
siguin necessàries per desplegar aquesta llei.

2. Així mateix, s'autoritza el Consell de Govern perquè actualitzi les quan-
ties que s'indiquen en aquesta llei.

Disposició final quarta

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat 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-tres de desembre de dos mil quatre

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El Conseller d'Economía, Hisenda i Innovació
Luis Angel Ramis de Ayreflor Cardell

� o �

Num. 23329
Llei 7/2004 de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005.

EL PRESIDENT 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

El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de
pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l'a-
provació dels pressuposts generals, que incloguin 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 res-
tricció il·legítima de les competències del poder legislatiu. 

Per complir el que s'ha exposat, s'elabora la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que, juntament amb la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al
qual s'ha d'ajustar l'activitat economicofinancera de la comunitat autònoma. 

Entre les novetats principals que aquesta llei inclou, cal destacar l'incre-
ment considerable dels crèdits destinats a satisfer les despeses d'Educació, ja
que s'ha inclòs en els crèdits inicials d'aquest pressupost l'import adequat per fer
front a totes les obligacions derivades de l'execució d'aquesta matèria, sense que
sigui necessari, per tant, recórrer al recurs de les ampliacions de crèdit; conse-
qüentment, s'han eliminat entre els supòsits de crèdits ampliables els que feien
referència a aquesta matèria.

Així mateix, seguint el criteri iniciat en la Llei 9/2003, de 22 de desem-
bre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2004, es redueixen encara més els supòsits de crèdit amb caràcter amplia-
ble i, també per a l'any 2005, se suspenen les incorporacions de crèdit a què es
refereix l'article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears.

D'altra banda, se suprimeix, mitjançant la derogació de l'article 14 de la
Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autò-
noma per a l'any 2004, el fons de contingència d'execució pressupostària, la cre-
ació del qual fou motivada per la necessitat que el Govern de les Illes Balears
nomenat després de les eleccions autonòmiques de l'any 2003 va tenir de dispo-
sar de prou crèdit per destinar-lo a cobrir necessitats no previstes en el pressu-
post i que poguessin presentar-se al llarg de la seva vigència, derivades en gran
part d'actuacions procedents del període legislatiu precedent. Amb aquest fons
es va aconseguir la finalitat esmentada sense alterar el règim de finançament de
les modificacions pressupostàries regulat en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma. Una vegada el govern actual ha conegut
amb exactitud les magnituds econòmiques que cal incloure en els pressuposts de
la comunitat autònoma per fer front a totes les obligacions assumides per aques-
ta, les ha previst en els corresponents crèdits pressupostaris de despeses, amb la
qual cosa ja no s'ha de recórrer al mecanisme del fons de contingència, i per això
es deroga. 

En matèria de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic

de la comunitat autònoma de les Illes Balears, se'n preveu l'actualització d'acord
amb el creixement de l'índex de preus al consum de l'any anterior. 

TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS

Article 1
Crèdits inicials 

1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de la comunitat autò-
noma 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 de les seves entitats autònomes per a l'exercici del 2005, s'aproven crè-
dits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de
2.545.030.484,98 euros, i del capítol econòmic VIII per import de 483.631,11
euros.

L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici,
detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix a 2.225.308.305,75 euros, pel que fa
als capítols I a VII, i a 205.810,34 euros, pel que fa al capítol VIII. 

b) Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a des-
peses del capítol IX per un import de 42.274.851,33 euros. 

c) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de les entitats de dret
públic a les quals es refereix l'article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de març,
d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascen-
deixen a 392.307.807,89 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord
amb el que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

d) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de les societats anò-
nimes públiques a les quals es refereix l'article 1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d'ingressos de les quals
ascendeixen a 92.907.781,42 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'a-
cord amb el que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears.

2. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 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 del 2005, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econò-
mics I a VII per import de 922.281.731,67 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 I a VII, a
862.281.731,67 euros. 

Aquests estats de despeses i d'ingressos s'han d'executar, controlar i liqui-
dar d'acord amb el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa complementària que
hi resulti aplicable.

b) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de l'entitat de dret
públic Gestió Sanitària de Mallorca, els estats de despeses i d'ingressos del qual
ascendeixen a 38.324.636,18 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'a-
cord amb el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa complementària que hi
resulti aplicable. 

