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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en la segona
sessió de dia 9 de novembre de 2011, d'acord amb el que
disposen els articles 135 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, 33 a 41 de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i 117, 138, 139 i 140 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012.
Així mateix, la Mesa ordena l'obertura d'un termini de
quinze dies perquè els grups parlamentaris recaptin opinions
i es duguin a terme les compareixences previstes a l'article
138.3 del Reglament del Parlament; i acorda obrir un termini
ordinari de presentació d'esmenes parcials i un termini de 10
dies per a la presentació d'esmenes a la totalitat,
conformement amb l'establert a l'article 98 del Reglament de
la cambra, a tramitar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Igualment, la Mesa acorda de convocar sessions
extraordinàries, si n'és el cas, la data de les quals es fixarà
oportunament, per tal que es pugui procedir a l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si així pertoca, d'aquest projecte de
llei i, en conseqüència, habilitar els dies que en siguin
necessaris.
Per últim, acorda de sotmetre a la consideració de la Junta
de Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació de què es tracta.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 31 d'octubre
de 2011, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2012.
A proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, el Consell de Govern adopta l'acord
següent:
"Primer. Aprovar el text articulat i l'estat d'ingressos i despeses
del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012.

Segon. Lliurar al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei esmentat perquè el tramiti.
Tercer. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears que trameti,
examini i aprovi el projecte de llei esmentat, d'acord amb els a
articles 40.1 i 135.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
i amb la secció segona del capítol III del títol VI del vigent
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposen l'article 45.4 de l'Estatut d'Autonomia i l'article
66 .2 del Reglament de la cambra, que s'habilitin els terminis i
les sessions extraordinàries per a l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei de pressuposts genera
ls de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2012.
Cinquè. SolAlicitar a la Mesa que, d'acord amb l'article 67.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, s' habilitin els
dilluns i els dissabtes, si és necessari.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 31 d'octubre de 2011.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS PER A L’ANY 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada
que les lleis de pressuposts tenen una funció específica i
constitucionalment definida en la Carta Magna, que és
l’aprovació dels pressuposts generals, i que inclou la totalitat de
les despeses i els ingressos del sector públic, com també la
consignació de l’import dels beneficis fiscals que afecten els
tributs. D’això es dedueix directament que la llei de pressuposts
no pot contenir matèries alienes a la disciplina pressupostària,
atès que això suposaria una restricció ilAlegítima de les
competències del poder legislatiu. Això no obstant, com
assenyala el Tribunal Constitucional, s’ha de tenir en compte
que el caràcter temporal dels estats de despeses i d’ingressos de
la llei de pressuposts no impedeix incloure-hi altres normes de
caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb
els ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política
econòmica del Govern o que serveixin a una major intelAligència
o a una millor execució del pressupost. Aquest contingut
eventual de la llei de pressuposts es justifica en el caràcter
funcional d’aquesta llei, com a vehicle director de la política
econòmica del sector públic, la qual cosa permet la introducció
de disposicions normatives permanents que tenen com a finalitat
ordenar l’acció i els objectius de la política econòmica i
financera del Govern o, dit en altres paraules, que incideixen en
la política d’ingressos o de despeses del sector públic o la
condicionen.
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D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012,
que, juntament amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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.
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i el programa anual d’endeutament que aprovi l’Estat, i es
regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la
comunitat autònoma.

II

Els títols V i VI regulen el tancament dels pressuposts i la
informació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableixen, respectivament, els
articles 63.1 i 100 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012 s’orienten a complir els principis
de prudència financera, de transparència i d’eficiència en la
gestió i l’assignació de recursos. Tots aquests principis
esdevenen encara més rellevants si es té en compte el context
econòmic actual, el qual està marcat per una recuperació només
incipient gràcies a l’evolució del sector dels serveis. Així les
coses, les polítiques de despesa han de ser objecte d’una revisió
i d’una anàlisi rigoroses que permetin adaptar-les al nou
escenari.

El contingut de la Llei de pressuposts es completa amb
disset disposicions addicionals, dues disposicions transitòries,
una disposició derogatòria i disset disposicions finals. Aquestes
disposicions recullen preceptes d’índole variada, que no tenen
cabuda al llarg de l’articulat de la llei, però que constitueixen en
tot cas un complement indispensable per a l’execució de la
política econòmica i financera inherent a l’aprovació dels estats
de despeses i d’ingressos que nodreixen aquests pressuposts
generals, de conformitat amb la doctrina fixada pel Tribunal
Constitucional en aquesta matèria.

Les actuacions destinades a la prestació de serveis públics
essencials, com ara l’assistència sanitària, l’educació i la
protecció social, són els eixos bàsics dels pressuposts per a l’any
2012.

Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions
normatives de la llei, cal destacar, en essència, que es
restringeixen les condicions per a la tramitació d’expedients de
despesa susceptibles de generar dèficit, com ara les ampliacions
de crèdits, o que impliquin compromisos de despesa per als
exercicis futurs, com ara els expedients de despesa pluriennal.
Així mateix, es limiten determinats supòsits que, cada vegada
més, provoquen importants tensions de tresoreria, com ara els
pagaments de bestretes extraordinàries al personal o els
pagaments anticipats de subvencions que preveuen, amb
caràcter general, algunes lleis sectorials, i que ara es deroguen.
A més, se suprimeixen les dietes per assistència a sessions
d’òrgans colAlegiats relacionats amb la participació institucional
i es demora l’aplicació dels acords sindicals que preveuen
millores retributives del personal. Finalment, es reforcen
determinats mecanismes de control del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma i es dicten normes en
aquest àmbit a fi de facilitar la reducció i la racionalització del
conjunt d’ens que integren aquest sector públic.

III
Aquesta llei de pressuposts s’estructura en sis títols. El títol
I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions»,
recull la part essencial dels pressuposts i consta de tres capítols.
El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de despeses del
sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen,
respectivament, la vinculació dels crèdits i les modificacions de
crèdits que han d’operar durant l’exercici de 2012.
El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de
despeses», regula els òrgans competents per a l’autorització i la
disposició de la despesa i per al reconeixement de l’obligació.
En el títol III, «Despeses de personal», s’arrepleguen les
normes reguladores del règim retributiu del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
com també dels membres del Govern, dels alts càrrecs i dels
membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest títol es completa
amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del
servei i a l’oferta pública d’ocupació, oferta que s’haurà
d’ajustar estrictament al que estableixi l’Estat, amb caràcter
bàsic, en la llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2012. En aquest punt, cal destacar que es manté la congelació
de les retribucions corresponents als membres del Govern i a la
resta d’alts càrrecs, la qual cosa es fa extensiva als membres de
la Sindicatura de Comptes i a tot el personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens
instrumentals dependents.
El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos,
consta de dos capítols, relatius, respectivament, a les operacions
financeres i a l’actualització dels tributs propis i de les
prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Pel que fa al capítol relatiu a les
operacions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes Balears
i determinats ens instrumentals perquè puguin augmentar el
deute, en el marc de la legislació sobre estabilitat pressupostària

TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES
MODIFICACIONS
Capítol I
Crèdits inicials i finançament
Article 1
Crèdits inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen:
a) Per a l’execució dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
per a l’exercici de 2012, s’aproven crèdits per a despeses dels
capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.107.733.290 euros,
i del capítol econòmic 8 per un import de 6 euros.
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L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a
2.752.507.510 euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a 225.786
euros, pel que fa al capítol 8.
b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven
crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de
567.169.026 euros.
c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de les
entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article
2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de
la resta d’entitats de dret públic creades per llei, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a 397.212.804
euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el
que estableix el Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de les
societats mercantils públiques a les quals es refereix l’article
2.1.c) de la Llei 7/2010, els estats de despeses i d’ingressos de
les quals ascendeixen a 77.471.742 euros, que s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el Decret
Legislatiu 1/2005.
e) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de les
fundacions del sector públic a les quals es refereix l’article
2.1.d) de la Llei 7/2010, els estats de despeses i d’ingressos de
les quals ascendeixen a 53.685.136 euros, que s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableix el Decret
Legislatiu 1/2005.
2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen:
a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per a l’exercici de 2012, s’aproven crèdits per
a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import
d’1.185.662.199 euros. Per a l’amortització dels passius
financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un
import d’1.875.000 euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel
que fa als capítols 1 a 7, a 1.187.537.199 euros.
Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret
Legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui
aplicable.
b) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de
l’entitat de dret públic Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA)
dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, els estats de
despeses i d’ingressos de la qual ascendeixen a 40.651.763
euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el
que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005 i la normativa
complementària que hi sigui aplicable.

c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de les
fundacions públiques sanitàries a les quals es refereix l’article
1 de la Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de
fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de
determinació del règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears,
els estats de despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a
218.500.547 euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar
d’acord amb el que estableixen el Decret Legislatiu 1/2005 i la
normativa complementària que hi sigui aplicable.
3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a
despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de
10.270.490 euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar
durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel
que fa als capítols 1 a 7, a 10.270.490 euros.
Aquests estats de despeses i d’ingressos s’han d’executar,
controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen el Decret
legislatiu 1/2005 i la normativa complementària que hi sigui
aplicable.
Article 2
Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l’article 1.1
anterior, per un import de 3.674.902.322 euros, s’han de
finançar:
a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant
l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que
s’estimen en 2.752.733.296 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat
d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord
amb el que estableix l’article 18.1 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats en l’article 1.2.a) anterior, per un import
d’1.187.537.199 euros, s’han de finançar amb els drets
econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es
detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del
pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears,
i que s’estimen en 1.187.537.199 euros.
3. Els crèdits aprovats en l’article 1.3 anterior, per un import de
10.270.490 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics
que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els
capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, i que s’estimen en 10.270.490
euros.
Article 3
Beneficis fiscals
L’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs cedits
totalment o parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el cànon de sanejament d’aigües s’estima en
89.420.000 euros.
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Capítol II
Vinculació de crèdits
Article 4
Vinculació dels crèdits
1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits
que formen els corresponents programes de despeses tenen
caràcter limitatiu d’acord amb els diferents nivells de vinculació
entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:
a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de
despeses de la comunitat autònoma i al pressupost de despeses
de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és
orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i
econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol 1, que és a
nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que és a nivell de
secció, programa i article.
No obstant això, s’han d’aplicar preferentment les regles
particulars següents:
1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del
concepte 160, corresponents a quotes socials.
2a. Els crèdits corresponents a les retribucions dels alts
càrrecs i del personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en concepte d’antiguitat i de complement
específic docent per formació contínua -sexennis(subconceptes 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21)
queden vinculats a nivell de secció i de subconcepte.
3a. Els crèdits corresponents a incentius al rendiment (article
15) queden vinculats a nivell de secció i d’article.
b) Quant al pressupost de despeses del Servei de Salut de les
Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de centre gestor,
funcional a nivell de funció i econòmica a nivell de capítol.
2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix
l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals
següents:
a) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar
mai vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter i la
mateixa finalitat.
b) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres
partides que no tenguin aquest caràcter.
c) No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al
pagament de subvencions amb assignació nominativa en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma, de l’ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de
les Illes Balears.
Article 5
Habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries
1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels
ingressos o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits
aprovats en els pressuposts, el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació pot autoritzar la creació de
les aplicacions pressupostàries corresponents.
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2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de
modificacions pressupostàries implica, implícitament,
l’aprovació de la creació de les aplicacions pressupostàries
corresponents per a la correcta imputació comptable dels
ingressos o de les despeses, d’acord amb la classificació
orgànica, econòmica i funcional o per programes que
correspongui en cada cas.
Capítol III
Modificacions de crèdits
Article 6
Crèdits ampliables
1. Per a l’exercici de 2012, i sens perjudici del caràcter limitatiu
dels crèdits establert amb caràcter general en l’article 4
d’aquesta llei, es poden 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 els casos següents:
a) Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència o resolució administrativa ferma.
b) 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 de complement específic
docent per formació contínua -sexennis- (subconceptes 100.02,
110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).
c) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (subconcepte 160.00).
d) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals
que es derivin de la reposició de danys causats per catàstrofes
naturals (subconcepte 611.01).
e) Els destinats al pagament de transferències corrents al
Servei de Salut de les Illes Balears per al finançament de les
modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:
1r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes
mèdiques (subconcepte 489.00).
2n. Els crèdits de l’article 25, corresponent a l’assistència
sanitària amb mitjans aliens.
3r. Els crèdits del capítol 1.
4t. Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència o resolució administrativa ferma.
f) Els crèdits destinats al pagament de transferències
corrents a l’Agència Tributària de les Illes Balears per al
finançament de les modificacions pressupostàries relatives als
crèdits següents:
1r. Els destinats a cobrir els dèficits eventuals de zones
recaptadores i les despeses per la gestió i la recaptació de
nous imposts, com també la remuneració dels agents
recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte
227.08).
2n. Els destinats al pagament de drets reconeguts per
sentència o resolució administrativa ferma.
3r. Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i
al personal al servei de l’Agència Tributària en concepte
d’antiguitat (subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05).
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4t. Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de
l’ocupador (subconcepte 160.00).
g) Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les
retribucions del personal docent dels centres públics (programa
422A).
h) Els destinats a satisfer els serveis, les prestacions
econòmiques i la resta de despeses vinculades amb la promoció
de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de
dependència que hagin de ser imputades al fons finalista 23239
«Programa per a persones en situació de dependència».
2. Això no obstant, l’ampliació dels crèdits a què es refereixen
el punt 3r de la lletra e) i la lletra g) de l’apartat 1 anterior,
requereix l’autorització prèvia del Consell de Govern,
mitjançant un acord a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació i amb un informe previ del
director general de Pressuposts i Finançament explicatiu de la
situació dels crèdits de la secció pressupostària corresponent.
Article 7
Incorporacions de crèdit
1. Per a l’exercici de 2012 se suspèn la vigència de l’article 52
del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, llevat dels romanents de crèdits corresponents a fons
finalistes, que es poden incorporar per resolució expressa del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

TÍTOL II
GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Article 9
Autorització i disposició de la despesa
1. Les competències en matèria d’autorització i de disposició de
la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als
òrgans següents:
a) A la Mesa del Parlament amb relació a la secció
pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears i la secció
06-Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs
Públics de les Illes Balears, i al síndic major amb relació a la
secció 03-Sindicatura de Comptes.
b) Al president del Govern i al conseller de Presidència,
indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb
relació a les seccions 12 a 16 i 18; al vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació amb relació a les seccions
31, 32 i 34; al conseller d’Administracions Públiques amb
relació a la secció 36; al president del Consell Consultiu de les
Illes Balears amb relació a la secció 04; i al president del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb relació a la
secció 05.
c) Als responsables dels organismes autònoms corresponents
amb relació a les seccions pressupostàries 71, 73, 76, 77 i 78.
d) Al director general del Servei de Salut de les Illes Balears
amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

2. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears pot
incorporar en el seu pressupost de l’exercici de 2012 els
romanents de crèdit anulAlats al tancament de l’exercici de 2011.

e) Al director de l’Agència Tributària de les Illes Balears
amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

Article 8
Normes especials en matèria de modificacions de crèdit

2. No obstant això, cal solAlicitar l’autorització prèvia al Consell
de Govern pel que fa als expedients de despesa següents:

1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les
transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut
de les Illes Balears correspon a la consellera de Salut, Família
i Benestar Social, a proposta del director general de Gestió
Econòmica i Farmàcia.

a) Expedients de convocatòries de subvencions de quantia
superior a 2.000.000 d’euros.

