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competent en matèria de comerç.
2. Fins que no entri en vigor la disposició reglamentària pertinent, a la

sol·licitud s’hi adjuntarà la documentació establerta al Pla director sectorial
d’equipaments comercials de les Illes Balears, regulat pel Decret 217/1996, de
12 de desembre.

Disposició transitòria cinquena

Als establiments comercials existents amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta llei que no s’ajustin a les seves determinacions, solament es
podran realitzar obres de rehabilitació, de modernització i de millora, sempre que
no suposin augment de la superfície de venda.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang que
s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa aquesta llei. En
particular, queda derogada la Llei 2/1994, de 18 de maig, d’infraccions i sancions
en matèria de calendaris i horaris comercials.

Disposició final primera

1. El Govern de les Illes Balears dictarà les disposicions reglamentàries
necessàries per a l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta llei.

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant decret,
actualitzi periòdicament la quantia de les sancions econòmiques contingudes a
la llei present. L’augment mai no podrà ser superior a la taxa de variació
interanual que experimenti l’índex de preus al consum.

Disposició final segona

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. Això no obstant:

1. L’article 8.2 començarà a vigir dia 1 de gener del 2002.
2. L’article 8.3 i l’article 19 començaran a vigir dia 1 de gener del 2003.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a quinze de juny de dos mil u.
EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver
El Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria,
   Pere Sampol i Mas

— o —-

Núm. 13432
Llei 12/2001 de 22 de juny, de Modificació de la Llei 15/2000, de
27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per al 2001.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la sessió de 20 de desembre de 1991, el Parlament de les Illes Balears
aprovà la Llei 12/1991, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que incideixen
en el medi ambient. Mitjançant aquesta llei, s’establia un impost dirigit a
compensar determinades actuacions contaminants o distorsionadores del medi
ambient en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant
la internalització dels costs que se’n deriven, gravant aquells agents econòmics
que, a través d’instal·lacions i actuacions determinades, alteren l’equilibri
natural, en tant que les esmentades actuacions només els beneficien a ells i, en
canvi, repercuteixen en el conjunt de la societat que es veu obligada a suportar
els seus efectes externs.

Un cop aprovada la Llei, i de resultes del recurs d’inconstitucionalitat
núm. 838/1992, el Tribunal Constitucional, mitjançant provisió de 28 d’abril de
1992, va suspendre la vigència de la totalitat de la Llei, tot i que per acte del
mateix tribunal de 9 de setembre del mateix any es va aixecar l’esmentada

suspensió.
Així, i pendent de la sentència definitiva, els successius pressuposts de

la comunitat autònoma de les Illes Balears han anat considerant en els seus estats
d’ingressos l’estimació corresponent per a la recaptació d’aquest impost. En
aquest sentit, aquest impost ha suposat que fins avui s’hagin recaptat i aplicat en
els pressuposts respectius dels anys corresponents, incloent-hi interessos de
demora i recàrrecs de constrenyiment, un total aproximat de 5.864.997.601
pessetes, i per a l’exercici de 2001 es considera una previsió d’ingrés de
3.300.000.000 de pessetes.

Mitjançant la sentència 289/2000, de 30 de novembre, publicada en el
BOE núm. 4, suplement de 4 de gener de 2001, el Ple del Tribunal Constitucional
va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei del Parlament de les Illes
Balears 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l’impost sobre instal·lacions
que incideixen en el medi ambient, ja que va estimar que aquest es configura com
un impost sobre el patrimoni immobiliari que incideix en la mateixa matèria
imposable que la de l’impost municipal sobre béns immobles, per la qual cosa
incorre en la prohibició prevista en l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei orgànica
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.

És obvi que aquesta sentència condiciona fortament els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En primer lloc, afecta de
manera directa els pressuposts aprovats per a l’any 2001 en els quals, com s’ha
dit anteriorment, s’inclou una previsió d’ingressos de 3.300.000.000 de pessetes
en concepte d’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient i
que, en aplicació de l’esmentada sentència del Tribunal Constitucional, resulten
immaterialitzables, amb la qual cosa, tot i que en el moment de la seva aprovació
estaven formalment equilibrats, parteixen amb un dèficit inicial de 3.300.000.000
de pessetes.

Per altra part, la comunitat autònoma haurà de procedir, si escau, a la
devolució del deute tributari originat pels imports recaptats i aplicats als
pressuposts d’exercicis anteriors que, com s’ha esmentat abans, importen un total
aproximat de 5.864.997.601 pessetes i que en el seu moment finançaren despeses
en inversions i actuacions en matèria de millora i protecció del medi ambient en
els pressuposts corresponents. A més, si escau, s’hauran d’atendre els interessos
de demora corresponents, que en una primera aproximació s’estimen en una xifra
de 2.906.508.624 pessetes així com altres despeses accessòries que es puguin
derivar de la sentència, com ara el cost derivat dels avals dipositats pels subjectes
passius de l’impost.