Article 2
Del finançament dels crèdits aprovats en l'article anterior

1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article ante-
rior, per import de 2.587.788.967,42 euros, s'han de finançar: 

a) Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es
detallen en els capítols I a VIII de l'estat d'ingressos del pressupost de la comu-
nitat autònoma, i que s'estimen en 2.225.514.116,09 euros. 

b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del
pressupost de la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix l'article 18.3
d'aquesta llei.

2. Els crèdits aprovats en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article anterior, per
import de 922.281.731,67 euros, s'han de finançar:

a) Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es
detallen en els capítols I a VII de l'estat d'ingressos del pressupost de l'ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears, i que s'estimen en 862.281.731,67 euros.

b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del
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pressupost de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, d'acord amb el que
estableix l'article 18.4 d'aquesta llei.

TÍTOL II
ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS

Article 3
Vinculació dels crèdits 

Per al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per al
pressupost de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, els crèdits pres-
supostaris que conformen els corresponents programes de despeses tenen caràc-
ter limitatiu d'acord amb els nivells de vinculació entre ells, de conformitat amb
les regles següents: 

a) Amb caràcter general, la vinculació és orgànica a nivell de secció, fun-
cional a nivell de programa, excepte pel que fa al Servei de Salut de les Illes
Balears, que ho serà a nivell de funció, i econòmica a nivell de capítol, excepte
per al capítol VI, que és a nivell d'article. No obstant això, estan exclusivament
vinculats entre ells:

-Els crèdits del concepte 160, corresponent a quotes socials.
-Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05, i nivells

posteriors de desagregació, corresponents a les retribucions per triennis d'alts
càrrecs, personal eventual de gabinet, funcionaris i personal laboral, respectiva-
ment. 

-Els crèdits del subconcepte 222.00, i nivells posteriors de desagregació,
corresponent a comunicacions telefòniques. 

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

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

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

Article 4
Habilitació i desglossament d'aplicacions pressupostàries

1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels ingressos
i/o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits aprovats en els pressuposts, el
conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts pot autoritzar la creació
de les aplicacions pressupostàries corresponents.

2. No obstant això, l'aprovació dels expedients de modificacions pressu-
postàries suposa, implícitament, l'aprovació de la creació de les aplicacions
pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingres-
sos i/o de les despeses, d'acord amb la classificació orgànica, econòmica i fun-
cional o per programes que correspongui en cada cas.

Article 5
Crèdits ampliables i generacions de crèdit 

1. Per a l'exercici del 2005, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crè-
dits establert amb caràcter general en l'article 3 d'aquesta llei, es poden generar,
quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent
en els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment previ de les
formalitats establertes o que s'estableixin, en el casos següents:

a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que transferei-
xi durant l'exercici l'Administració General de l'Estat, com també els serveis la
gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de gene-
rar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o,
si escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què s'instru-
menti l'encàrrec, i pels imports que s'hi determinin.

b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos afectats, la quan-
tia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests
ingressos.

c) Els destinats al pagament d'havers del personal, quan resulti necessari
per atendre l'aplicació de retribucions derivades de disposicions de caràcter
general. 

d) Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència ferma. 

e) Els destinats a satisfer les despeses que es derivin de l'aplicació de l'ar-
ticle 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997. 

f) Els destinats al pagament de retribucions a alts càrrecs i al personal al
servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte d'antiguitat i
complement específic docent per formació contínua �sexennis� (subconceptes
100.02, 110.02, 120.05, 130.05 i 121.21).

g) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l'ocupador (sub-
concepte 160.00).

h) Els destinats a satisfer les despeses per inversions reals que es derivin
de la reposició de mals causats per catàstrofes naturals (subconcepte 611.01).

i) Els crèdits destinats a fer efectius els serveis transferits als consells
insulars que figurin en la secció 32 dels pressuposts. 

j) Els crèdits destinats a satisfer les despeses incloses dins el programa
126A.

k) Els destinats al pagament de les subvencions al cost del peatge del túnel
de Sóller (subconcepte 480.46).

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

m) Els crèdits destinats al pagament de les transferències corrents a l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (subconcepte 441.16).

n) Els crèdits del programa Habitatge, corresponents a la partida 17401
431B01 78000. 

o) Els crèdits destinats a satisfer els pagaments derivats de les compensa-
cions per increment d'expedicions de transport regular de viatgers per carretera
(subconcepte 470.02). 

p) Els crèdits destinats a satisfer les despeses corresponents a tributs
locals. 

q) Els crèdits destinats al pagament de transferències corrents al Servei de
Salut de les Illes Balears per al finançament de les modificacions pressupostà-
ries relatives als crèdits següents: 

- Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subcon-
cepte 489.00). 