2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les
transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei
de Salut de les Illes Balears correspon al director general
d’aquest servei.
Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de
crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses
de l’Agència Tributària de les Illes Balears correspon al director
de l’Agència.
3. Les limitacions a les transferències de crèdit en els
pressuposts de la comunitat autònoma s’han de regir, amb
caràcter general, pel que disposa l’article 50 del text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sens perjudici del que disposa, amb caràcter específic, l’apartat
7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Qualsevol altre expedient de despesa de quantia superior
a 500.000 euros o, pel que fa al Servei de Salut de les Illes
Balears, de 2.000.000 d’euros.
Així mateix, cal solAlicitar l’autorització prèvia al Consell de
Govern en els expedients de contractació relatius a acords marc
que ultrapassin les quanties a què es refereix la lletra b) anterior,
sens perjudici de l’autorització prèvia que també, si s’escau,
calgui per als contractes que es derivin de l’acord marc en els
termes que estableix la lletra b) esmentada.
3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és 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 vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, el qual ha
d’exercir totes les competències administratives que es derivin
de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions
esmentades.
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b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que
corresponen al conseller d’Administracions Públiques.
c) Les operacions relatives a despeses de les línies de
subvenció del FEOGA-Garantia, del FEAGA i del FEADER
regulades per la normativa comunitària i per les normes,
concordants o de desplegament, estatals i autonòmiques, que
corresponen, amb independència de la quantia, al conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o, si escau, als òrgans
competents per a això d’acord amb aquestes normes.
4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns
a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del
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 dels que impliquin despeses
per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal
l’autorització prèvia del Consell de Govern, que també ha de
fixar el crèdit al qual s’ha d’imputar la despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en
l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la
secció pressupostària que inclogui 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. 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, en la resta dels casos en què la competència
per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda per llei.
La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels
quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les
competències esmentades en el paràgraf anterior s’entenen
sempre referits a ambdues competències.
Article 10
Reconeixement de l’obligació
1. 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 o
la consellera titular de cada secció pressupostària, al president
del Consell Consultiu de les Illes Balears, al president del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, al director de
l’Agència Tributària de les Illes Balears i al director general del
Servei de Salut de les Illes Balears o de l’organisme autònom a
càrrec del qual s’hagi d’atendre l’obligació.
2. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i les
despeses de previsió social o assistencial del personal
corresponen al conseller d’Administracions Públiques, 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 corresponen al conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, o del personal adscrit al
Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència Tributària de
les Illes Balears, que corresponen, respectivament, al director
general del Servei i al director de l’Agència pel que fa a les
nòmines que gestionen aquests ens.
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El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre, pel que
fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de
la colAlaboració de l’Administració de la comunitat autònoma
que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de
14 de desembre, de creació i regulació de l’Agència Tributària
de les Illes Balears, l’àmbit temporal de la qual pot ser objecte
d’ampliació per mitjà d’un conveni entre ambdues entitats.
TÍTOL III
DESPESES DE PERSONAL
Article 11
Despeses del personal al servei de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic
1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens
integrants del sector públic autonòmic de conformitat amb la
delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010 o, si s’escau,
la que faci amb caràcter bàsic la Llei de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2012, amb excepció del personal eventual,
s’han de regir per les normes següents:
a) Amb efectes d’1 de gener de 2012, les retribucions del
personal esmentat no experimenten cap variació respecte de les
de l’any 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a
l’antiguitat d’aquest personal.
D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en
concepte de sous, triennis i complement de destinació són les
següents:
1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què
estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el
funcionari o la funcionària, d’acord amb les quanties
següents, en euros, referides a dotze mensualitats:
Grup/Subgrup Llei
7/2007
A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions
professionals

Sou (i)

Triennis (i)

13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80

6.581,64

161,64

2n. El complement de destinació corresponent al nivell
consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el
funcionari o la funcionària, d’acord amb les quanties
següents, en euros, referides a dotze mensualitats:
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Nivell
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Import (i)
11.625,00
10.427,16
9.988,80
9.550,20
8.378,40
7.433,64
6.995,04
6.556,92
6.118,18
5.680,20
5.276,40
5.007,00
4.737,48
4.467,96
4.199,16
3.929,28
3.660,12
3.390,36
3.120,84
2.851,44
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00

Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a
règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han
d’incorporar un percentatge de la retribució complementària
equivalent al complement de destinació que percebin, de manera
que arribi a una quantia individual semblant a la que resulti del
que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei
actiu als quals s’aplica el règim retributiu general. En cas que el
complement de destinació o el concepte retributiu equivalent es
meriti en catorze mensualitats, la quantia addicional definida en
el paràgraf anterior s’ha de distribuir entre aquestes
mensualitats.
c) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional, siguin imprescindibles pel contingut dels
llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats
a cada programa o pel grau de consecució dels objectius que
s’hi estableixin.
Així mateix, les retribucions del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l’any,
sigui adscrit 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’adscrigui.
d) Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin
creixements retributius superiors a les quanties que estableixen
aquest article o les normes que el despleguin s’hi han d’adequar
oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o
normes que s’hi oposin.

3r. El complement específic que, si escau, estigui assignat al
lloc de treball que ocupi el funcionari o la funcionària no
experimenta cap variació respecte de les quanties
corresponents a l’any 2011.
El complement específic anual s’ha de percebre en catorze
pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció
mensual i dues han de ser addicionals, del mateix import que
una de mensual, en els mesos de juny i de desembre,
respectivament.
b) L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries
dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim
retributiu general ha d’incloure, a més de la quantia del
complement de destinació o concepte equivalent mensual que
correspongui, les quanties en concepte de sou i triennis que es
recullen en el quadre següent:
Grup/Subgrup Llei
7/2007
A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions
professionals

Sou (i)

Triennis (i)

684,36
699,32
724,50
622,30
593,79

26,31
25,35
26,38
22,73
17,73

548,47

13,47

2. Les retribucions del personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
són les que es determinen mitjançant la negociació colAlectiva,
de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat
s’estableixen en l’apartat 1.a) d’aquest article, els quals s’han de
fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants del
sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat
sota la modalitat d’alta direcció.
En tot cas, les retribucions corresponents al personal laboral
contractat sota la modalitat d’alta direcció de les entitats
integrants del sector públic autonòmic no poden excedir de les
retribucions corresponents als directors generals que estableix
l’article 12.4 d’aquesta llei.
D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments
jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi
ha d’adequar oportunament.
3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per massa salarial del
personal laboral el conjunt de retribucions salarials i
extrasalarials i les despeses d’acció social.
Article 12
Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears,
dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la
Sindicatura de Comptes
1. Amb caràcter general i per a l’any 2012, les retribucions dels
membres del Govern i dels alts càrrecs a què es refereix l’article
2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula
el règim d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com
també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de
Comptes, no experimenten cap variació respecte de les
retribucions corresponents a l’any 2011.
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2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2012 dels
membres del Govern i dels alts càrrecs que s’esmenten tot
seguit, sens perjudici de les que corresponguin pel concepte
d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides
a catorze mensualitats:
a) President de les Illes Balears: 65.584,63 euros.
b) Consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37
euros.
3. Les retribucions per a l’any 2012 dels secretaris generals, dels
directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens perjudici de
les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les
quanties de sou, de complement de destinació i de complement
específic anual següents, referides a dotze mensualitats:
a) Sou: 14.393,37 euros.
b) Complement de destinació: 13.964,84 euros.
c) Complement específic: 20.379,87 euros.
Quant a les retribucions de la interventora general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general
del Servei de Salut de les Illes Balears, el complement específic
que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la
quantia de 25.854 euros.
Les dues pagues extraordinàries són d’una mensualitat del
sou, triennis, si s’escau, i complement de destinació.
4. Les retribucions per a l’any 2012 dels membres de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de
les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les
quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:
a) Síndics de Comptes: 89.328,86 euros.
b) Secretària general: 69.434,88 euros.
5. En tot cas, les retribucions corresponents als gerents i a la
resta d’òrgans unipersonals de direcció a què es refereix l’article
2.2, lletres d) i e), de la Llei 2/1996, de les entitats que, de
conformitat amb la delimitació que en fa l’article 11.1 de la
present llei, integren el sector públic autonòmic, no poden
excedir de les retribucions corresponents als directors generals
que estableix l’apartat 3 anterior.
D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments
jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi ha
d’adequar oportunament.
6. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos o no en
l’article 2 de la Llei 2/1996, com també les retribucions del
personal eventual al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma i, si n’és el cas, al servei de les entitats que, de
conformitat amb la delimitació que en fa l’article 11.1 d’aquesta
llei, integren el sector públic autonòmic, són les mateixes que
les corresponents a l’any 2011, segons l’instrument jurídic
determinant de la retribució en cada cas.
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Article 13
Indemnitzacions per raó del servei dels membres del
Govern i dels alts càrrecs
1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament
dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs
amb motiu dels seus viatges oficials o per raó del servei és el
següent:
a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i
estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar
per la quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments
extrainsulars.
b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la
justificació prèvia de la despesa corresponent.
2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs
i el personal eventual que siguin residents a les illes de
Menorca, Eivissa o Formentera en el moment del seu
nomenament, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen
dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència
temporal a l’illa de Mallorca.
La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000
euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.
La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar
mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual
s’ha d’adjuntar el certificat corresponent d’estar empadronada
a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera.
En el cas que els perceptors de la indemnització que regula
aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de
Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la
Secretaria General de la conselleria en la qual exerceixin les
seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la
indemnització.
3. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs
que siguin residents a les Illes Balears en el moment del seu
nomenament, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen
dret a percebre una indemnització pel cost de la seva residència
temporal fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta
indemnització per a 2012 és l’esmentada en l’apartat anterior
multiplicada pel coeficient 1,5, i s’ha de percebre en les
mateixes condicions que estableix l’apartat esmentat.
4. Els membres del Govern de les Illes Balears que no tenguin
la condició de diputats són creditors de les mateixes percepcions
que, per raó de l’assistència a les sessions del Parlament de les
Illes Balears, acreditin els diputats d’aquesta institució.
Aquestes percepcions s’han d’abonar pel que fa a les sessions
a les quals, havent estat formalment convocats, hagin assistit.
Article 14
Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits
específics
1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la
comunitat autònoma s’han de regir pel Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de
les Illes Balears, la quantia de les quals, amb relació a les de
l’any 2011, no experimenta cap variació. Aquesta normativa és
igualment aplicable al personal eventual al servei de la
comunitat autònoma que, d’acord amb el que disposa l’apartat
1 de la disposició addicional segona de la Llei 2/1996, de 19 de
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novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibilitats dels
membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, no tengui la
consideració d’alt càrrec.
Així mateix, les indemnitzacions o els abonaments de
despeses al personal al servei de les entitats que, de conformitat
amb la delimitació que en fa l’article 11.1, integren el sector
públic autonòmic tampoc no poden experimentar cap variació.
2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la
Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec als
crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes
Balears.
3. Els membres representants de la comunitat autònoma de les
Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en
la disposició transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears perceben, prestin o no serveis en aquesta comunitat
autònoma, les indemnitzacions per assistència i, si cal, les dietes
i el rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament que
corresponguin, en els mateixos termes i quantia que els que
preveu per assistir a sessions d’òrgans colAlegiats de
l’Administració de la comunitat autònoma el Decret 54/2002, de
12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de
les Illes Balears. Els representants del Govern de les Illes
Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells
insulars a què es refereix la disposició transitòria cinquena de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears han de percebre les
mateixes indemnitzacions per assistència, i, si n’és el cas, dietes
i rescabalament de les despeses corresponents.
Pel que fa a les indemnitzacions per raó de l’assistència a
sessions de la resta d’òrgans colAlegiats de l’Administració
autonòmica que es prevegin en les ordres a què es refereix
l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de
les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aquestes indemnitzacions s’han d’ajustar
igualment al que disposen l’article 30 i l’annex XIII del Decret
54/2002.
4. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, els
membres del Consell Consultiu han de percebre l’any 2012 una
indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per
a l’estudi i l’elaboració de dictàmens a raó de 641,35 euros per
sessió.
5. Durant l’any 2012, la meritació i la quantia de les
indemnitzacions del personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i del personal al servei
de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa
l’article 11.1, integren el sector públic autonòmic per raó de
l’assistència a les sessions dels òrgans colAlegiats de direcció
d’aquestes entitats, com també, si n’és el cas, les dietes i el
rescabalament de les despeses de viatge i d’allotjament que
corresponguin, s’han d’ajustar al mateix règim que, per als
òrgans colAlegiats de l’Administració autonòmica, s’estableix en
el segon paràgraf de l’apartat 3 d’aquest article. D’acord amb
això, els acords adoptats per aquestes entitats en virtut del que
preveu l’article 31 del Decret 54/2002 esdevenen inaplicables
en tot allò que no s’ajusti al règim jurídic esmentat.