L’impacte de les devolucions d’aquestes quanties suposarà haver de fer
unes devolucions d’ingressos que disminuiran les contretes de l’exercici, alhora
que també s’hauran d’atendre els pagaments dels interessos de demora, la qual
cosa afectarà directament el pressupost.

De les consideracions abans esmentades se’n dedueix que si no s’adopten
mesures oportunes, al llarg de l’any 2001 es podria acumular un dèficit que podria
arribar aproximadament als 12.072 milions de pessetes fruit del desequilibri
pressupostari originat per l’aplicació de l’esmentada sentència del Tribunal
Constitucional.

És evident que de les consideracions anteriors se’n dedueix una total
descompensació del pressupost que, ja en inici, queda desequilibrat, alhora que
l’obligada devolució dels imports recaptats i de les despeses corresponents en
concepte d’interessos i altres despeses accessòries capgira radicalment la
planificació econòmica del Govern de les Illes Balears, especialment pel que fa
a la programació d’inversions que es veuria absolutament compromesa i mino-
rada. Aquest fet significa un perjudici per als interessos generals dels ciutadans
de les nostres illes.

Es fa palesa així la necessitat de restablir l’equilibri pressupostari, trencat
pels efectes de la impossible materialització de les previsions inicials que conté
quant a l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient i per les
obligacions que se’n derivaran en concepte de pagament d’interessos de les
devolucions dels ingressos recaptats fins avui, així com altres despeses accessòries
que puguin sorgir derivades de la sentència.

Així mateix, i tant com sigui possible, per tal de preservar els interessos
generals dels ciutadans de les Illes Balears, es fa necessari el manteniment del
nivell d’inversió que es preveu en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2001 i que es podria veure afectat pels efectes resultants de
la sentència del Tribunal Constitucional. Sobre això cal fer la consideració que,
en la mesura que les previsions i recaptacions d’exercicis anteriors de l’impost
sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient han finançat despeses de
capital, aquestes haurien d’haver estat finançades mitjançant la concertació de
préstecs o emissió de deute en el cas de la inexistència de l’esmentat impost en
els pressuposts generals de la comunitat autònoma, per a la qual cosa hi havia
marge suficient a cadascun dels exercicis respectius.

En aquest sentit, de conformitat amb el que estableixen l’article 66.2 de
la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, l’article 14.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes i l’article 29.2 de la Llei 1/1986, de
5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
modificació de la llei que es proposa autoritza al Govern de les Illes Balears la
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concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini per al finançament de
despeses d’inversió previstes en els pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2001, prenent com a import de referència per a la
quantificació d’aquest endeutament els diversos conceptes que resultin de
l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que declara la
inconstitucionalitat i consegüent nul·litat de la Llei 12/1991, reguladora de
l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Article únic .

Es modifica l’apartat 4 de l’article 15 de la Llei 15/2000, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:

“4.- S’autoritza la concertació d’operacions d’endeutament a llarg termini
fins a un import equivalent al dels deutes pendents de cobrament derivats de
liquidacions emeses per la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts en aplicació de
la Llei 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l’impost sobre instal·lacions
que incideixen en el medi ambient, així com a la suma dels imports derivats dels
conceptes següents: les devolucions del deute tributari que, si escau, s’hagin de
tornar als contribuents; els interessos legals meritats a favor seu; l’import que es
deixarà de recaptar com a previsió d’ingressos del pressupost per a l’any 2001
relatiu a l’impost esmentat, i la resta de despeses accessòries que es puguin
derivar de la sentència del Tribunal Constitucional 289/2000, de 30 de novembre,
per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei 12/1991, de 20
de desembre, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el
medi ambient.

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

Un cop publicada la sentència del Tribunal Constitucional 289/2000 que
ha resolt el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei reguladora de l’impost
sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, l’import de les operacions
d’endeutament que s’hagin autoritzat en l’exercici corrent i anteriors es contraurà
en el pressupost d’ingressos en funció de la disminució de contretes líquides que
pugui derivar-se del sentit de la sentència així com les devolucions del deute
tributari, els interessos legals, la baixa de la previsió d’ingressos i les despeses
a què es refereix el primer paràgraf d’aquest apartat.

L’endeutament que al tancament de l’exercici de 2001 no s’hagi formalitzat
ho podrà ser al llarg de l’any 2002, sempre que no s’ultrapassi el límit fixat en el
primer paràgraf d’aquest apartat.”