- Els crèdits de l'article 25, corresponent a l'assistència sanitària amb mit-
jans aliens.

- Els crèdits del capítol I de les seccions pressupostàries 50, 51, 52, 54, 56
i 57. 

- Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència ferma. 

r) Els destinats a satisfer les pensions assistencials derivades del Decret
117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda mínima d'inserció.

s) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones recaptadores i les des-
peses per a la gestió i recaptació de nous imposts, com també la remuneració
dels agents recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).

t) Els destinats a satisfer les aportacions a plans de pensions a favor del
funcionari i laboral al servei de la comunitat autònoma a quèe es refereix la dis-
posició addicional cinquena d'aquesta llei.

2. Per a l'exercici del 2005, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels crè-
dits establert amb caràcter general en l'article 3 d'aquesta llei, es poden generar,
quan així s'indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l'exercici corrent
en el pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el compliment
previ de les formalitats establertes o que s'estableixin, en el casos següents: 

a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que transferei-
xi durant l'exercici l'Administració General de l'Estat, com també els serveis la
gestió dels quals s'hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s'han de gene-
rar d'acord amb la modificació de crèdit en els pressuposts generals de l'Estat o,
si escau, d'acord amb el que estableixin els instruments jurídics en què s'instru-
menti l'encàrrec, i pels imports que s'hi determinin.

b) Els destinats a finançar serveis que tenguin ingressos afectats, la quan-
tia dels quals pot generar crèdit fins a la recaptació real obtinguda per aquests
ingressos. 

3. Les ampliacions de crèdit poden ser anul·lades mitjançant resolució
expressa del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts, sempre que
la disponibilitat pressupostària ho permeti. Així mateix, el conseller competent
en matèria d'hisenda i pressuposts pot revocar el caràcter ampliable dels crèdits
relacionats en els punts anteriors d'aquest article, sempre que no hagin estat
objecte de cap ampliació amb anterioritat a la data de la resolució per la qual s'a-
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cordi la revocació.

Article 6
Incorporacions de crèdit

Per a l'exercici del 2005 queda suspesa la vigència de l'article 46 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Tot i així, en el cas que el romanent de tresoreria de l'exercici del 2004
sigui positiu, el resultat d'aquesta magnitud es podrà utilitzar com a font de
finançament per incorporar els crèdits del pressupost de despeses que el conse-
ller competent en matèria d'hisenda i pressuposts determini.

Article 7
Limitacions a les transferències de crèdit 

Les transferències de crèdit a les quals fan referència els articles 50, 51 i
52 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, estan subjectes exclusivament a les limitacions següents:

a) No es poden minorar les partides pressupostàries els crèdits de les quals
hagin estat ampliats, excepte si el caràcter ampliable es revoca d'acord amb l'ar-
ticle 5.3 d'aquesta llei, ni poden afectar els dotats a través de crèdit extraordina-
ri o suplement de crèdit durant l'exercici. 

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

b) No es poden fer transferències de crèdit a càrrec d'operacions de capi-
tal amb la finalitat de finançar operacions corrents, excepte en el supòsit de crè-
dits per dotar el funcionament de noves inversions que, a més, hagin conclòs en
el mateix exercici, i en els casos d'autorització prèvia de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears. 

No obstant això, es poden fer transferències que minorin crèdits per a ope-
racions de capital, sempre que els crèdits incrementats estiguin destinats a ope-
racions corrents en matèria d'educació, formació i orientació, sanitat, coopera-
ció o solidaritat. 

Article 8 
Limitacions a les modificacions de crèdit en els pressuposts de despe-

ses del Servei de Salut de les Illes Balears

Les modificacions pressupostàries que augmentin els crèdits inicials del
pressupost de despeses del Servei de Salut de les Illes Balears l'import de les
quals superi, aïlladament o conjuntament, el 5% del total dels esmentats crèdits
inicials, han de ser autoritzades per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears.

TÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Article 9
Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l'obligació

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

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

b) Al president del Govern, al titular de la Vicepresidència, i al titular de
la Conselleria de Relacions Institucionals, indistintament, amb relació a la sec-
ció 11; als consellers, amb relació a les seccions 12 a 23; 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 de les entitats autònomes corresponents amb relació a
les seccions pressupostàries 71, 73, 74, 76, 78 i 79.

d) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, amb relació al pres-
supost de despeses d'aquesta entitat.