Article 15
Oferta pública d’ocupació
1. Durant l’any 2012, i sens perjudici del que disposa l’apartat
següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que
integren el sector públic autonòmic, com també, si n’és el cas,
els sectors, les funcions i les categories professionals en les
quals s’han de concentrar, s’ha de fer de conformitat amb la
delimitació que faci la normativa bàsica que contengui la Llei
de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012. Dins aquest
límit, l’oferta pública ha d’incloure les places corresponents a
llocs de treball ocupats per personal funcionari interí nomenat
o laboral temporal contractat en l’exercici anterior amb
excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos
en processos de provisió, o que es decideixi amortitzar.
Sens perjudici de les limitacions inherents a les
disponibilitats pressupostàries, i llevat que la normativa bàsica
estatal estableixi una altra cosa, no computen en el límit anterior
les places que, si s’escau, s’indiquin en la Llei de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2012 amb caràcter bàsic; les
places corresponents a processos de consolidació d’ocupació
que dugui a terme l’Administració de la comunitat autònoma,
ni, en cap cas, les convocatòries que derivin d’ofertes públiques
d’ocupació d’anys anteriors.
En tot cas, les convocatòries de places vacants de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que
integren el sector públic autonòmic requereixen els informes
previs del director general de Pressuposts i Finançament i de la
directora general de Funció Pública, Administracions Públiques
i Qualitat dels Serveis.
2. Durant l’any 2012, se suspenen el nomenament de nou
personal funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels
funcionaris interins adscrits a programes temporals o nomenats
per subvenir a necessitats urgents, com també la contractació de
personal laboral temporal a l’Administració de la comunitat
autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que
integren el sector públic instrumental autonòmic.
Això no obstant, en casos excepcionals en què aquesta
suspensió pugui suposar un greu perjudici en la prestació de
serveis essencials per a la comunitat autònoma i se’n justifiqui
una necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar, amb els
informes previs del director general de Pressuposts i
Finançament i de la directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, el
nomenament de personal funcionari interí i la contractació de
personal laboral temporal a l’Administració de la comunitat
autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que
integren el sector públic instrumental autonòmic.
Així mateix, en queden exceptuats els nomenaments i les
contractacions, i les seves pròrrogues, de personal funcionari
interí o de personal laboral nomenat o contractat per a
l’execució de programes temporals que siguin conseqüència
d’un conveni de colAlaboració entre administracions públiques
o que estiguin finançats amb alguna subvenció ja aprovada,
sempre que en ambdós casos quedi garantit el finançament
extern complet durant la durada del nomenament o del
contracte.
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La contractació de personal laboral temporal i el
nomenament de funcionaris interins en les condicions que
estableixen els paràgrafs anteriors, com també, si n’és el cas, les
convocatòries que es dictin per cobrir aquests llocs de treball,
requereixen els informes previs del director general de
Pressuposts i Finançament i de la directora general de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.
D’acord amb els articles 53 i 54 del IV Conveni colAlectiu
del personal laboral al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, queden exceptuats del que
estableixen els paràgrafs primer i quart anteriors d’aquest
apartat els contractes laborals per substituir el personal que es
jubili voluntàriament a l’edat de seixanta-quatre anys i els
contractes de relleu.
3. En tot cas, les places corresponents als nomenaments de
personal funcionari interí per vacant i les contractacions de
personal laboral interí per vacant computen a l’efecte de complir
el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta
pública d’ocupació corresponent al mateix any en què es
produeixin i, si no és possible, en la següent oferta pública
d’ocupació.
TÍTOL IV
GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol I
Operacions financeres
Article 16
Normes generals aplicables a l’endeutament del sector
públic de la comunitat autònoma
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i la resta d’ens a què es refereix l’apartat 3 d’aquest
article poden recórrer a l’endeutament a curt o a llarg termini
fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la
normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària, tenint en
compte, a més, el que disposen els apartats següents d’aquest
article, com també els articles 17 i 18 d’aquesta llei.
2. L’endeutament de la comunitat autònoma s’ha de fer d’acord
amb els requisits i les condicions que assenyalen l’article 132 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 14 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes, i els articles 29 a 32 del text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
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.
3. Sens perjudici del que estableixen els articles 11 i 12 de la
Llei 7/2010, les entitats públiques empresarials i la resta
d’entitats de dret públic, les societats mercantils públiques, les
fundacions del sector públic i els consorcis han d’obtenir
l’autorització prèvia del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació pel que fa a les operacions
d’endeutament i de tresoreria que pretenguin concertar.
L’atorgament de l’autorització esmentada ha de tenir en compte,
en tot cas, els límits que es derivin de les autoritzacions que
atorguin a la comunitat autònoma els òrgans competents de
l’Administració de l’Estat en el marc del Reial Decret Legislatiu
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
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Llei general d’estabilitat pressupostària, i de la Llei Orgànica
5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
El mateix règim s’ha d’aplicar a la resta d’ens que, d’acord
amb la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del
sistema europeu de comptes nacionals i regionals, s’incloguin
en el sector d’administracions públiques i consolidin el seu
endeutament amb el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, encara que no formin part del sector públic autonòmic
a què es refereix l’article 1.3 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció
General del Tresor i Política Financera de les operacions
d’endeutament i de tresoreria que formalitzin i de les
disposicions de fons que efectuïn, com també, pel que fa a les
operacions d’endeutament, de l’aplicació dels fons a les
inversions corresponents.
4. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les entitats
públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les
societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic
i els consorcis han de trametre a la Direcció General del Tresor
i Política Financera els projectes d’inversió prevists en els
pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el
producte de les operacions d’endeutament.
Article 17
Operacions de crèdit a curt termini
1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria que
preveu l’article 29.1 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que la quantia
no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de
despeses autoritzats en l’article 1.1.a) d’aquesta llei.
2. El Servei de Salut de les Illes Balears i l’Agència Tributària
de les Illes Balears, amb l’autorització prèvia del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, poden dur a
terme les operacions de tresoreria que preveu l’article 29.1 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, esmentat abans, sempre que la quantia no superi,
per a cada una d’ambdues entitats, el 30 % dels crèdits
consignats en els estats de despeses autoritzats, respectivament,
en l’article 1.2.a) i en l’article 1.3 de la present llei.
En tot cas, l’import de les operacions de tresoreria que
formalitzi l’Agència Tributària de les Illes Balears a fi
d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals de
les Illes Balears que hagin delegat o encarregat la gestió
recaptadora dels seus ingressos no s’ha de computar als efectes
del límit quantitatiu que preveu el paràgraf anterior.
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Article 18
Operacions de crèdit a llarg termini
1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, emeti deute
públic o concerti operacions de crèdit per al finançament dels
crèdits a què es refereix l’article 2.1 d’aquesta llei, amb un
termini de reemborsament superior a l’any, i en determini les
característiques, amb la limitació d’augmentar l’endeutament al
tancament de l’exercici fins a un import màxim de 355.000.000
d’euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de
2012.
Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es
refereixen l’article 14.2.a) de la Llei Orgànica de finançament
de les comunitats autònomes i l’article 29.2.a) del text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es pot
sobrepassar al llarg de l’any en curs.
2. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que
s’estableixen en la normativa reguladora de l’estabilitat
pressupostària i del sistema europeu de comptes nacionals i
regionals, fins a l’import màxim autoritzat en el programa anual
d’endeutament acordat amb el Ministeri d’Economia i Hisenda.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha de fer les modificacions de crèdit que calguin per
raó de les operacions d’endeutament a què es refereix aquest
apartat.
3. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 1 i 2 anteriors
que no hagi acordat el Consell de Govern o que no s’hagi
formalitzat dia 31 de desembre de 2012 es pot dur a terme l’any
següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització legal
corresponent a l’any 2012, amb la comptabilització del dret de
cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de l’any
2012.
4. En tot cas, el Consell de Govern pot acordar la concertació de
crèdits pont o d’operacions de crèdit a curt termini, els quals
s’han de cancelAlar en el moment en què es formalitzi
definitivament l’endeutament a llarg termini autoritzat.
L’import d’aquests crèdits no s’ha de computar als efectes dels
límits quantitatius que estableix l’article 17 d’aquesta llei per a
les operacions de tresoreria.
5. L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) pot concertar operacions de crèdit a llarg termini,
en els termes que preveu l’article 16.3 d’aquesta llei, de manera
que l’endeutament net d’aquesta entitat no ultrapassi l’import de
20.623.289 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de
gener de 2012.

Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar
a les condicions que determinen els articles 74 a 78 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia
assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els
supòsits en què el Consell de Govern acordi exceptuar aquesta
limitació.
Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les
operacions avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat,
institució o empresa avalada.
3. No s’han d’imputar al límit esmentat en l’apartat anterior els
segons avals regulats en el paràgraf segon de l’article 78 del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, ni tampoc els avals que es prestin amb motiu del
refinançament o la substitució d’operacions de crèdit, en la
mesura que impliquin cancelAlació d’avals concedits abans.
4. Tots els acords de concessió i de cancelAlació d’avals, hagin
estat concedits directament per l’Administració de la comunitat
autònoma o pels seus organismes autònoms, els ha de tramitar
i registrar la Direcció General del Tresor i Política Financera.
5. Els avals que es concedeixin es poden fer extensius a
operacions de derivats financers formalitzats per l’entitat, la
institució o l’empresa avalada.
Les operacions de derivats financers han de ser prèviament
autoritzades per la Direcció General del Tresor i Política
Financera.
6. La resta d’ens a què es refereix l’article 16.3 d’aquesta llei
poden concedir fiances, inclosos avals, en el marc de la
normativa aplicable a cadascun d’aquests ens. En tot cas,
prèviament a la concessió, s’ha d’obtenir l’autorització del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
en els mateixos termes que s’estableixen en l’article 16.3
esmentat. Així mateix, tots aquests ens han d’informar la
Direcció General del Tresor i Política Financera de les fiances,
inclosos avals, que formalitzin, com també de la seva execució
o cancelAlació.
Article 20
Avals específics
1. En tot cas, en l’exercici de 2012, el Govern de les Illes
Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia
expressa al benefici d’excussió, les operacions de crèdit
següents:

Article 19
Avals

a) Per un import de fins a 13.000.000 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a Serveis Ferroviaris de
Mallorca (SFM).
b) Per un import de fins a 40.000.000 d’euros, les que
concedeixin les entitats financeres a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

1. Al llarg de l’exercici de 2012, el Govern de les Illes Balears
pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia
expressa al benefici d’excussió, directament o a través dels seus
organismes autònoms, fins a la quantia total de 20.000.000
d’euros.

2. Les operacions de crèdit que s’hagin d’avalar tenen per
objecte exclusiu finançar el pla d’inversions dels ens esmentats
en l’apartat anterior, que queda reflectit en els pressuposts
corresponents, o amortitzar les operacions d’endeutament a llarg
termini que vencin l’any 2012.
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Capítol II
Tributs
Article 21
Tributs
1. Per a l’any 2012 les quotes fixes dels tributs propis i de les
altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’augmentar en
la quantia que resulti d’aplicar a la quantia exigida durant l’any
2011 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de
consum de l’Estat espanyol corresponent als exercicis de 2009
i de 2010.
En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de
caràcter públic de quota variable amb tipus de gravamen que no
sigui percentual, l’augment establert en el paràgraf anterior s’ha
d’entendre 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’han d’arrodonir per excés o per defecte al
cèntim més pròxim. En cas que en haver aplicat aquest
coeficient s’obtengui una quantia la tercera xifra decimal de la
qual sigui cinc, l’arrodoniment s’ha de fer a la xifra superior.
3. S’exceptuen de l’augment previst en aquest article els tributs
i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s’hagin
actualitzat per normes aprovades l’any 2011.
TÍTOL V
TANCAMENT DEL PRESSUPOST
Article 22
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici de 2012 es tanquen, pel que
fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de
desembre de l’any 2012.
TÍTOL VI
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 23
Documentació que s’ha de trametre al Parlament de les
Illes Balears
La documentació que, segons el que disposa l’article 100 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, ha de trametre trimestralment el Govern de les
Illes Balears al Parlament de les Illes Balears s’ha de lliurar el
segon mes de cada trimestre.
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sobre límits màxims de despesa corrent i de despesa de personal
que es desprenen del que disposen l’article 64.2 del text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els articles 11 a 15 de la present llei.
2. En tot cas, prèviament a la contractació o al nomenament dels
gerents o d’altres òrgans unipersonals de direcció dels ens que
integren el sector públic instrumental autonòmic, com també del
personal laboral directiu professional d’aquests ens, a què es
refereixen, respectivament, els articles 21 i 22 de la Llei 7/2010,
n’han d’informar la Direcció General de Pressuposts i
Finançament i la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.
Disposició addicional segona
Suspensió per als anys 2011 i 2012 de l’actualització de
quanties a favor dels consells insulars
1. Queda sense efecte l’actualització de les quanties a favor dels
consells insulars que, per als anys 2011 i 2012, resulti de
l’aplicació de les regles d’actualització que preveuen la Llei
2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, les lleis d’atribució o de delegació de
competències, o els decrets de traspassos de funcions i de
serveis als consells insulars.
2. Així mateix, per als anys 2011 i 2012 queda sense efecte
l’actualització de l’import a favor del Consell Insular d’Eivissa
per al manteniment del centre sanitari no psiquiàtric Can Serres,
a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei
12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006, i les
quanties que es transfereixen al Consell Insular de Mallorca
com a conseqüència de la subscripció dels convenis a què es
refereix la disposició addicional catorzena de la Llei 8/2004, de
23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció publica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional tercera
Dissolució i extinció de l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària de Mallorca
1. S’autoritza la dissolució de l’entitat pública empresarial
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA), regulada pel Decret
34/2002, de 8 de març, que s’ha de dur terme en la forma
establerta en aquesta disposició i en la resta de l’ordenament
jurídic aplicable.
2. Tant els béns, els títols o els drets, com els deutes i la resta
d’obligacions exigibles titularitat de GESMA, s’han d’integrar,
en el moment de la seva extinció, en el patrimoni del Servei de
Salut de les Illes Balears.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
Control de la despesa del sector públic autonòmic
1. El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació pot dictar instruccions en matèria de gestió i
d’execució pressupostàries, de compliment obligat per a totes
les conselleries i per a tots els òrgans de govern i
d’administració dels ens que integren els pressuposts generals
de la comunitat autònoma, amb la finalitat d’assegurar el
compliment de les normes aplicables en cada cas pel que fa a
l’activitat economicofinancera i, en particular, de les normes