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a vint-i-dos de juny de dos mil u.
EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver
El Conseller d’Hisenda i Pressuposts,
Joan Mesquida Ferrando

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 13216
Correcció d’errors en l’Ordre del conseller de Treball i Formació,
de 20 d’abril de 2001, per la qual es desplega el pla d’inserció
laboral en el marc dels plans locals d’ocupació en col·laboració
amb entitats locals en l’àmbit de les Illes Balears

Atès que l’ordre del  conseller de Treball i Formació, de 20 d’abril de 2001,
per la qual es desplega el pla d’inserció laboral en el marc dels plans locals
d’ocupació en col·laboració amb entitats locals en l’àmbit de les Illes Balears,
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 58, de 15 de maig, s’han
advertit errors i atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre), amb la finalitat d’esmenar-les, es fan
les correccions següents:

Ú. ON DIU:
Article 3
Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts són els consells insulars, les

mancomunitats i els ajuntaments, així com els organismes autònoms, els instituts,
els consorcis, les empreses i fundacions públiques o altres figures amb personalitat
jurídica pròpia, dependents de les corporacions locals en l’àmbit funcional i
territorial de les Illes Balears.

Aquests han d’executar projectes de millora d’infraestructures o prestar
serveis establerts en l’article 5 d’aquesta Ordre i que per executar-los contractin
personal d’acord amb els criteris establerts en els articles 4 i 17 d’aquesta Ordre.

HA DE DIR:
Article 3
Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts són els consells insulars, les

mancomunitats i els ajuntaments, així com els organismes autònoms, els instituts,
els consorcis, les empreses i fundacions públiques o altres figures amb personalitat
jurídica pròpia, dependents de les corporacions locals en l’àmbit funcional i
territorial de les Illes Balears. També seran beneficiàries dels ajuts que otorga
aquesta Ordre les organitzacions socials que signin Pactes locals d’ocupació per
a la contractació del personal de suport, seguiment i control de les accions objecte
de la present Ordre i de les que es derivin dels esmentats Pactes locals d’ocupació.

Aquests han d’executar projectes de millora d’infraestructures o prestar
serveis establerts en l’article 5 d’aquesta Ordre i que per executar-los contractin
personal d’acord amb els criteris establerts en els articles 4 i 17 d’aquesta Ordre.

DOS. ON DIU:
Article 5.2
“2.  També són finançables les contractacions per dotar les organitzacions

socials signants dels pactes locals d’ocupació del personal tècnic adequat per al
suport, el seguiment i el control de les accions objecte d’aquesta Ordre, i de les
que derivin del desplegament del Pacte local d’ocupació.”

HA DE DIR:
Article 5.2.
“2.  També són finançables les contractacions per dotar les organitzacions

socials signants dels pactes locals d’ocupació del personal adequat per al suport,
el seguiment i el control de les accions objecte d’aquesta Ordre, i de les que
derivin del desplegament del Pacte local d’ocupació.”

TRES. ON DIU:
Article 9.1.c)
c)      “Personal tècnic destinat a tasques de suport de seguiment i control

de les accions objecte d’aquesta Ordre”.

HA DE DIR:
Article 9.1.c)
c)“Personal destinat a tasques de suport de seguiment i control de les

accions objecte d’aquesta Ordre”.

Palma, 18 de juny de 2001

El conseller de Treball i Formació
Eberhard Grosske Fiol

— o —-

Núm. 13217
Correcció d’errors en l’Ordre del conseller de Treball i Formació,
de 20 d’abril de 2001, per la qual s’estableixen i regulen determinats
ajuts públics a projectes dirigits a la creació d’ocupació en els
nous jaciments d’ocupació

Atès que l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 20 d’abril de 2001,
per la qual s’estableixen i regulen determinats ajuts públics a projectes dirigits
a la creació d’ocupació en els nous jaciments d’ocupació, publicada en el Butlleí
Oficial de les Illes Balears núm. 58, de 15 de maig, s’han advertit errors i atès que
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm.
285, de 27 de novembre), i amb la finalitat d’esmenar-les, es fan les correccions
següents:

Ú. ON DIU:
Article 16.2.b)
“ b) Si el contracte es concerta amb treballadors que pertanyin a un dels

col·lectius que gaudeixin de preferència en la contractació, relacionats en el 6.1
d’aquesta Ordre, la subvenció s’incrementarà en un 20%”

HA DE DIR:
“ b) Si el contracte es concerta amb treballadors que pertanyin a un dels

col·lectius que gaudeixin de preferència en la contractació, relacionats en
l’article 6.2 d’aquesta Ordre, la subvenció s’incrementarà en un 20%”

DOS. ON DIU:
Article 19.1.b), segon paràgraf