2.No obstant això, serà necessari sol·licitar l'autorització prèvia al Consell
de Govern quan es tracti d'expedients de despesa de quantia superior a
500.000,00 euros, o, pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, de
2.000.000,00 euros.

3 L'autorització prevista en el punt segon anterior no serà exigible en els
supòsits següents:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les

de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupos-
tàries, que corresponen al conseller competent en matèria d'hisenda i pressu-
posts, al qual correspon exercir totes les competències administratives que es
derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmen-
tades. 

b) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que corresponen
al conseller competent en matèria d'interior.

c) Els expedients de concessió de subvencions, sense perjudici que, d'a-
cord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de sub-
vencions, l'òrgan competent, amb caràcter previ a l'aprovació de l'expedient de
despesa, hagi de comunicar al Consell de Govern les subvencions de quantia
superior a 150.000,00 euros.

d) Les operacions relatives a despeses de les línies de subvenció del
FEOGA-Garantia a què es refereix el Reglament (CEE) 1258/1999, del Consell,
de 17 de maig, i altres normes comunitàries, estatals i autonòmiques concor-
dants i de desplegament, que corresponen, amb independència de la quantia, al
conseller competent en matèria d'agricultura o, si escau, als òrgans que resultin
competents per a això d'acord amb aquestes normes. 

4.En els expedients de despesa derivats de l'adquisició de béns a títol one-
rós regulats per la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, l'òrgan competent en la matèria ha de fixar el crèdit
al qual s'ha d'imputar la despesa, amb excepció d'aquelles que impliquin despe-
ses d'import superior a 500.000,00 euros, amb relació a les quals serà necessà-
ria l'autorització prèvia del Consell de Govern, que també fixarà el crèdit al qual
s'imputarà la despesa.

L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l'adquisició de
béns a títol onerós és el titular de la secció pressupostària en la qual es trobin els
crèdits destinats a finançar l'operació, d'acord amb les resolucions dictades per
l'òrgan competent en la matèria a què es refereix el paràgraf anterior.

5.Les competències en matèria de reconeixement de l'obligació correspo-
nen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al sín-
dic major de comptes, al conseller titular de cada secció pressupostària i al
gerent del Servei de Salut de les Illes Balears o de l'entitat autònoma a càrrec de
la qual hagi de ser atesa l'obligació.

No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i despeses de pre-
visió social o assistencial del personal corresponen al conseller d'Interior, amb
independència de les seccions a què s'apliquin, excepte les seccions 02-
Parlament de les Illes Balears i 03-Sindicatura de Comptes, i les que afectin
nòmines del personal adscrit al servei d'educació no universitària, que corres-
pondran al conseller competent en matèria d'educació o del personal adscrit al
Servei de Salut de les Illes Balears, que correspondran al gerent. 

6. L'òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa ho és també per
dictar la resolució administrativa que doni lloc a aquesta despesa, excepte en el
cas previst en l'apartat 4 d'aquest article i, en general, de la resta dels casos en
què la competència per dictar la resolució esmentada estigui atribuïda per llei. 

La desconcentració, la delegació o, en general, els actes pels quals es
transfereixen la titularitat o l'exercici de les competències esmentades en el
paràgraf anterior s'entenen sempre referits a ambdues competències. 

Article 10
Despeses plurianuals 

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

Així mateix, la despesa que en aquests casos s'imputi a cadascun dels
exercicis futurs no pot excedir de la quantia resultant d'aplicar al crèdit inicial
de cada capítol d'una mateixa secció de l'exercici corrent els percentatges
següents: en l'exercici immediat següent, el 70%; en el segon exercici, el 60%,
i en els exercicis tercer i quart, el 50%. 

2. Les limitacions anteriors no són aplicables als supòsits prevists en les
lletres c) i d) de l'article 45.2 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts, en casos especialment justificats, a petició de la
conselleria corresponent i amb els informes que pertoquin i, en tot cas, el de la
direcció general competent en matèria de pressuposts, pot en cadascun dels
expedients de despesa plurianual: 

- Exceptuar l'aplicació de les limitacions esmentades. 
- Modificar els percentatges i el nombre d'anualitats assenyalats en l'apar-

tat 1 d'aquest article.
El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d'hi-

senda i pressuposts, pot també exercir, per a un determinat exercici pressupos-
tari, les facultats d'excepció i modificació esmentades en el paràgraf anterior
amb relació a un conjunt d'expedients de despeses plurianuals determinat quant
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a les característiques generals i comunes d'aquests. 