El Servei de Salut s’ha de subrogar en tots els actes, els
contractes, els convenis i les altres relacions jurídiques de
GESMA, sens perjudici dels drets que puguin correspondre als
contractants, als creditors o a tercers de conformitat amb la
normativa vigent.
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El Servei de Salut de les Illes Balears s’ha de subrogar en
totes les relacions laborals del personal de GESMA, inclòs el
personal laboral que no s’ha acollit als processos
d’estatutarització convocats pel Servei de Salut.
3. S’autoritza el Consell de Govern perquè aprovi el
procediment d’extinció de GESMA i la seva integració en el
Servei de Salut de les Illes Balears, com també perquè determini
la data d’extinció i d’integració efectiva, que no ha de ser
superior a un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Els òrgans de govern i els serveis administratius del Govern
de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de
GESMA han de dur a terme els actes, les operacions i els
tràmits legals necessaris perquè la integració tengui lloc en el
termini previst.
Els òrgans de govern de GESMA han de formular els
comptes anuals en la data d’extinció de l’entitat, a fi
d’identificar i quantificar els actius i els passius que han
d’integrar-se en el patrimoni del Servei de Salut de les Illes
Balears. Un cop auditats els comptes anuals, els béns, els drets
i les obligacions s’han d’incorporar globalment a la
comptabilitat del Servei de Salut de les Illes Balears, amb
l’acord previ del Consell de Govern, que s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
4. Durant tot el període d’integració s’han d’adoptar les mesures
adequades per a la integració total dels serveis de GESMA en
el Servei de Salut de les Illes Balears, la qual cosa no ha
d’afectar la continuïtat de l’activitat assistencial que es presta en
els centres sanitaris corresponents, que segueixen formant part
del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
Disposició addicional quarta
Actualització específica de determinades taxes portuàries
Les quanties de les taxes portuàries incloses en el capítol
XXV i en els capítols XXVII a XXXVIII del títol VI de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
s’incrementen un 15 %.
Disposició addicional cinquena
Pla d’Estabilitat Laboral
1. La disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, introduïda mitjançant la disposició addicional
divuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública, es manté vigent
fins que es desplegui completament.
2. La preferència dels borsins específics prevists en l’apartat 5
de la disposició addicional esmentada, sobre qualssevol altres
prevists en la normativa de selecció de personal funcionari interí
i de personal laboral de durada determinada, acaba l’1 de gener
de 2012, llevat dels borsins formats a partir de les convocatòries
derivades del Pla d’Estabilitat Laboral que es facin després de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, els quals tenen preferència
durant un any des de la data de publicació de la resolució de les
persones que hagin aprovat en cada convocatòria.

Disposició addicional sisena
Suspensió i modificació d’acords
1. D’acord amb el que disposen l’article 38.10 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i aquesta
disposició addicional, i pel que fa als increments retributius
prevists per a l’any 2012, se suspèn l’aplicació dels acords
següents:
1r. L’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO,
CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008,
publicat en el BOIB núm. 154, d’1 de novembre, quant als
complements retributius i a l’homogeneïtzació dels
complements específics a què es refereixen, respectivament,
els punts 5 i 7 de l’acord esmentat, i l’Acord del Consell de
Govern de 26 de febrer de 2010, de ratificació de l’Acord
relatiu a la reprogramació dels punts 5 i 7 de l’Acord entre
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF,
STEI-i, UGT i USO, mitjançant el qual es determinen els
criteris i les línies generals del procés negociador per a
l’adopció d’acords en matèria de funció pública, en l’àmbit
de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal
Laboral, publicat en el BOIB núm. 37, de 6 de març de
2010.
2n. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de
2006, publicat en el BOIB núm. 189 ext., de 30 de
desembre, quant a la retribució per incentivació a què es
refereixen l’article 9 i la disposició transitòria primera de
l’acord esmentat.
3r. L’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig
de 2008, publicat en el BOIB núm. 98, de 15 de juliol, quant
al complement de carrera professional a què es refereix el
punt 6 de l’acord esmentat.
4t. L’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat
de les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, publicat en el
BOIB núm. 105, de 29 de juliol, quant a la paga
extraordinària d’antiguitat de 25 anys de servei, a la paga
extraordinària de 25 anys al professorat en règim especial de
treballadors autònoms, al complement lligat a l’antiguitat i
formació del professorat, i a l’equiparació gradual de la
remuneració amb el personal docent públic a què es
refereixen, respectivament, els apartats segon i tercer i el
punt 1 de l’apartat quart de l’acord esmentat.
2. Durant l’any 2012, les entitats i els òrgans competents per
subscriure aquests acords poden negociar la reprogramació en
el temps dels increments retributius esmentats. Si no hi ha
acord, s’ha d’entendre que els acords esmentats s’han d’aplicar
a partir de l’any 2013, amb el retard corresponent respecte de
les previsions inicialment acordades.
3. D’acord amb el que disposen l’article 38.10 de la Llei 7/2007
i aquesta disposició addicional, se suspèn durant l’any 2012
l’aplicació de l’apartat 14.2 de l’annex de l’Acord del Consell
de Govern de 20 de maig de 2005, d’aprovació de l’Acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat de 21 de desembre de 2004, sobre
l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes
Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16
de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, publicat en el BOIB núm. 83, de 31 de maig.
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4. D’acord amb el que disposen l’article 38.10 de la Llei 7/2007
i aquesta disposició addicional, es modifica l’apartat 4.1 de
l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de
2005 a què es refereix el punt anterior d’aquesta disposició
addicional, que passa a tenir la redacció següent:
"4.1. Dotació per a ajudes d’atenció social, prestacions de
caràcter higienicosanitari i millora voluntària de les
prestacions per invalidesa i mort.
Durant l’any 2012 servirà com a base per determinar la
partida pressupostària destinada a aquest capítol el resultat
d’aplicar el percentatge del 0,6 % a la massa salarial de
l’any anterior."
Disposició addicional setena
Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears
1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de
les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la
Seguretat Social a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica tot
seguit:
a) Personal docent: 38.885.819 euros.
b) Personal no docent: 15.539.958 euros.
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3. Totes les referències legals o reglamentàries a entitats que
siguin objecte de modificacions estructurals o d’extinció amb la
integració, en tot o en part, de les seves funcions en
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o en altres entitats instrumentals, s’han d’entendre referides, des
del moment de la integració, a l’Administració de la comunitat
autònoma o a les entitats que n’assumeixin les funcions en cada
cas.
Disposició addicional novena
Fons de colAlaboració econòmica amb les entitats locals
1. Per a l’any 2012, el percentatge mínim a què es refereix
l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local, és del 0,5 %.
2. Així mateix, per a l’any 2012, se suspèn l’aplicació de la
norma que es conté en el punt quart de l’article 205.3.b) de la
Llei 20/2006.
Disposició addicional desena
Còmput pressupostari de despesa mínima

2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del
capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels
triennis que es meritin o dels augments del cost de la Seguretat
Social a càrrec de l’ocupador.

Per establir la xifra del pressupost d’ingressos de la
comunitat autònoma sobre la qual s’hagi d’aplicar un
percentatge determinat a fi de complir les previsions de despesa
mínima que, si s’escau, es contenguin en les lleis
administratives sectorials, s’han de deduir els fons negatius del
sistema de finançament autonòmic.

Disposició addicional vuitena
Racionalització del sector públic instrumental

Disposició addicional onzena
Retenció de transferències a ens instrumentals

1. Sens perjudici del que estableixen l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2010,
i la disposició addicional tercera de la present llei, s’autoritza el
Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, faci
totes les actuacions que calguin, normatives o d’execució, a fi
de racionalitzar i reduir el conjunt d’ens instrumentals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà de les
operacions de reestructuració que resultin de les previsions a
què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei
7/2010, incloses les transformacions, les extincions, les fusions
i les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o
en l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de conformitat amb l’ordenament aplicable en cada cas
i d’acord amb el que disposen la disposició addicional desena i
la resta de preceptes concordants de la Llei 7/2010 esmentada.
En el cas d’organismes públics, l’autorització legal que
conté el paràgraf anterior constitueix l’autorització a què es
refereixen els articles 36.1 i 37.1.a) de la Llei 7/2010. En aquest
darrer cas, el decret que, si escau, aprovi el Consell de Govern
s’ha d’entendre com la norma d’extinció a què es refereix
l’article 37.2 de la llei esmentada.

Sens perjudici de les mesures addicionals de control que
conté l’article 19 de la Llei 7/2010, s’autoritza el director
general del Tresor i Política Financera perquè, durant l’exercici
2012, retengui les transferències amb càrrec al pressupost de
despeses de la comunitat autònoma a favor dels ens
instrumentals que, sense causa justificada, no formulin o
aprovin els comptes anuals o no els presentin davant la
Intervenció General de la comunitat autònoma o davant la
Sindicatura de Comptes, en els terminis que fixen les lleis, fins
que aquests comptes no es formulin, s’aprovin i es presentin.

2. En la tramitació dels procediments que donin lloc als decrets
o als acords que es dictin amb aquesta finalitat s’ha d’incorporar
un pla d’actuació específic, en el qual únicament s’ha d’incloure
la documentació a què es refereixen les lletres b), c), d), e), f) i
h) de l’article 5.1 de la Llei 7/2010, sens perjudici dels informes
potestatius addicionals que es considerin pertinents.

Disposició addicional dotzena
Transferències nominatives
Les transferències nominatives a favor de les entitats que
conformen el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma autoritzades al llarg de l’any 2011 no queden
subjectes a les limitacions que imposa l’article 4 de la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic.
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Reorganitzacions administratives
pressuposts generals de 2011
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i

liquidació

dels

1. Atesa la vigència de la pròrroga dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
durant tot l’exercici de 2011, s’autoritza els membres del
Govern, titulars de les diferents seccions pressupostàries, perquè
exerceixin les competències en matèria d’execució i modificació
dels pressuposts de despeses i d’ingressos de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’estructura orgànica
vigent dia 1 de gener de 2011, sens perjudici de les que els
corresponen com a membres del Govern.
També s’autoritza el Govern perquè pugui liquidar els
pressuposts de 2011 i reti el compte general de la comunitat
autònoma d’acord amb l’estructura vigent dia 1 de gener de
2011.
2. A aquests efectes, s’han d’haver mantingut les mateixes
seccions pressupostàries, centres gestors, centres de cost,
centres d’ingrés i programes vigents dia 1 de gener de 2011, tal
com es van determinar mitjançant l’Ordre del conseller
d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual
s’establiren les particularitats pressupostàries i comptables que
havien de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de
la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a
2011.
Disposició addicional catorzena
Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012
Les normes que es contenen en els articles 11 a 15 d’aquesta
llei s’han d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en
els diversos vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les
normes que, amb caràcter bàsic, es contenguin, si s’escau, en la
Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012, des del
mateix moment que entri en vigor aquesta darrera llei. D’acord
amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les
Illes Balears i de l’Administració de la comunitat autònoma fer
totes les actuacions que calguin per complir els mandats legals
corresponents.
Disposició addicional quinzena
Recursos del sistema de finançament
Una vegada rebuda la comunicació de l’Administració
General de l’Estat sobre els imports definitius que s’han de
transferir a la comunitat autònoma en concepte de lliuraments
a compte dels recursos del sistema de finançament de l’exercici
de 2012 i de la liquidació definitiva d’aquest sistema per a l’any
2010, s’han d’ajustar a aquests imports els que figuren en el
pressupost inicial, és a dir, 1.698.920.000 euros com a
lliuraments a compte i 449.190.000 euros com a liquidació del
2010.
Amb aquesta finalitat, i per la diferència d’imports, el
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
pot generar crèdit en les partides que consideri necessari o en
pot declarar la indisponibilitat en els termes que preveu l’article
59 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional setzena
Suspensió de bestretes extraordinàries a favor del personal
al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i del
sector públic autonòmic
1. Per a l’any 2012, se suspèn la concessió de les bestretes
extraordinàries a favor del personal empleat públic al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma a què es refereixen
l’article 13.3 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual
es regula l’acció social a favor dels funcionaris i del personal
laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el punt 18
de l’annex de l’Acord d’Acció Social per al personal adscrit al
Servei de Salut de les Illes Balears, aprovat per l’Acord del
Consell de Govern de 20 de maig de 2005 i modificat per
l’Acord del Consell de Govern de 12 de desembre de 2008, i
l’article 31 del Decret 128/2002, de 18 d’octubre, pel qual es
regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del
personal docent no universitari de les Illes Balears.
En tot cas, el pagament de les bestretes que, si s’escau, es
concedeixen queden condicionades a les disponibilitats líquides
de tresoreria i a les prioritats que s’estableixin en el pla de
disposició de fons de la Tresoreria de la comunitat autònoma.
2. Així mateix, els òrgans de govern de les entitats que integren
el sector públic instrumental de la comunitat autònoma han
d’adoptar els acords que pertoquin per tal de suspendre, per a tot
l’any 2012, la concessió de bestretes a favor del seu personal
que siguin equivalents a les bestretes extraordinàries a què es
refereix l’apartat anterior d’aquesta disposició.
Disposició addicional dissetena
Institut d’Estudis Autonòmics
La direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics té la condició
d’òrgan directiu dels que preveu l’article 5.4 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, assimilat en rang a una
direcció general, la persona titular del qual ha de ser una
funcionària o un funcionari públic del subgrup A1.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
Procediments en tramitació davant l’Oficina del Defensor
dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears
A partir de la data d’extinció del Defensor dels Usuaris del
Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, els procediments
que tramiti l’Oficina han de passar a ser tramitats pels òrgans i
les unitats administratives de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social competents en la matèria i que es determinin
mitjançant un decret.
Disposició transitòria segona
Règim transitori de determinades bonificacions fiscals
Les bonificacions per la utilització dels mitjans telemàtics en
les relacions amb l’Administració, com també per disposar d’un
sistema de contacte permanent, a les quals es refereixen els
articles 355 bis, 367 bis, 375 bis, 388 septies, 388 septdecies,
388 octotricies, 388 terquadragies i 388 octoquadragies de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no seran
d’aplicació fins que no s’hagin implantat els mitjans i els
procediments necessaris perquè la persona interessada pugui
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dirigir-se a l’Administració i estar-hi en contacte de la manera
descrita.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

l) El paràgraf segon de l’article 34.2 del Decret 75/2004, de
27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei
de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DISPOSICIONS FINALS

