
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 19601

Llei 7/2003 de 22 d�octubre, per la qual es deroga la Llei 7/2001,
de 23 d�abril, de l�impost sobre les estades a empreses turístiques
d�allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de
l�activitat turística i la preservació del medi ambient.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans 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

La Llei 7/2001, de 23 d�abril, de l�impost sobre les estades a empre-
ses turístiques d�allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de
l�activitat turística i la preservació del medi ambient, va crear l�esmentat impost
amb la intenció d�aconseguir més recursos per al finançament de les polítiques
necessàries perquè l�activitat turística pogués continuar desenvolupant-se har-
mònicament, i atesa la substancial identitat que hi havia, a judici del legislador
autonòmic en aquell moment, entre l�activitat turística i l�estada als establiments
turístics d�allotjament.

Ara bé, a criteri del Consell de Govern constituït després de la cele-
bració de les darreres eleccions generals autonòmiques, el finançament de les
infraestructures i de les polítiques públiques relacionades amb el medi ambient
i l�activitat turística es pot continuar realitzant sense necessitat de gravar les
estades a establiments turístics d�allotjament mitjançant l�impost que va confi-
gurar la Llei 7/2001, de 23 d�abril. 

Article únic
Es deroga la Llei 7/2001, de 23 d�abril, de l�impost sobre les estades

a empreses turístiques d�allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millo-
ra de l�activitat turística i la preservació del medi ambient.

Disposició transitòria primera 
1. S�estableix com a últim període de liquidació de l�impost en l�exercici

fiscal del 2003 el període comprès entre l�últim dia del darrer període de liqui-
dació finalitzat per a cada un dels règims de determinació de la base imposable
conforme a la normativa reglamentària de desplegament de la Llei 7/2001 i el
dia d�entrada en vigor de la present llei.

2. El termini per a la presentació de les declaracions liquidacions relatives
al període a què es refereix el punt primer anterior, i, si escau, del resum anual
corresponent, s�estendrà fins al dia 20 del mes següent al mes en què entri en
vigor aquesta llei.

Disposició transitòria segona
No obstant el que disposa l�article únic d�aquesta llei, la gestió, liqui-

dació, inspecció, recaptació i revisió de l�impost que es meriti fins a l�entrada
en vigor d�aquesta llei es regirà per la Llei 7/2001, de 23 d�abril, pel Decret
26/2002, de 22 de febrer, modificat pel Decret 148/2002, de 20 de desembre, i
per les ordres dictades pel conseller d�Hisenda i Pressuposts per al seu desple-
gament i execució.

Disposició final primera
S�autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar totes les disposi-

cions que siguin necessàries per al desplegament i l�execució d�aquesta llei.

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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 d�octubre de dos mil tres.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas i Palou

El Conseller d�Economia, Hisenda i Innovació,
Luis Angel Ramis d�Ayreflor Cardell
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Num. 19411
Decret 23/2003, de 17 d�octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual s�estableix l�estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d�Interior

L�article 11.c de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, disposa que correspon al president, com a responsable de la direcció del
Govern, «crear i extingir les conselleries, així com establir-ne la denominació i
les competències».

D�acord amb l�article 38.3.a d�aquesta Llei, el president de la comunitat
autònoma pot dictar reglaments en el cas de «creació i extinció de les conselle-
ries, inclosa la modificació de la denominació i de les competències que els
corresponen», entre d�altres.

L�article 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l�Administració de la  comunitat autònoma de les Illes Balears, en l�apartat 1
disposa que les conselleries �per exercir les funcions que tenen encomana-
des� s�estructuren en la Secretaria General i en les direccions generals que
corresponguin. Així mateix, l�apartat 2 d�aquest mateix article estableix que
«l�estructura bàsica de les conselleries s�ha d�aprovar per decret del president
del Govern de les Illes Balears».

Els articles 13 i 15 d�aquesta Llei disposen, respectivament, que «els
secretaris generals són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis
comuns, i també de les funcions d�assessorament jurídic i de suport tècnic» i que
«els directors generals són els òrgans directius encarregats de la gestió d�una o
diverses àrees funcionalment homogènies de cada conselleria».

El Decret 6/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, va esta-
blir l�estructura del Govern de les Illes Balears, del qual forma part la
Conselleria d�Interior.

L�article 2 del Decret 8/2003, de 30 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s�estableix l�estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i
de les conselleries del Govern de les Illes Balears, modificat pel Decret 10/2003,
de 4 de juliol, fixa en l�apartat 8 els òrgans directius de la Conselleria d�Interior.
Aquest Decret 8/2003, de 30 de juny, també fou modificat pel Decret 14/2003,
de 10 de juliol.

Per una altra banda, pel que fa a les competències de la Conselleria
d�Interior, els decrets esmentats fan una referència genèrica a les que tenia assig-
nades l�extingida Conselleria d�Interior, sense fer-ne una descripció exhaustiva.

Atès tot això, per raons organitzatives i d�oportunitat, es considera conve-
nient sistematitzar en una sola norma l�estructura orgànica bàsica de la
Conselleria d�Interior, fixar-ne les competències i eliminar-ne la remissió a l�ex-
tingida Conselleria d�Interior, així com incloure-hi alguns canvis.

Per això, d�acord amb el que disposen els articles 11.c i 38.3.a de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l�article 8.2 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article 1
Competències dels òrgans de la Conselleria d�Interior
1.La persona titular de la Conselleria d�Interior és l�òrgan competent per

exercir les competències de la seva àrea d�activitat administrativa mitjançant la
direcció i la coordinació de l�actuació dels titulars dels òrgans directius de la
Conselleria d�Interior, que s�especifiquen en aquest Decret.

2.La persona titular de la Conselleria d�Interior exerceix totes les compe-
tències que li atribueix la legislació vigent, amb independència de la possibili-
tat de transferir-ne la titularitat o l�exercici a altres òrgans, d�acord amb el que
disposa la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l�Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3.Les persones titulars dels òrgans directius de la Conselleria d�Interior
han d�exercir les funcions que determina aquest Decret, a més de les competèn-
cies que l�ordenament jurídic els atribueix com a pròpies.

Article 2
Estructura de la Conselleria d�Interior
La Conselleria d�Interior, sota la direcció de qui en sigui titular, s�estruc-

tura en els òrgans directius següents:
-- Secretaria General
-- Direcció General d�Interior 
-- Direcció General de Funció Pública
-- Direcció General d�Emergències

Article 3
Secretaria General
La Secretaria General gestiona els serveis comuns i té a càrrec seu l�as-

sessorament jurídic i el suport tècnic de la Conselleria d�Interior.

Article 4
Direcció General d�Interior
La Direcció General d�Interior exerceix les funcions relatives a les matè-

ries següents: Administració local, activitats classificades, espectacles, casinos,
jocs i apostes, com també en les matèries de seguretat i coordinació de policies
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