3. Correspon al conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts la
facultat d'autoritzar la imputació de despeses a exercicis futurs, sense perjudici
de les competències en matèria d'execució del pressupost de despeses que es
determinen en l'article 9 d'aquesta llei.

4. El conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts pot modificar
les anualitats compromeses, sempre que aquesta possibilitat sigui establerta en
el marc legal o contractual que presideixi aquest compromís, tot això dins les
disponibilitats pressupostàries.

5. En tot cas, l'adquisició i la modificació de compromisos de despeses
plurianuals requerirà la presa en consideració prèvia de la direcció general com-
petent en matèria de pressuposts i la fiscalització prèvia de la Intervenció.

6. S'ha de retre compte de tots els compromisos de despesa d'abast pluria-
nual al Parlament de les Illes Balears en la informació trimestral que preveu l'ar-
ticle 103 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears.

Article 11
Indisponibilitat

Les partides del pressupost de despeses que aquesta llei assenyali o que
mitjançant ordre del conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts es
determinin quedaran en situació d'indisponibilitat mentre no siguin reconeguts
o recaptats els drets afectats a les activitats finançades per aquestes partides de
despeses i en aquells casos en què la bona gestió de les despeses així ho acon-
selli. 

Article 12
De les despeses de personal per a l'any 2005 

1. Les retribucions per a l'any 2005 dels membres del Govern de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears i altres alts càrrecs i del personal eventual al
servei de l'administració de la comunitat autònoma són les que, d'acord amb la
normativa vigent, corresponguin a l'any 2004, i s'ha d'incrementar la quantia
dels diferents conceptes retributius en el mateix percentatge que sigui aplicable
als funcionaris de l'Administració General de l'Estat per a l'exercici del 2005.

Així mateix, es poden concertar assegurances de vida per tal de cobrir els
rics en què puguin incórrer els membres del Govern en l'exercici de les seves
funcions.

2. En relació amb els funcionaris al servei de l'administració de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears: 

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

b) La resta de retribucions complementàries es basa, per a cada lloc de tre-
ball, en el que, d'acord amb la normativa vigent, determinin les relacions de
llocs de treball corresponents a l'any 2004, i s'han d'incrementar en la mateixa
forma que sigui aplicable als funcionaris de l'Administració General de l'Estat
per a l'exercici del 2005. 

3. Les retribucions dels funcionaris que, al llarg de l'any, siguin adscrits a
una altra plaça de les previstes en la relació de llocs de treball han de ser objec-
te de revisió d'acord amb les especificacions del nou lloc a què s'adscriguin. 

4.Les retribucions del personal laboral al servei de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears són les que es determinen mitjançant la
negociació col·lectiva, de conformitat amb els criteris que amb aquesta finalitat
s'estableixin en la regulació estatal d'aplicació imperativa. 

Article 13
Complement de productivitat 

La quantia global del complement de productivitat a què es refereix l'arti-
cle 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, no pot excedir del 5% sobre els crèdits ini-
cials del capítol I de cada secció de despesa. 

Article 14
Indemnitzacions per raó del servei 

1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la comunitat
autònoma es regulen per la seva normativa pròpia, la quantia de les quals, amb
relació a les de l'any 2004, s'ha d'incrementar en el percentatge a què es refereix
l'article 12.2.b) d'aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment aplicable
al personal eventual al servei de la comunitat autònoma. 

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

3. Els membres de la Comissió Mixta de Transferències i els representants
de l'administració de la comunitat autònoma en els altres òrgans col·legiats que
determini el titular de la secció pressupostària corresponent percebran, prestin o
no serveis en aquesta comunitat i siguin quines siguin les funcions que exercei-
xin en aquests òrgans col·legiats, una indemnització en concepte d'assistència a
les sessions, en la forma i la quantia que reglamentàriament es determinin, a més
de les despeses dels desplaçaments que realitzin amb aquesta finalitat. Un cop
determinada la procedència de la indemnització i no fixada la quantia, aquesta
serà de 52,04 euros per sessió i dia. 

TÍTOL IV
CONCESSIÓ D'AVALS

Article 15
Avals 

1. Al llarg de l'exercici del 2005, la comunitat autònoma pot concedir
avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici d'excussió,
directament o a través de les seves entitats autònomes i empreses públiques, fins
a la quantitat total de 60.000.000,00 euros. 

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

2. L'import de cada aval no pot excedir el 30% de la quantitat assenyala-
da en l'apartat anterior d'aquest article, excepte en aquells supòsits en què el
Consell de Govern acordi exceptuar aquesta limitació. 