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en concret:
a) 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.
b) La Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per
inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes
c) El Decret 34/2002, de 8 de març, d’organització del
Servei Balear de la Salut i de creació de l’empresa pública
Gestió Sanitària de Mallorca. No obstant això, aquest decret
continua sent d’aplicació de manera transitòria en relació amb
les actuacions dels òrgans directius en l’exercici de les seves
funcions fins que no finalitzi el període d’extinció.
d) Els articles 20, 21, 22 i 23 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril,
de salut de les Illes Balears.
e) El Decret 88/2004, de 22 d’octubre, regulador del
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes
Balears.
f) L’article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de
cooperació per al desenvolupament.
g) La disposició addicional quinzena de la Llei 6/2007, de
2 7 d e d e s e mb r e , d e me s u r e s t r i b u t à r i e s i
economicoadministratives.
h) L’article 90.5 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears.
i) El títol VII -articles del 17 al 37- i les disposicions
addicionals primera a sisena de la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, i totes les
referències de la normativa vigent a l’Agència de Salut Pública
de les Illes Balears, les quals s’han d’entendre fetes a la
Direcció General de Salut Pública i Consum.
j) L’article 5.2.e), el títol II -articles del 6 al 8-, les
disposicions addicionals quarta i cinquena i la disposició
transitòria quarta de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual
es regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
k) El Decret 26/2011, d’1 d’abril, pel qual es regula la
prestació per a persones que han estat sotmeses a tutela
administrativa.
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Disposició final primera
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificada de la manera següent:
1. El punt 13è de l’article 73.c) queda modificat de la manera
següent:
"13è. Interconnexió de màquines de jocs
• Tipus B: 67,58 euros.
• Tipus B i tipus B especials: 87,86 euros
• Tipus B especials: 101,37 euros
• Tipus B exclusives de bingos: 105,71 euros.
• Tipus C: 112,63 euros."
2. L’epígraf del capítol II del títol V queda modificat de la
manera següent:
"Capítol II
Taxa per matrícula a les proves de llengua catalana"
3. L’article 79 queda modificat de la manera següent:
"Article 79
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la
formalització de la matrícula per fer les proves
corresponents als certificats de coneixements de la llengua
catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut."
4. Se suprimeix l’article 80, relatiu a les exempcions de la taxa
per matrícula a les proves de llengua catalana.
5. L’article 82 queda modificat de la manera següent:
"Article 82
Quantia
1. La taxa s’exigeix tenint en compte els conceptes següents:
a) Taxa de matrícula per a les convocatòries ordinàries
i extraordinàries dels nivells A2, B1 i B2: 15,50 i.
b)Taxa de matrícula per a les convocatòries ordinàries i
extraordinàries dels nivells C1, C2 i E: 22,00 i.
2. Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import de la
taxa:
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a) Els subjectes passius que acreditin estar en possessió
del Carnet Jove Europeu.
b) Les persones que estan en situació de desocupació.
c) Les persones recluses en un centre penitenciari.
d) Les que perceben una pensió pública.
e) Les que pertanyen a famílies nombroses.
f) Les que tenen un grau de discapacitat igual o superior
al 33 %."
6. L’article 215 queda modificat de la manera següent:
"Article 215
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per
part dels serveis tècnics de l’Administració portuària, de
treballs facultatius de direcció i d’inspecció corresponents
a obres i projectes que es facin en virtut d’un contracte
administratiu o d’un contracte privat."
7. El capítol XXXIX del títol VI queda modificat de la manera
següent:
"Capítol XXXIX
Taxa per aparcaments (tarifa E-5/15.4.10)
Article 324
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la utilització d’aparcaments
establerts sense custòdia a les zones portuàries habilitades a
aquest efecte i degudament senyalitzats.
2. S’estableixen els casos següents:
a) Estacionament sense horari limitat: subjecte a
autorització prèvia.
b) Estacionament amb horari limitat: en zones
habilitades a aquest efecte s’estableix el límit
d’estacionament màxim per vehicle en dues (2) hores.
Transcorregut aquest període el vehicle no pot estacionar-se
a menys de 200 m de l’àrea que ocupava anteriorment fins
que hagin transcorregut quatre (4) hores des de l’hora límit
d’acabament de l’estacionament anterior que figuri en el
tiquet corresponent.
Article 325
Meritació
Les taxes d’estacionament es meriten quan s’efectua
l’estacionament en les vies i les zones habilitades, i són
exigibles:
a) En cas d’estacionament subjecte a autorització prèvia
en zones sense horari limitat, en el moment en què Ports de
les Illes Balears presenti la liquidació corresponent.
b) En cas d’estacionament en zones amb horari limitat,
en el moment de l’estacionament, i són exigibles en règim
d’autoliquidació mitjançant l’adquisició d’un tiquet en les
màquines expenedores habilitades a aquest efecte. De la
mateixa manera, es merita i liquida la taxa d’anulAlació de
denúncia mitjançant l’adquisició del butlletí en les màquines
expenedores habilitades a aquest efecte.

Article 326
Exempció de responsabilitat
Com que es tracta d’una taxa d’ocupació, Ports de les
Illes Balears no és responsable dels danys que puguin
produir-se en el vehicle aparcat ni tampoc dels possibles
robatoris.
Article 327
Quantia
La quantia d’aquesta taxa es determina segons les tarifes
següents:
a) Estacionament sense horari limitat:
Vehicles

Euros per dia o fracció

Motocicletes i similars
Turismes i similars
Remolcs fins a 5 metres
Autocars, camions, remolcs
T 5 m i similars
Reserva de plaça de taxi
Reserva de plaça d’autocar de línia
Reserva de plaça compartida
d’autocars de línia, per vehicle

0,545330
1,231387
1,785513
8,188728
0,958724
5,031099
2,286862

b) Estacionament amb horari limitat:
Durada estacionament
30 min.
45 min.
60 min.
75 min.
90 min.
105 min.
120 min.
AnulAlació de la denúncia

Tarifa (i)
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
4,00

Article 328
Subjectes passius i responsables subsidiaris
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa els conductors dels
vehicles que usin l’estacionament a què es refereix el fet
imposable.
2. Tenen la consideració de responsables subsidiaris del
deute tributari els propietaris dels vehicles.
Article 328 bis
Exempcions
1. Queden exclosos de la limitació de la durada de
l’estacionament i no subjectes a la taxa d’estacionament
amb horari limitat els vehicles següents:
1r. Les motocicletes, els cicles, els ciclomotors i les
bicicletes. No obstant això, aquests vehicles no poden
estacionar a les places d’aparcament de zones amb horari
limitat quan a una distància inferior a 50 m hi hagi una
zona habilitada per a l’estacionament d’aquests vehicles.
2n. Els vehicles estacionats en zones reservades per a la
seva categoria o activitat.
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3r. Els destinats al transport de persones de mobilitat
reduïda en els quals s’exhibeixi l’autorització especial
corresponent, amb subjecció a les prescripcions i als
límits establerts en l’autorització especial i sempre que
es transporti el titular d’aquesta autorització.
4t. Els que siguin propietat d’un usuari amb autorització
temporal per amarratge atès que disposa de la targeta
d’usuari expedida per Ports de les Illes Balears.

2. No estan obligats a acreditar la possessió d’autorització
d’estacionament, però sí sotmesos a la seva limitació
temporal, els conductors de vehicles turismes en l’interior
del qual hi hagi algun passatger major d’edat.
Article 328 ter
Autorització vinculada
Els usuaris prèviament autoritzats per Ports de les Illes
Balears per l’amarratge en base d’embarcacions d’esbarjo
que estiguin al corrent de pagament amb l’ens públic poden
accedir a una targeta acreditativa d’usuari que permet
estacionar durant 6 (sis) hores addicionals a l’horari
d’aplicació als estacionaments en zones amb horari limitat.
Article 329
Gestió
En el cas que els aparcaments hagin de ser controlats
directament o indirectament, per a una millor explotació
portuària, mitjançant tiquet, credencial, adhesiu o elements
similars que s’han de disposar en el parabrisa, Ports de les
Illes Balears ha d’establir les regles particulars d’aquesta
prestació."
8. El títol VII queda modificat de la manera següent:
"TÍTOL VII
CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
Article 344
Taxa per la prestació de serveis administratius en matèria
turística. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:
a) La tramitació de la declaració responsable d’inici
d’activitat turística relativa a l’obertura d’establiments
turístics i de comunicacions relatives a canvis de titularitat,
variacions, baixes temporals, tancament i canvi d’ús, canvis
de categoria d’establiments turístics i qualsevol modificació
de les dades inscrites en els registres turístics, com també
l’habilitació i l’expedició dels carnets i el reconeixement de
qualificacions professionals de les professions turístiques
reglades.
b) L’emissió d’informes tècnics i l’expedició de
certificats en matèria de turisme.
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Article 345
Exempcions
La taxa s’ha d’exigir sempre que es verifiqui el fet
imposable, sense cap tipus d’exempcions objectives ni
subjectives.
Article 346
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els que solAlicitin la
realització d’una activitat administrativa de les descrites en
el fet imposable i prestada per la conselleria competent en
matèria turística o qualsevol ens dependent, o bé els que en
siguin afectats o beneficiats.
Article 347
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es determina per
l’aplicació de les tarifes següents:
A) Allotjaments
A1. Obertura d’establiment i variació del nombre de
places:
Hotels, hotels apartaments i establiments d’aprofitament
per torns de béns immobles, per plaça: 24,84 euros.
Hotel rural, agroturisme i turisme d’interior, per plaça:
24,84 euros.
Apartaments, per plaça: 24,84 euros.
Habitatges turístics de vacances, per plaça: 24,84 euros.
Càmpings, per plaça: 24,84 euros.
A2. Comunicació de canvis de titularitat o de categoria,
baixes temporals, tancament i canvi d’ús de
l’establiment: el 30 % de la taxa prevista en el supòsit
A1 respecte a l’obertura.
A3. Informes de viabilitat o altres informes tècnics:
82,82 euros.
B) Agències de viatges
B1. Obertura d’establiment: 414,10 euros.
B2. Obertura d’un segon establiment i els següents,
inclosos els establiments virtuals, per unitat: 152,36
euros.
B3. Comunicació de canvi de titularitat: 207,05 euros.
C) Guies turístics
C1. Habilitació i expedició del carnet i reconeixement de
qualificacions professionals: 21,50 euros.
D) Oferta de restauració (restaurants, cafeteries i bars)
D1. Obertura:
Restaurants: 414,10 euros.
Cafeteries: 207,05 euros.
Bars i similars: 165,63 euros.
D2. Comunicació de canvi de titularitat o de categoria,
per establiment: el 30 % de la taxa d’obertura prevista en
l’apartat D1.
D3. Informes tècnics: 41,41 euros.
E) Serveis administratius en general
E1. Expedició de certificats, informes o similars, per
expedient consultat: 8,28 euros.
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E2. Qualsevol modificació de les dades inscrites en els
registres turístics diferents de les exposades en els punts
anteriors: 8,28 euros.

Article 348
Meritació
La taxa es merita en el moment de presentar la
declaració responsable o comunicació, quan se solAlicita el
servei a què es refereix el fet imposable o quan el servei es
presta en els casos en què l’activitat administrativa sigui
d’ofici."
9. Se suprimeix el concepte del punt 3.5 de l’article 351 “Per
cada visita d’inspecció posterior a la posada en funcionament
d’un cementeri o d’una empresa funerària”.
10. L’article 355 queda modificat de la manera següent:

2. Certificat sanitari o renovació dels certificats dels vehicles
de transport sanitari: 47,59 euros.
3. Comunicació de distribució de productes sanitaris i
comunicació de venda de productes sanitaris (sense
inspecció): 32,33 euros.
4. Autorització de llicències de fabricació de productes
sanitaris a mida (protètics dentals, ortoprotètics i altres
fabricats a mida), amb inspecció preceptiva: 153,96 euros.
5. Autorització d’instalAlació de centres amb internament:
81,70 euros.
6. Autorització i renovació de funcionament de centres amb
internament: 280,16 euros.
7. Autorització i renovació de funcionament de centres sense
internament: 160,72 euros.

"Article 355
Quantia

8. Autorització i renovació de funcionament d’establiments
sanitaris: 153,96 euros.

La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb
les tarifes següents:

9. Modificacions per ampliacions de serveis de centres amb
i sense internament i d’establiments sanitaris: 125,77 euros.

1. Tramitació d’inscripció inicial d’una indústria en el
Registre Sanitari: 186,67 euros.

10. Modificacions per reformes de centres amb i sense
internament i d’establiments sanitaris: 125,77 euros.

2. Tramitació de canvi de domicili industrial, ampliació de
l’activitat o de la instalAlació: 103,79 euros.

11. Modificacions per canvi de titular de centres amb i sense
internament i d’establiments sanitaris: 21,29 euros.

3. Tramitació de canvi de titular: 32,79 euros.

12. Autorització i renovació de funcionament dels serveis
d’assistència sanitària no vinculats a centres: 66,15 euros.

4. Tramitació d’inscripció inicial d’un producte: 161,98
euros.
5. Tramitació de notificació de complements alimentaris:
168,14 euros."
11. S’afegeix un nou article, l’article 355 bis, amb el contingut
següent:
"Article 355 bis
Bonificacions
1. La utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració
representa una bonificació del 50 % de la quota tributària de
la taxa.
2. Així mateix, s’ha d’aplicar una bonificació del 25 % en la
quota tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes alimentàries."
12. L’article 359 queda modificat de la manera següent:
"Article 359
Quantia
1. Inspecció prèvia a l’atorgament o la denegació dels
permisos de funcionament i per cada inspecció posterior:
85,29 euros.

