
l’exercici del 2004, tindrà aquesta denominació i serà detreta
dels crèdits inicials de la resta de les seccions pressupostàries,
proporcionalment al seu import, amb excepció de les seccions
pressupostàries 02, 03, 04, 05 i 32, corresponents,
respectivament, al Parlament de les Illes Balears, a la
Sindicatura de Comptes, al Consell Consultiu de les Illes
Balears, al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i a
ens territorials.
Disposició derogatòria única

Article 20
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici del 2004 es tanquen, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, el 31 de
desembre de l’any 2004.
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.

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 de les Illes Balears per a elaborar,
abans del 30 d’octubre del 2004, un text refós de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, al qual s’incorporaran les disposicions
legals vigents de caràcter permanent en matèria de gestió
financera i pressupostària contingudes a les lleis anuals de
pressuposts posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei
de finances, i amb autorització per regularitzar, aclarir i
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harmonitzar les disposicions objecte de refosa, amb inclusió, si
escau, de les fundacions del sector públic autonòmic.
Disposició final segona
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució de tot
el que s’estableix en aquesta llei.
Disposició final tercera
Aquesta llei entrarà en vigor un cop publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener del 2004.
A la seu del Parlament, a 18 de desembre del 2004.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Per veure els quadres, feu click a l'enllaç següent:
QuadresLleiPPGG2004.pdf
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religiosa que el portà de nou a Pollença. És important
assenyalar que en aquells anys, a Barcelona s'introduí als
cercles literaris de la mà de M arià Aguiló, durant la primera
etapa de poesia romàntica redactà Lo Pi de Formentor, quan
només tenia 21 anys. Posteriorment, se'n va anar a estudiar a la
Universitat Gregoriana de Roma (1885-1890), on va ser
ordenat prevere l'any 1888. Quan tornà de Roma, s'establí a
Pollença.
De Costa i Llobera s'ha dit que s'inicià com un poeta
romàntic en la seva joventut, que passà lleugerament del
Modernisme i que s'erigí com un dels mestres del Noucentisme,
tots dos moviments estètics que oscilAlen entre el romanticisme
i el clasicisme. Val a dir que també s'ha interpretat la seva obra
com la superació del joc floralisme i del modernisme, tot i que
influïren mitjançant la solució dels models clàssics.
L'ideal de Costa, manifestat en el sentiment religiós i
en el tractament del paisatge, s'expressa estèticament en
l'equilibri entre el seny i la bellesa i entre el fons i la forma, és
a dir, en una estètica de bon gust que cerca la senzillesa de la
forma poètica allunyada del barroquisme i de la ornamentació
inútil.
Així doncs, amb aquesta declaració institucional, el
Parlament de les Illes Balears se suma a la intenció de donar
una àmplia projecció social a les actuacions que es duguin a
terme per commemorar el 150è aniversari del naixement de
Miquel Costa i Llobera."

1.4. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de desembre del 2003.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Declaració institucional amb motiu del 150è aniversari del
naixement de Miquel Costa i Llobera.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 18 de desembre del 2003, es féu lectura de la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu de la commemoració del 150è aniversari del
naixement de M iquel Costa i Llobera
Atès que el proper any 2004 es compleixen 150 anys
del naixement del poeta i doctor en teologia Miquel Costa i
Llobera, el Parlament de les Illes Balears formula la present
declaració institucional, en la qual manifesta la voluntat
d'adherir-se als actes commemoratius del 150è aniversari del
naixement del poeta pollencí i impulsar-los d'aquesta manera,
al llarg de l'any esmentat es durà a terme tot un seguit
d'actuacions amb la finalitat de retre un homenatge ben
merescut a una figura tan destacada en el món de les lletres
catalanes i de la nostra cultura de les Illes Balears, ja que Costa
no sols va ser fonament de l'anomenada Escola Mallorquina,
sinó que, per la importància i la significació de la seva obra, li
és atorgat un lloc destacat en el marc de la poesia catalana.
Miquel Costa i Llobera, poeta i doctor en teologia,
nasqué l'any 1854 a Pollença i va ser el primogènit d'una
família benestant de propietaris rurals. Després d'haver estudiat
batxillerat a l'Institut de Palma, cursà estudis de dret a
Barcelona (1872-1875) però no els acabà perquè patí una crisi

A) Correcció errates BOPIB núm. 24.
- Pàg. 600 i 628. Respostes Govern a preguntes, apartat S)
A la relació de preguntes s'hi han d'entendre les preguntes
RGE núm. 2979/03 i 2989/03. I la segona pregunta
expressada amb el RGE núm. 3016/03 correspon a la
3017/03.

662

BOPIB núm. 25 - 23 de desembre del 2003

BOPIB núm. 25 - 23 de desembre del 2003

663

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