Aquesta limitació afecta exclusivament cadascuna de les operacions ava-
lades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada. 

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

3. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d'avals, hagin estat con-
cedits directament per la comunitat autònoma o per les seves entitats autònomes
o empreses públiques, els ha de tramitar i registrar la direcció general compe-
tent en matèria de tresoreria. 

4. No s'ha d'imputar al límit esmentat l'import dels avals que es prestin
amb motiu del refinançament o la substitució d'operacions de crèdit, en la mesu-
ra que impliquin cancel·lació d'avals concedits abans. 

5. Els avals concedits per la comunitat autònoma es poden fer extensius a
operacions de derivats financers formalitzats per l'entitat, institució o empresa
avalada. 

Les operacions de derivats financers han de ser prèviament autoritzades
per la direcció general competent en matèria de tresoreria. 

Article 16
Avals excepcionals

1. Excepcionalment, en l'exercici del 2005, la comunitat autònoma de les
Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa del bene-
fici d'excussió, les operacions de crèdit següents: 

1a. Per un import de fins a 35.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN). 

2a. Per un import de fins a 54.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

3a. Per un import de fins a 30.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a l'Institut Balear de l'Aigua i l'Energia (IBAEN).

4a. Per un import de fins a 12.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a Infrastructures i Obres Portuàries, SA.

5a. Per un import de fins a 28.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a l'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.

6a. Per un import de fins a 55.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals (IBISEC).

2. Les operacions de crèdit que s'hagin d'avalar tenen com a objecte exclu-
siu el finançament del pla d'inversions dels ens esmentats en l'apartat anterior,
que queda reflectit en els pressuposts corresponents. 
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TÍTOL V
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article 17 
Reconeixement de drets

En tancar cada exercici, els imports corresponents a les obligacions reco-
negudes dins l'exercici per l'execució d'obres de carreteres han de ser objecte de
contracció en el pressupost d'ingressos en la part que hagin de ser finançades per
l'Administració de l'Estat per raó de la seva inclusió en els convenis de col·labo-
ració subscrits entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma de 21 de
gener del 1998 i de 12 de març del 2004, sempre que es tracti d'obres que hagin
estat objecte d'encàrrec de gestió a la comunitat autònoma. S'ha de procedir
igualment a aquesta contracció de drets per l'import que resulti de les obliga-
cions reconegudes en concepte de les indemnitzacions derivades de les expro-
piacions dels terrenys necessaris per executar aquestes obres, sempre que es
tracti d'expedients que hagin estat objecte d'encàrrec de gestió a la comunitat
autònoma per part de l'Administració de l'Estat. I tot això, amb independència
dels mecanismes que preveu l'article 18 d'aquesta llei.

Quan, posteriorment i en compliment dels convenis esmentats,
l'Administració de l'Estat transfereixi els fons a la comunitat autònoma, aquests
cobraments reduiran els drets que hagin estat comptabilitzats d'acord amb el que
es disposa en el paràgraf anterior d'aquest article.

Article 18
Operacions de crèdit

1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria previstes en els
articles 29.1 i 74.b) de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears, sempre que la seva quantia no superi el 20%
dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats en l'article 1 d'a-
questa llei. 

2. Les operacions especials de tresoreria concertades pel Govern per un
termini inferior a un any a fi d'anticipar la presumible recaptació dels drets dels
ajuntaments de les Illes Balears que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus
ingressos no s'han de computar als efectes del límit previst en l'apartat 1 d'aquest
article.

Així mateix, les operacions especials de tresoreria concertades pel Govern
per tal de cobrir els desfasaments de finançament provocats per la reclamació
davant l'Administració General de l'Estat dels imports a què es refereix la dis-
posició addicional quarta d'aquesta llei, tampoc no s'han de computar als efec-
tes del límit previst en l'apartat 1 d'aquest article.

3. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts, emeti deute públic o concerti operacions de crè-
dit 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 caracterís-
tiques, amb la limitació d'augmentar l'endeutament al tancament de l'exercici
fins a un import màxim de 320.000.000,00 euros respecte del saldo de l'endeu-
tament a dia 1 de gener del 2005.

Aquest límit serà efectiu al tancament de l'exercici i es pot sobrepassar al
llarg de l'any en curs amb l'autorització prèvia del conseller competent en matè-
ria d'hisenda i pressuposts. 