13. Autorització i renovació de serveis sanitaris: 148,32
euros.
14. Autorització de tancament de centres amb internament:
135,13 euros.
15. Acreditació d’hospitals especialitzats, d’hospitals de
mitjana i llarga estada i d’hospitals de salut mental i
toxicomanies, i acreditació d’unitats de gestió clínica i
d’instituts sanitaris: 636,36 euros.
16. Acreditació d’hospitals generals d’entre 15 i 100 llits:
798,14 euros.
17. Acreditació d’hospitals generals de més de 100 llits:
1.209,26 euros."
13. L’epígraf del capítol V del títol VIII queda modificat de la
manera següent:
"Capítol V
Taxa per serveis administratius relacionats amb el control de
les piscines d’ús públic"
14. Se suprimeixen els conceptes següents de l’article 367:
2. Per cada visita d’inspecció.
7. Per cada visita de supervisió de cursos de formació.
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15. S’afegeix un nou article, l’article 367 bis, amb el contingut
següent:
"Article 367 bis
Bonificacions
La utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració
representa una bonificació del 50 % de la quota tributària de
la taxa."
16. L’article 375 queda modificat de la manera següent:
"Article 375
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es determina d’acord
amb les tarifes següents:
1. Tramitació d’autorització sanitària o de declaració
responsable d’establiments de menjars preparats: 182,15
euros.
2. Tramitació de comunicació del canvi de titular o de la
denominació social de l’entitat: 182,15 euros.
3. Tramitació de comunicació d’ampliació d’activitat o de
reformes que requereixen visita d’inspecció: 182,15 euros."
17. S’afegeix un nou article, l’article 375 bis, amb el contingut
següent:
"Article 375 bis
Bonificacions
1. La utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració
representa una bonificació del 50% de la quota tributària de
la taxa.
2. Així mateix, s’ha d’aplicar una bonificació del 25 % en la
quota tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes alimentàries."
18. L’article 387 queda modificat de la manera següent:
"Article 387
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es determina d’acord
amb les tarifes següents:
1. Anàlisis microbiològiques d’aliments. Recompte de
microorganismes
Microorganismes cultivables a 30ºC/Clostridium
perfringens/estafilococs coagulasa positius/ enterobacteris/
bacteris coliformes/Escherichia coli: 25,58 euros.
Listeria monocytogenes: 55,05 euros.
Per cada un dels altres no especificats: 40,32 euros
Anàlisis microbiològiques d’aliments. Detecció
Salmonella sp./Listeria monocytogenes: 55,05 euros.
Larves d’Anisakis en peix fresc: 21,17 euros.
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2. Anàlisis microbiològiques d’aigües. Recompte
Microorganismes cultivables a 22ºC/microorganismes
cultivables a 36ºC / bacteris coliformes/ Escherichia coli
enterococs intestinals Clostridium/ perfringens/
Pseudomonas aeruginosa: 15,33 euros.
Anàlisis microbiològiques d’aigües. Detecció
Investigació i recompte de Legionella spp.: 68,75 euros.
Investigació de Salmonella spp.: 55,05 euros.
3. Anàlisis fisicoquímiques d’aigües
pH/color/terbolesa/conductivitat/amoni/nitrits/cianurs/fosf
ats /duresa i magnesi/oxidabilitat/calci/índex de Langelier/
bor/clor lliure: 10,56 euros.
Metalls en aigües: 290,20 euros.
Metalls en aigües preu unitari: 32,68 euros.
Compostos volàtils i semivolàtils: 106,73 euros.
Total de plaguicides: 121,73 euros.
Determinació d’hidrocarburs alifàtics del dièsel (DRO): 121,73
euros.
Determinació d’hidrocarburs aromàtics policíclics: 111,73
euros.
Determinació d’anions en aigües (clorurs/fluorurs/nitrats/
sulfats): 83,59 euros.
(Clorurs/fluorurs/nitrats/sulfats) preu unitari: 20,90 euros.
4. Anàlisis fisicoquímiques d’aliments
Histamina/aflatoxines/benzo(a)piré en olis: 148,87 euros.
Ocratoxina A: 170,65 euros.
Residus de cloramfenicol: 217,35 euros.
Residus de corticosteroides: 266,29 euros.
Residus de plaguicides: 223 euros.
Residus de beta-agonistes: 327,39 euros.
Metalls preu unitari: 42,10 euros.
NBVT en productes de la pesca: 30,06 euros.
Nitrits i nitrats: 27,66 euros.
Residus d’antibiòtics per tècnica de cribatge amb cinc
plaques: 99,00 euros.
Sulfametazina: 78,66 euros.
Sulfits: 29,96 euros.
5. Agrupacions analítiques d’anàlisis d’aigües
Anàlisis de control microbiològic (microorganismes
cultivables a 22º C, bacteris coliformes, Escherichia coli,
enterococs intestinals, Clostridium perfringens): 76,14
euros.
Anàlisis de control (recompte de bacteris coliformes,
recompte d’Escherichia coli, recompte d’enterococs
intestinals, recompte de Clostridium perfringens, terbolesa,
color, olor, clorurs, nitrats, nitrits, pH, sulfats): 183,36
euros.
Anàlisi completa (anàlisi de control més metalls pesats,
HAP, plaguicides i composts volàtils i semivolàtils): 813,40
euros.
Anàlisis de control químic (terbolesa, color, olor, clorurs,
nitrats, nitrits, pH, sulfats, ferro): 107,22 euros.
Anàlisi completa química (anàlisi de control químic més
metalls pesats, HAP, plaguicides i composts volàtils i
semivolàtils): 737,60 euros.
La taxa es calcula per la suma dels paràmetres que s’han de
determinar per cada aliment segons la legislació vigent."
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19. Se suprimeixen els articles 388 ter i 388 quater.

23. S’afegeixen tres nous capítols, el capítol XXI, el capítol
XXII i el capítol XXIII, al títol VIII, amb el contingut següent:

20. L’article 388 septies queda modificat de la manera següent:
"Article 388 septies
Quantia i bonificacions

"Capítol XXI
Taxa per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus
productes

1. La quota tributària d’aquesta taxa es determina d’acord
amb les tarifes següents:

Article 388 quintricies
Fet imposable

a) Tramitació d’autorització o de declaració responsable
de l’activitat i inscripció en el Registre: 176,49 euros.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat
d’inspecció i de control sanitaris oficials ante mortem i post
mortem d’animals sacrificats, el control sanitari de les
operacions d’especejament, el control sanitari de les
instalAlacions de transformació de la caça, el control de la
producció làctia i el control de la producció i la
comercialització de productes de la pesca i l’aqüicultura.

b) Tramitació de canvi de titular: 36,49 euros.
c) Tramitació de canvi d’activitat: 176,49 euros.
d) Tramitació de canvi de domicili industrial: 176,49
euros.
2. La utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració
representa una bonificació del 50% de la quota tributària de
la taxa.
3. Així mateix, s’ha d’aplicar una bonificació del 25% en la
quota tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes alimentàries."
21. L’epígraf del capítol XVI del títol VIII queda modificat de
la manera següent:
"Capítol XVI
Taxa per serveis del Registre Oficial d’Empreses i Serveis
Biocides"
22. L’article 388 septdecies queda modificat de la manera
següent:
"Article 388 septdecies
Quantia i bonificacions
1. La quota tributària d’aquesta taxa es determina d’acord
amb les tarifes següents:
a) Inscripció en el registre oficial d’establiments i serveis
biocides/plaguicides d’ús ambiental i de la indústria
alimentària: 218 euros.
b) Expedició del carnet d’aplicador: 4 euros.
2. La utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració
representa una bonificació del 50 % de la quota tributària de
la taxa.
3. Així mateix, s’ha d’aplicar una bonificació del 25 % en la
quota tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes alimentàries."

Article 388 sextricies
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa els titulars dels
establiments, persones físiques o jurídiques, on es duguin a
terme les activitats de sacrifici, especejament o
transformació de la caça; els productors lactis, i els
productors i els comerciants dels productes de la pesca i
l’aqüicultura.
Article 388 septricies
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb
les tarifes següents:
a) Inspecció i control sanitaris oficials ante mortem i
post mortem d’animals sacrificats (quota per unitat):
Bovins pesats: 5,28 euros.
Bovins joves: 2,11 euros.
Solípedes i èquids: 3,17 euros.
Porcins de menys de 25 kg: 0,53 euros.
Porcins de pes igual o superior a 25 kg: 1,05 euros.
Oví i cabrum, pes en canal de menys de 12 kg: 0,16 euros.
Oví i cabrum, pes en canal igual o superior a 12 kg: 0,26
euros.
Aviram del gènere Gallus i pintades: 0,005070 euros.
Ànecs i oques: 0,010140 euros.
Indiots: 0,026364 euros.
Carn de conill de granja: 0,005070 euros.
b) Control sanitari de les operacions d’especejament
(quota per tona de carn):
Boví, porcí, solípedes/èquids, oví i cabrum: 2,11 euros.
Aviram i de conills de granja: 1,58 euros.
Caça, silvestre i de cria. Caça menor de ploma i de pèl: 1,58
euros.
Caça, silvestre i de cria. Ocells corredors -ratites- (estruç,
emú, nyandú): 3,17 euros.
Caça, silvestre i de cria. Verros i remugants: 2,11 euros.
c) Control sanitari de les instalAlacions de transformació
de la caça (quota per unitat/animal):
Caça menor de ploma: 0,005070 euros.
Caça menor de pèl: 0,010140 euros.
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Ocells corredors (ratites): 0,527280 euros.
Mamífers terrestres. Verros: 1,581840 euros.
Mamífers terrestres. Remugants: 0,527280 euros.
d) Control de la producció làctia:
1,05 euros per 30 tones i, posteriorment, 0,53 euros per tona.
e) Control de la producció i la comercialització de
productes de la pesca i de l’aqüicultura:
Primera comercialització de productes de la pesca i de
l’aqüicultura, 1,05 euros per tona per les primeres 50 tones
de cada mes, i 0,53 euros per tona addicional.
Primera venda a la llotja, 0,53 euros per tona per les
primeres 50 tones de cada mes, i 0,26 euros per tona
addicional.
Primera venda en cas de manca o de gradació insuficient de
frescor o mida de conformitat amb els reglaments (CEE)
núm. 103/76 i (CEE) núm. 104/76, 1,05 euros per tona per
les primeres 50 tones de cada mes, i 0,53 euros per tona
addicional.
Les taxes percebudes per les espècies a què es refereix
l’annex II del Reglament (CEE) núm. 3703/85 no han
d’excedir de 50 euros per remesa.
S’han de percebre 0,53 euros per tona de productes de la
pesca i de l’aqüicultura transformats.
Article 388 octotricies
Bonificacions
S’han d’aplicar les bonificacions següents als titulars
dels establiments on es duguin a terme les activitats de
sacrifici, especejament o transformació dels productes de la
caça:
a) Si l’establiment compleix el 80% o més, fins al 100%,
de l’horari regular diürn (de dilluns a divendres de 6.00 h a
22.00 h): un 20% de bonificació de la quota tributària.
b) Si l’establiment compleix entre el 50% i el 80% de
l’horari regular diürn: un 10% de bonificació de la quota
tributària.
c) Si l’establiment disposa d’un sistema de control basat
en l’APPCC (anàlisi de perills i punts de control crítics) i
per a la gestió d’alertes alimentàries amb telèfon mòbil de
contacte permanent: un 25 % de bonificació de la quota
tributària.
d) Si l’establiment disposa de personal de suport al
control oficial (auxiliar i ajudants): un 10% de bonificació
de la quota tributària.
e) Si l’establiment compleix el que estableix la lletra c),
s’ha d’afegir una bonificació del 10% de la quota tributària
per la utilització de mitjans telemàtics en les relacions amb
l’Administració.
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Article 388 novotricies
Meritació
La taxa es merita en el moment en què es duguin a terme
les activitats d’inspecció i control d’establiments, i de
control de la producció i de la comercialització.
Capítol XXII
Taxa pels serveis de controls oficials posteriors en matèria
de seguretat alimentària
Article 388 quadragies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització
d’actuacions de control oficial posteriors a l’autorització o
declaració responsable de posada en funcionament
d’establiments relacionats amb la seguretat alimentària.
Article 388 unquadragies
Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, titulars dels establiments o
les empreses on es duguin a terme els controls oficials
posteriors.
Article 388 duoquadragies
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb
les tarifes següents:
1. Establiments que serveixen productes alimentaris
directament al consumidor final:
a) Per una visita d’inspecció: 85,13 euros.
b) Per una auditoria de requisits generals: 152,17 euros.
c) Per un control documental: 43,10 euros.
2. Establiments d’elaboració, envasament o
emmagatzematge de productes alimentaris a tercers:
a) Per una visita d’inspecció: 85,13 euros.
b) Per una auditoria de requisits generals: 152,17 euros.
c) Per una auditoria d’anàlisi de perills i punts de control
crític: 567,71 euros.
d) Per un control documental: 43,10 euros.
3. Empreses de distribució sense magatzem:
Per un control documental: 43,10 euros.
Article 388 terquadragies
Bonificacions
1. S’ha d’aplicar als subjectes passius una bonificació del
25% en la quota tributària quan, sense haver-hi una situació
prèvia d’incompliment, es dugui a terme el fet imposable
d’inspecció i es constati que es compleixen els requisits
exigits per la normativa aplicable.
2. Si es compleix el que estableix l’apartat anterior, s’ha
d’afegir una bonificació del 25% de la quota tributària de la
taxa per la utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració.
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3. Si es compleix el que estableixen els dos apartats
anteriors, s’ha d’afegir una bonificació del 25% en la quota
tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes alimentàries.
Article 388 quaterquadragies
Meritació
La taxa es merita quan els serveis d’inspecció efectuen
la visita d’inspecció, l’auditoria de requisits generals,
l’auditoria d’anàlisi de perills i punts de control crític o la
revisió de la documentació.
Capítol XXIII
Taxa pels serveis de controls oficials posteriors en matèria
de salut ambiental
Article 388 quinquadragies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització
d’actuacions de control oficial posteriors a l’autorització o
declaració responsable de posada en funcionament
d’establiments relacionats amb la salut ambiental.
Article 388 sexquadragies
Subjectes passius

Article 388 novoquadragies
Meritació
La taxa es merita quan els serveis d’inspecció efectuen
la visita d’inspecció o la revisió de la documentació."
24. Els apartats 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.1.3.1 i 3.1.1.3.2 de
l’article 407 queden modificats de la manera següent:
"3.1.1.2.1.Tramitació de la UDIT: 68,24 euros.
3.1.1.2.2. Tramitació telemàtica: 42,35 euros.
3.1.1.3.1. Tramitació de la UDIT: 83,81 euros.
3.1.1.3.2. Tramitació telemàtica: 50,11 euros."
25. L’epígraf del títol XI queda modificat de la manera següent:
"TÍTOL XI
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL"
26. S’afegeix un nou capítol al títol XI, el capítol II, relatiu a la
taxa per l’expedició de la targeta sanitària individual, amb el
contingut següent:
"Capítol II
Taxa per l’expedició de la targeta sanitària individual
Article 436
Fet imposable

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, titulars dels establiments o
les empreses on es duguin a terme els controls oficials
posteriors.