S'entén per endeutament a aquests efectes l'import adjudicat en operacions
amb un termini de reemborsament superior a l'any, tot i que estigui pendent de
formalització. L'endeutament autoritzat per a l'any 2004 i no formalitzat en data
31 de desembre d'aquest any es podrà dur a terme l'any 2005, però s'imputarà a
l'autorització legal vigent per a l'any 2004.

4. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts, emeti deute públic o concerti operacions de crè-
dit per al finançament dels crèdits a què es refereix l'article 2.2 d'aquesta llei,
amb un termini de reemborsament superior a l'any, i en determini les caracterís-
tiques, amb la limitació d'augmentar l'endeutament al tancament de l'exercici
fins a un import màxim de 60.000.000,00 euros respecte del saldo de l'endeuta-
ment a dia 1 de gener del 2005.

Aquest límit serà efectiu al tancament de l'exercici i es podrà sobrepassar
al llarg de l'any en curs amb l'autorització prèvia del conseller competent en
matèria d'hisenda i pressuposts.

S'entén per endeutament a aquests efectes l'import adjudicat en operacions
amb un termini de reemborsament superior a l'any, tot i que estigui pendent de
formalització. L'endeutament autoritzat per a l'any 2004 i no formalitzat en data
31 de desembre d'aquest any es podrà dur a terme l'any 2005, però s'imputarà a
l'autorització legal vigent per a l'any 2004.

5. L'endeutament s'ha de realitzar d'acord amb els requisits i les condi-
cions assenyalades en l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i
en l'article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes. 

6. La intervenció de fedatari públic només és preceptiva quan així ho dis-

posi expressament la legislació aplicable. En tot cas, no és preceptiva per a les
operacions d'apel·lació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés. 

7. En el mes següent a l'aprovació del pressupost, les empreses públiques
de la comunitat autònoma han de remetre a la direcció general competent en
matèria de tresoreria els projectes d'inversió prevists en els pressuposts corres-
ponents que es proposin finançar amb el producte d'operacions d'endeutament
prèviament autoritzades per la conselleria competent en matèria d'hisenda i
pressuposts, així com el programa d'execució d'aquestes operacions. 

Les empreses públiques de la comunitat autònoma han d'informar la
direcció general competent en matèria de tresoreria de les disposicions que efec-
tuïn de les operacions d'endeutament formalitzades, i també de l'aplicació d'a-
questes. 

Article 19 
Comptabilització de les operacions d'amortització anticipada per

renegociació o refinançament d'operacions d'endeutament 

D'acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament, les ope-
racions acordades pel Consell de Govern d'amortització anticipada per renego-
ciació o refinançament d'operacions d'endeutament de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, es comptabilitzaran transitòriament tant les operacions noves
que es concertin com aquelles que es cancel·lin anticipadament en els comptes
no pressupostaris que la Intervenció General de la comunitat autònoma deter-
mini. En tot cas, se n'ha de traspassar el saldo net al pressupost de la comunitat
autònoma al tancament de l'exercici, amb les adaptacions pressupostàries prè-
vies necessàries. 

Article 20
Tributs 

1. Per a l'any 2005 les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic de la Hisenda de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, s'han d'augmentar en la quantitat que resulti d'aplicar a la quanti-
tat exigida durant l'any 2004 el coeficient derivat de l'increment de l'índex de
preus al consum de l'Estat espanyol corresponent a l'exercici del 2003. 

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

2. Les xifres resultants de l'aplicació del coeficient establert en l'apartat
anterior s'han d'arrodonir per excés o per defecte al cèntim més pròxim. En cas
que en haver aplicat aquest coeficient s'obtengui una quantitat la tercera xifra
decimal de la qual sigui 5, l'arrodoniment es farà a la xifra superior.

3. S'exceptuen de l'increment previst en l'apartat anterior els tributs i les
prestacions patrimonials de caràcter públic que s'hagin actualitzat per normes
aprovades l'any 2004. 

TÍTOL VI
TANCAMENT DEL PRESSUPOST

Article 21
Tancament del pressupost 

Els pressuposts per a l'exercici del 2005 es tanquen, pel que fa al reconei-
xement dels drets i de les obligacions, el 31 de desembre de l'any 2005. 

D'acord amb el que disposa l'article 96.1 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queden integrats en
el compte de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears els
comptes de les entitats autònomes que siguin incloses en els pressuposts gene-
rals de la comunitat autònoma com a seccions pressupostàries. 