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició
de la targeta sanitària individual, tant en el supòsit
d’expedició inicial com en el de renovació.

Article 388 septquadragies
Quantia

Article 437
Exempcions

La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb
les tarifes següents:
a) Per una visita d’inspecció: 85,13 euros.
b) Per un control documental: 43,10 euros.

Estan exemptes del pagament les persones que hagin de
renovar la targeta durant el termini de vigència a causa de la
variació d’alguna de les dades que hi figuren.

Article 388 octoquadragies
Bonificacions
1. S’ha d’aplicar als subjectes passius una bonificació del
25% en la quota tributària quan, sense haver-hi una situació
prèvia d’incompliment, es dugui a terme el fet imposable
d’inspecció i es constati que es compleixen els requisits
exigits per la normativa aplicable.
2. Si es compleix el que estableix l’apartat anterior, s’ha
d’afegir una bonificació del 25% de la quota tributària de la
taxa per la utilització per part del subjecte passiu de mitjans
telemàtics en les seves relacions amb l’Administració.
3. Si es compleix el que estableixen els dos apartats
anteriors, s’ha d’afegir una bonificació del 25% en la quota
tributària quan es disposi d’un sistema de contacte
permanent amb l’Administració, a través de telèfon mòbil,
per a la gestió de les alertes en matèria de salut ambiental.

Article 438
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones
físiques que obtenguin o renovin la targeta sanitària
individual.
Article 439
Quantia
La quantia de la taxa és de 10 euros.

BOPIB núm. 20 - 9 de novembre de 2011
Article 440
Meritació
L’obligació de pagament de la taxa neix en el moment en
què es presenti la solAlicitud que iniciï l’actuació
administrativa."
27. S’afegeix un nou títol, el títol XII, relatiu a la gestió del
Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb el contingut següent:
"TÍTOL XII
CONSELLERIA COMPETENT EN LA GESTIÓ DEL
BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS
Capítol I
Taxa per la publicació de texts en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears
Article 441
Fet imposable
El fet imposable de la taxa és la publicació de texts en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 442
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que solAliciten la publicació
de texts en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 443
Quantia
1. La taxa s’exigeix de conformitat amb la tarifa següent:
• Per caràcter teclejat: 0.033 euros/per caràcter.
2. En les publicacions de texts urgents s’ha d’aplicar un
increment del 50% de la taxa corresponent. S’entén per
publicacions urgents les que es publiquin, a instàncies de la
persones solAlicitants, dins les setanta-dues hores següents a
la solAlicitud de publicació.
Article 444
Exempció i no subjecció
1. No està subjecta al pagament de la taxa la publicació de
lleis, disposicions i resolucions que, atès que és obligatòria,
s’han d’ubicar en les seccions I, II i III del Butlletí Oficial
de les Illes Balears, segons el seu règim regulador.
2. Tots els anuncis oficials que, pel seu caràcter com a tals,
s’hagin d’ubicar en les seccions IV i V del Butlletí Oficial
de les Illes Balears són de pagament, llevat que no estiguin
subjectes a la taxa, n’estiguin exempts o l’ordenament
jurídic n’estableixi la gratuïtat.
3. Estan exempts del pagament de la taxa els anuncis oficials
que s’han d’ubicar en les seccions IV i V quan la publicació
sigui obligatòria d’acord amb una norma legal o
reglamentària.
En qualsevol cas, aquesta exempció no és aplicable:
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a) Als texts publicats a instàncies de particulars.
b) A qualsevol altra publicació l’import de la qual,
segons la normativa aplicable, sigui repercutible en els
particulars.
c) A les publicacions corresponents a procediments de
contractació administrativa i altres procediment prevists en
la normativa de caràcter patrimonial segons el que estableix
l’apartat 4.
d) A les publicacions derivades d’un procediment
judicial segons el que estableix l’apartat 5.
4. En els procediments de contractació administrativa i
similars, l’administració territorial distinta de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com també qualsevol altra personificació, entitat,
unitat o ens amb personalitat jurídica pròpia, autonòmica o
no, és considerat subjecte passiu de la taxa, sens perjudici de
repercutir-la en els particulars. En aquests casos, la
publicació dels anuncis de licitació és un supòsit de
pagament previ de la taxa.
En el cas d’anuncis de licitacions en procediments de
contractació tramitats per l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’import s’ha de repercutir en
l’adjudicatari. En aquest cas, l’acreditació del pagament de
l’anunci de licitació és un requisit indispensable per a la
tramitació de la solAlicitud de publicació de l’anunci
d’adjudicació.
5. Les publicacions derivades de procediments judicials no
estan mai exemptes de la taxa, llevat que així ho estableixi
la normativa corresponent, que ha de reflectir expressament
qui ordeni la inserció. En la resta de supòsits, la taxa és de
pagament previ i n’és el subjecte passiu la persona que
solAlicita la publicació, sens perjudici que legalment pugui
repercutir-ne l’import.
6. En qualsevol cas, quan se suscitin dubtes sobre
l’obligatorietat de la publicació, la no-subjecció o
l’exempció a la taxa o la gratuïtat de la inserció, la càrrega
de fonamentar aquests supòsits correspon a qui els invoqui
mitjançant un informe fonamentat de l’òrgan corresponent
o un escrit motivat en casos de particulars. Aquestes
qüestions no afecten l’obligació de pagament, si està
establerta com a prèvia, sens perjudici del dret de devolució
de l’import de la taxa, si n’és el cas, una vegada resolta la
controvèrsia.
Article 445
Meritació i gestió
1. La meritació de la taxa es produeix per la publicació dels
texts. No obstant això, el pagament de la taxa pot ser previ
o diferit segons el que estableixen aquesta llei i la normativa
reguladora del funcionament del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
2. La gestió de la taxa pot ser en règim d’autoliquidació o de
declaració tributària. És en règim d’autoliquidació en els
supòsits de pagament previ i de declaració en els supòsits de
pagament diferit. Tot això sens perjudici dels altres
procediments de gestió, recaptació i inspecció tributàries
que estableix la legislació vigent. Es poden fixar altres

674

BOPIB núm. 20 - 9 de novembre de 2011

condicions de pagament de la taxa en la normativa que
regula el funcionament del Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
3. La normativa que regula el funcionament del Butlletí
Oficial de les Illes Balears pot preveure també la constitució
d’un dipòsit previ per l’import estimat de la taxa, simultani
a la solAlicitud de publicació. Una vegada efectuada la
publicació i determinada la quantia exacta exigible, l’òrgan
competent ha de dictar la liquidació corresponent i, si
pertoca, aprovar la devolució de l’excés ingressat.
Capítol II
Taxa per l’obtenció de còpies del Butlletí Oficial de les Illes
Balears
Article 446
Fet imposable
El fet imposable de la taxa és l’obtenció de còpies, a les
seus administratives, les oficines d’informació, les
delegacions territorials i els altres serveis d’accés públic a
Internet de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, de texts publicats en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, tant en suport informàtic com en paper.
Article 447
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o
jurídiques que solAlicitin les còpies de texts publicats en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 448
Quantia
La taxa s’exigeix de conformitat amb les tarifes
següents:
a) Còpies en paper en format DIN-A 4 en blanc i negre:
0,15 euros per full.
b) Còpies en CD proporcionat per l’Administració: 1,50
euros per CD.
Article 449
Exempció
Està exempta de pagament de la taxa l’expedició de
còpies que solAliciti el personal al servei de l’Administració
de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de les seves
funcions.
Article 450
Meritació
1. La meritació de la taxa es produeix per l’expedició de
còpies dels texts publicats en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. Aquesta taxa sempre és de pagament previ i s’ha d’exigir
en règim d’autoliquidació."
Disposició final segona
Modificacions de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, queda modificada de la manera
següent:
1. L’apartat 1 de l’article 3 queda modificat de la manera
següent:
"1. El Consell Econòmic i Social ha d’emetre els dictàmens
establerts en les lletres a), b) i c) de l’article 2.1 en el termini
de quaranta-cinc dies naturals. En el cas que en la tramesa
de l’expedient es faci constar de manera expressa i raonada
la urgència, el termini per evacuar-lo és de vint dies naturals
des de la recepció. Transcorregut el termini corresponent
sense que s’hagi emès el dictamen, s’ha d’entendre evacuat
amb els efectes que legalment o reglamentàriament siguin
procedents."
2. L’apartat 1 de l’article 14 queda modificat de la manera
següent:
"1. El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una
vegada cada semestre. Així mateix, es pot reunir amb
caràcter extraordinari a iniciativa del president o presidenta
de la Comissió Permanent o d’un nombre de membres que
en representin un terç del total."
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de
la comunitat autònoma de les Illes Balears
S’afegeix un segon paràgraf a l’article 54 de la Llei 6/2001,
d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb el contingut següent:
"Així mateix, es pot acordar l’alienació directa de béns
immobles o drets reals amb reserva de l’ús temporal
d’aquests, total o parcial, quan per raons degudament
justificades sigui convenient per a l’interès públic i així ho
autoritzi el Consell de Govern o, en el cas que el valor del
bé ultrapassi la quantia de 20.000.000 d’euros, una norma
amb rang de llei. L’autorització esmentada determina la
desafectació implícita del bé, si es tracta d’un bé o dret
demanial, d’acord amb l’article 35.2 d’aquesta llei, com
també la declaració d’alienabilitat a què es refereix l’article
53. Aquesta utilització temporal es pot instrumentar per
mitjà de contractes d’arrendament, de curta o llarga durada,
o qualssevol altres negocis jurídics que habilitin per a l’ús
dels béns alienats, subscrits amb entitats del sector públic
instrumental autonòmic o amb terceres persones, simultanis
al negoci d’alienació i sotmesos a les mateixes normes de
competència i procediment que aquest negoci."
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Disposició final quarta
Modificació de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives
S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’article 8 de la
Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, amb el contingut següent:
"En tot cas, les modificacions en l’estructura de les
conselleries o la creació, la modificació o la supressió
d’entitats instrumentals dependents de l’Administració de la
comunitat autònoma que determinin alteracions en la
competència per a la gestió d’actuacions o activitats que
donin lloc a recursos de dret públic establerts per llei o
reglament, impliquen la transferència en la titularitat
d’aquests recursos i, si escau, en la competència per a la
gestió recaptadora en període voluntari d’acord amb el que
estableix el paràgraf anterior.
Disposició final cinquena
Modificació del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
El Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
1. La disposició transitòria única passa a ser la disposició
transitòria primera.
2. S’afegeix una disposició transitòria segona, amb el contingut
següent:
"Disposició transitòria segona
Les normes que contenen els articles 1.3.i), 1.4, 33.3.g)
i 92.1.f) del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que s’aprova en virtut d’aquest
decret legislatiu, en relació amb els consorcis, no s’ha
d’aplicar fins a l’exercici pressupostari de 2013. En tot cas,
i pel que fa a l’exercici de 2012, els consorcis han de posar
a disposició de la Sindicatura de Comptes els seus comptes
anuals corresponents a l’exercici esmentat en els trenta dies
següents a la data en què s’aprovin, i s’han d’aplicar les
normes que conté el capítol IV del títol II del text refós
esmentat."
Disposició final sisena
Modificacions del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny
El text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24
de juny, queda modificat de la manera següent:
1. L’epígraf de l’article 21 queda modificat de la manera
següent:
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"Article 21
Interès de demora de deutes tributaris i altres de dret públic
a favor de la comunitat autònoma i drets econòmics de baixa
quantia"
2. L’apartat 2 de l’article 21 queda modificat de la manera
següent:
"2. Això no obstant, no s’ha de practicar la liquidació per
interessos de demora, tant en període voluntari de recaptació
com en període executiu, quan la quantia resultant per
aquest concepte sigui inferior a 30 euros o a la quantia que
estableixi la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda com a mínima per cobrir el cost que
impliqui la seva exacció i recaptació. Aquesta limitació no
s’ha d’aplicar als interessos que resultin de la concessió
d’ajornaments i fraccionaments de deutes.
Així mateix, l’òrgan competent pot disposar la
no-liquidació o, si n’és el cas, la baixa en comptabilitat de
totes les liquidacions de les quals resultin deutes a favor de
la hisenda autonòmica inferiors a 30 euros o a la quantia que
estableixi la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda com a mínima per cobrir el cost que
impliqui la seva exacció i recaptació."
3. El segon paràgraf de l’article 50.d) queda modificat de la
manera següent:
"No obstant això, es poden autoritzar transferències que
minorin crèdits per a operacions de capital, en els casos en
què els crèdits incrementats es destinin a operacions corrents
en matèria d’educació, formació i orientació, sanitat,
cooperació, solidaritat o emergències."
4. S’afegeix una lletra d) a l’article 56.2, amb el contingut
següent:
"f) Reorganitzacions administratives que afectin diverses
seccions pressupostàries."
5. L’apartat 3 de l’article 56 queda modificat de la manera
següent:
"3. Excepcionalment, en casos especialment justificats, el
Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, pot exceptuar l’aplicació de
les limitacions esmentades en l’apartat 1 anterior, o
modificar els percentatges i el nombre d’anualitats màximes.
L’acord del Consell de Govern s’ha de pronunciar sobre
cada un dels expedients corresponents i requereix la petició
prèvia i justificada del titular de la secció pressupostària a la
qual s’hagi d’imputar la despesa, a la qual s’han d’adjuntar
els informes que s’estimin oportuns i, en tot cas, un informe
de la direcció general competent en matèria de pressuposts."
Disposició final setena
Modificacions del text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre
El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, queda modificat de la
manera següent:
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1. L’article 7 queda modificat de la manera següent:
"Article 7
Excepcions als principis de publicitat i concurrència
1. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i
concurrència en els casos següents:

a) Definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació
del seu caràcter singular i de les raons que acrediten l’interès
públic, social, econòmic o humanitari, i les que justifiquen
la dificultat de la convocatòria pública.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda.

a) Quan les subvencions tenguin assignació nominativa
en els pressuposts de l’ens públic que les concedeix.

d) Peculiaritats del procediment de concessió i del règim
de justificació de l’aplicació de la subvenció pels
beneficiaris i, si s’escau, per les entitats colAlaboradores."

b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions
estigui imposada per una norma de rang legal. En aquest
cas, el procediment de concessió s’ha de regir per la
normativa aplicable.

6. S’afegeix un segon paràgraf en l’article 16.4, amb el
contingut següent:

c) Amb caràcter excepcional, les subvencions en què
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada en
l’expedient, que dificultin la concurrència pública.

"La proposta de resolució no crea cap dret a favor del
beneficiari que es proposi, davant l’Administració, mentre
no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o
publiqui."

2. El que disposa aquest article és aplicable sens perjudici de
les normes sobre publicitat de les subvencions concedides
que conté aquesta llei."

Disposició final vuitena
Modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears

2. L’apartat 2 de l’article 8 queda modificat de la manera
següent:

La Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, queda modificada de
la manera següent:

"2. L’acte de concessió duu implícita l’aprovació de la
despesa corresponent."
3. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 11.f), amb el contingut
següent:
"En tot cas, l’acreditació a què es refereix el paràgraf
anterior es pot substituir per una declaració responsable de
la persona solAlicitant quan es tracti de subvencions de
quantia igual o inferior a 600 euros."
4. La lletra d) de l’article 12.1 queda modificada de la manera
següent:
"d) Les subvencions a què es refereix l’article 7
d’aquesta llei, les quals es concedeixen de la manera que
estableix l’article 14 bis."
5. S’afegeix l’article 14 bis, amb el contingut següent:
"Article 14 bis
Procediment de concessió directa
1. Les subvencions a què es refereix l’article 7 es
concedeixen de manera directa, i no és aplicable el
procediment que regulen els articles 15 a 19 d’aquesta llei,
amb excepció del que disposen les lletres d), f) i g) de
l’apartat 2 de l’article 16 i l’apartat 4 d’aquest mateix article
pel que fa a la instrucció del procediment i a la proposta de
resolució.
2. Així mateix, la concessió de les subvencions a què es
refereix l’article 7.1.c) d’aquesta llei requereix, en tot cas,
que el Govern aprovi, mitjançant un decret, les normes
específiques reguladores corresponents, les quals han de
fixar, com a mínim, els aspectes següents:

1. L’apartat 3 de l’article 1 queda modificat de la manera
següent:
"3. L’Agència Tributària té autonomia funcional, financera
i de gestió, sens perjudici de les facultats que corresponen a
la conselleria competent en matèria d’hisenda pel que fa a la
fixació de les directrius i a l’exercici de la tutela i del control
de legalitat, d’eficàcia i d’eficiència sobre la seva activitat."
2. L’apartat 2 de l’article 23 queda modificat de la manera
següent:
"2. Tots els actes, els documents i els expedients de
l’Agència Tributària dels quals es puguin derivar drets o
obligacions de contingut econòmic, o moviments de fons o
de valors, han de ser intervinguts d’acord amb el règim de
fiscalització que preveuen els capítols II i III del títol IV del
text refós de la Llei de finances, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i les normes
reglamentàries de desplegament."
3. El segon paràgraf de l’article 23.4 queda modificat de la
manera següent:
"Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord
amb l’estructura orgànica que es determini, dur a terme la
gestió descentralitzada dels registres comptables, sens
perjudici de les funcions atribuïdes a la Intervenció General
de la comunitat autònoma com a centre directiu de la
comptabilitat pública i com a centre de control intern per la
legislació de finances de la comunitat autònoma."
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Disposició final novena
Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
queda modificada de la manera següent:
1. Se suprimeix el darrer paràgraf de l’article 15.3.
2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 16.1, amb el contingut
següent:
"En tot cas, s’ha de constituir el comitè d’auditoria en els
ens instrumentals el pressupost de despeses o estat de
dotacions dels quals ultrapassi la quantia de 30.000.000
d’euros."
3. Les lletres b) i c) de l’article 19 queden modificades de la
manera següent:
"b) La necessitat d’autorització prèvia de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts per iniciar la tramitació d’expedients d’aval de
la comunitat autònoma o d’operacions de finançament en
qualsevol de les seves modalitats.
c) L’establiment de mecanismes específics d’auditoria i
control financer permanent de l’ens, en el marc del que
estableixen els articles 15.3, 16 i 18."
4. L’article 48 queda modificat de la manera següent:
"Article 48
Personalitat jurídica i potestats
Els organismes de naturalesa privada de titularitat
pública tenen personalitat jurídica privada i en cap cas no
poden exercir potestats administratives."
5. S’afegeix un apartat 4 a l’article 52, amb el contingut
següent:
"4. Les societats mercantils públiques es poden extingir per
qualsevol de les causes previstes en la legislació societària
i, en particular, per mitjà de la cessió global d’actius i
passius, sense liquidació de la societat, a què es refereixen
l’article 81 i la resta de disposicions concordants de la Llei
3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les
societats mercantils, tenint en compte així mateix el que
estableix la disposició addicional desena d’aquesta llei pel
que fa al règim del personal."
6. L’epígraf de l’article 54 queda modificat de la manera
següent:
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"Article 54
Soci únic i junta general"
7. L’apartat 1 de l’article 54 queda modificat de la manera
següent:
"1. En les societats mercantils públiques en què
l’Administració de la comunitat autònoma sigui titular del
100% del capital social, les competències de la junta general
que, d’acord amb la legislació societària, corresponen al soci
únic, les ha d’exercir el Consell de Govern."
8. L’epígraf de l’article 56 queda modificat de la manera
següent:
"Article 56
Creació, modificació, transformació, fusió i extinció"
9. S’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 56, amb el contingut
següent:
"4. Les fundacions del sector públic es poden fusionar amb
altres fundacions i poden ser absorbides per altres ens de
dret públic integrats en el sector públic autonòmic, inclosa
la integració en l’Administració de la comunitat autònoma.
També es poden transformar en qualsevol altre tipus d’ens
de dret públic que s’integri en el sector públic autonòmic. La
fusió, l’absorció, la integració o la transformació de les
fundacions del sector públic no impliquen l’obertura del
procediment de liquidació.
La fusió, l’absorció, la integració o la transformació de
fundacions del sector públic requereixen l’acord previ del
Consell de Govern, a proposta de la conselleria d’adscripció
i amb els informes previs de les conselleries competents en
matèria d’hisenda i pressuposts i en matèria de fundacions,
com també amb l’informe previ a què es refereix l’apartat 4
de la disposició addicional desena d’aquesta llei.
Fins que no es completi el procediment de fusió,
absorció, integració o transformació de les fundacions, han
de continuar desenvolupant les activitats pròpies del seu
objecte i finalitats. Una vegada completat tot el
procediment, l’Administració de la comunitat autònoma o
l’ens instrumental corresponent s’ha de subrogar en tots els
drets i obligacions i en totes les relacions jurídiques de la
fundació extingida, sens perjudici, pel que fa al règim de
personal, de les limitacions derivades del que estableix la
disposició addicional desena d’aquesta llei, i s’ha de
cancelAlar l’assentament de la fundació en el Registre de
Fundacions de les Illes Balears.
5. Als efectes del que preveu l’article 31.e) de la Llei
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, els estatuts de
les fundacions del sector públic poden preveure com a causa
d’extinció de l’entitat el fet que les activitats d’interès
general que desenvolupen d’acord amb els seus estatuts
passin a ser desenvolupades per l’Administració de la
comunitat autònoma o per una altra entitat del sector públic
autonòmic, de naturalesa fundacional o no. L’extinció per
aquest motiu pot tenir lloc tant en el cas en què la fundació
s’integri en l’Administració autonòmica o en un altre ens
instrumental, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior
del present article, com en el cas en què no tengui lloc la
integració, supòsit en el qual la fundació dissolta entra en
període de liquidació."
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10. La disposició addicional catorzena queda modificada de la
manera següent:
"Disposició addicional catorzena
Règim específic dels òrgans colAlegiats superiors de direcció
de determinats ens
Les normes relatives als òrgans colAlegiats superiors de
direcció que conté el primer paràgraf de l’article 20.3
d’aquesta llei no s’han d’aplicar a les entitats del sector
públic instrumental que, d’acord amb les lleis sectorials
aplicables, disposin d’una regulació específica, com tampoc
als consorcis que, per raó del nombre de membres que els
integrin, fixin expressament en els estatuts un nombre de
membres de l’òrgan colAlegiat superior de direcció inferior
a 7 o superior a 13."

Disposició final onzena
Modificació del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances
i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Els apartats 1 i 2 de l’article 17 queden modificats de la
manera següent:
"1. La conselleria o l’ens instrumental del sector públic
autonòmic que, en exercici de les seves competències,
tengui previst subscriure un conveni amb una entitat pública
o privada ha de trametre una còpia de la proposta del
conveni a la direcció general competent en matèria de
pressuposts, la qual ha d’emetre un informe preceptiu sobre
la proposta de conveni, en els supòsits següents:

Disposició final desena
Modificacions de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual
es regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

a) Quan del contingut del conveni es derivin obligacions
econòmiques per un import superior a 500.000 euros.

La Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

c) Quan del contingut del conveni no es derivin
obligacions econòmiques.

1. La lletra a) de l’article 4 queda modificada de la manera
següent:
"a) La presència de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives en tots els consells o
òrgans similars de participació, consulta o assessorament
d’entitats públiques, com també en tots els òrgans i les
institucions de participació de diàleg social general i
permanent o en qualssevol meses o fòrums específics de
negociació o concertació socioeconòmica."
2. La disposició addicional segona queda modificada de la
manera següent:
"La participació institucional que recull aquesta llei s’ha
de dur a terme sense menyscabar la representació que
correspongui a altres organitzacions o institucions
representatives d’interessos sectorials presents en els òrgans
d’assessorament i participació de l’Administració
autonòmica o de participació i assessorament de les seves
entitats i organismes públics de caràcter sectorial."
3. La disposició addicional tercera queda modificada de la
manera següent:

b) Quan del contingut del conveni es derivin obligacions
econòmiques de quantia indeterminada.

d) Quan del contingut del conveni es derivin ingressos
per a l’Administració de la comunitat autònoma o per a
l’entitat instrumental corresponent.
2. En cas que la signatura del conveni no prosperi, la secció
pressupostària afectada o l’ens instrumental corresponent ha
de comunicar aquesta circumstància a la direcció general
competent en matèria de pressuposts."
Disposició final dotzena
Modificacions del Decret 96/2005, de 23 setembre,
d’aprovació definitiva de la revisió del Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears
El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació
definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de
les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
1. L’epígraf de la disposició addicional queda modificat de la
manera següent:
"Disposició addicional primera"
2. S’afegeix una disposició addicional nova, la disposició
addicional segona, amb el contingut següent:
"Disposició addicional segona

"Disposició addicional tercera
Indemnitzacions per assistència
L’assistència dels representants a les sessions dels
diversos òrgans de participació no dóna dret al pagament de
dietes ni de cap altre tipus de compensació econòmica per
despeses d’assistència, locomoció, manutenció o
allotjament."

Les obres i les instalAlacions previstes en la planificació
estatal obligatòria de les xarxes de transport d’electricitat i
gas aprovada dia 30 de maig de 2008 queden incloses en les
determinacions del Pla Director Sectorial Energètic de les
Illes Balears amb caràcter general i, especialment, pel que
fa a la declaració d’utilitat pública energètica. Aquesta
declaració d’utilitat pública comporta, als efectes
expropiatoris que pertoquin, la necessitat d’ocupació dels
béns o d’adquisició dels drets afectats per les obres i les
instalAlacions, i implica l’ocupació urgent als efectes de
l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa."
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Disposició final tretzena
Modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual
s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes
Balears 2011-2014
La disposició transitòria segona del Decret 56/2011, de 20
de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials
de les Illes Balears 2011-2014 queda modificada de la manera
següent:
"Disposició transitòria segona
Termini per concedir les prestacions garantides
Les prestacions garantides que es detallen a continuació
s’han de concedir en les dates que s’indiquen per a
cadascuna:
• Servei de teleassistència no vinculat a la situació de
dependència: 1 de gener de 2014.
• Servei d’ajuda a domicili no vinculat a l’atenció a la
dependència: 1 de gener de 2014.
• Servei d’allotjament alternatiu: 1 de setembre de 2013.
• Servei d’atenció a persones dependents incapacitades
judicialment: 1 de setembre de 2013.
• Servei de domiciliació i empadronament: 1 de juliol de
2013.
• Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques: 1 de
setembre de 2013.
• Prestació de la renda mínima d’inserció: 1 de juliol de
2014.
• Prestació econòmica per a dones víctimes de violència
de gènere: 1 de juliol de 2011.
• Prestació econòmica per a persones que han estat
tutelades per l’Administració: 1 d’octubre de 2013.
La resta de prestacions no relacionades amb el sistema
d’atenció a la dependència s’han de concedir a partir de
l’entrada en vigor d’aquest decret."
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Disposició final setzena
Normes de desplegament
S’autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, dicti les
disposicions que calguin per desplegar tot el que preveu aquesta
llei.
Disposició final dissetena
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència
1. Aquesta llei entra en vigor, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2012, sens
perjudici del que estableixen les disposicions addicionals
segona, dotzena i tretzena, i la disposició transitòria segona
d’aquesta llei.
En tot cas, la modificació de l’article 23.2 de la Llei 3/2008,
de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de
les Illes Balears, que conté la disposició final vuitena de la
present llei, no desplegarà efectes fins que entri en vigor la
normativa reglamentària de desplegament que reguli el règim de
control intern de l’Agència Tributària de les Illes Balears a
càrrec de la Intervenció General de la comunitat autònoma.
2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament
els seus efectes a l’any 2012 tenen vigència indefinida.
Palma, 31 d’octubre de 2011.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Per veure els quadres corresponents al Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012 cliqueu aquí

Disposició final catorzena
Extinció de l’entitat Agència de Salut Pública de les Illes
Balears i del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears

3.17. INFORMACIÓ

1. S’extingeix l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears.
2. S’extingeix el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic de les Illes Balears.
Disposició final quinzena
Deslegalització
Les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions
finals onzena, dotzena i tretzena d’aquesta llei tenen rang
reglamentari.

Ordre de Publicació
A)
Habilitació dels dilluns i dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2012.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 9 de
novembre de 2011, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat
en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de novembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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