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 22
Documentació que s'ha de trametre al Parlament de les Illes Balears

La documentació que, segons el que disposa l'article 103 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, ha de remetre trimestralment el Govern de les Illes Balears al Parlament
de les Illes Balears s'ha de lliurar en el segon mes de cada trimestre. 

Disposició addicional primera 

1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes
Balears, sense incloure-hi els triennis ni els cost de la Seguretat Social a càrrec
de l'empresari, és el que s'indica a continuació:

a) Personal docent: 32.347.916,00 euros
b) Personal no docent: 13.774.249,00 euros
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2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol I
del seu pressupost de despeses fins a les quantitats assenyalades en l'apartat
anterior d'aquesta disposició.

Disposició addicional segona 

Al llarg de l'any 2005 se suspèn la vigència de la disposició addicional
setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 1998, només respecte de les
tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través d'Internet
amb servei de recerca. 

Disposició addicional tercera 

Les prescripcions contingudes en l'article 17 d'aquesta llei, quant al reco-
neixement de drets, també són d'aplicació pel que fa a l'import de les obligacions
reconegudes en els pressuposts de despeses de l'exercici 2004 per raó de l'exe-
cució de les obres i de les indemnitzacions derivades de les expropiacions dels
terrenys necessaris per a això, quan es tracti d'obres que hagin estat encarrega-
des per l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma en el marc dels con-
venis a què es refereix l'article 17 esmentat. Aquests reconeixements de drets
s'han de comptabilitzar en el pressupost d'ingressos de l'exercici 2005. 

Disposició addicional quarta

Dins el període de presentació del compte general de liquidació i en els
termes que resultin del mandat que a aquest efecte aprovi el Parlament de les
Illes Balears, l'import de la reclamació que es plantegi o es pugui plantejar
davant l'Administració General de l'Estat com a conseqüència del dèficit de
finançament dels exercicis tancats imputable a l'assumpció de les noves compe-
tències en matèria d'educació i de sanitat serà objecte de contracció en el pres-
supost d'ingressos de l'exercici 2004.

Disposició addicional cinquena.

Durant l'any 2005 el Govern de les Illes Balears, prèvia la corresponent
negociació sindical, durà a terme les anàlisis i els estudis tècnics necessaris per
configurar i aplicar un pla de pensions a favor de personal de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears subjecte a règim administratiu, estatutari i laboral,
durant el període de vigència que s'estableixi. Aquest pla ho serà en la modali-
tat d'ocupació i d'aportació definitiva, les quantitats destinades a finançar les
aportacions als plans de pensions abans esmentats, tindran la consideració de
retribució a tots els efectes.

Disposició addicional sisena.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears incorporarà en el seu pressu-
post de cada exercici els romanents de crèdit anul·lats al tancament de l'exerci-
ci anterior.

Disposició derogatòria única

1. Es deroga l'article 14 de la Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressu-
posts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de categoria igual
o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei. 

Disposició final primera 

S'autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, abans del 30 de juny del
2005, elabori i aprovi un text refós de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en què s'incorporin les disposi-
cions legals vigents de caràcter permanent en matèria de gestió financera i pres-
supostària contingudes en les lleis anuals de pressuposts posteriors a l'entrada en
vigor de l'esmentada llei de finances, amb autorització per regularitzar, aclarir i
harmonitzar les disposicions objecte de refosa, amb inclusió, si escau, de les
fundacions del sector públic autonòmic.

Disposició final segona

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matè-
ria d'hisenda i pressuposts, dicti les disposicions necessàries per al desplega-
ment i l'execució de tot el que es preveu en aquesta llei. 

Disposició final tercera 

Aquesta llei entrarà en vigor, un cop publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, el dia 1 de gener del 2005.

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

Palma, vint-i-tres de desembre de dos mil quatre

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,
Luis Angel Ramis de Ayreflor Cardell
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Num. 23331
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, adminis-
tratives i de funció pública.

EL PRESIDENT 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

I

Aquesta llei s'emmarca dins les conegudes com a 'lleis d'acompanyament
dels pressuposts generals'. La justificació d'aquestes lleis rau en les limitacions
establertes pel Tribunal Constitucional amb relació a l'abast de les lleis de pres-
suposts, atesa la singularitat d'aquestes darreres. En aquest sentit, les anomena-
des 'lleis d'acompanyament' pretenen complementar la Llei de pressuposts i
constituir, amb aquesta, una unitat d'acció racional per complir els objectius de
política econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament amb les
lleis de pressuposts generals.

Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit, recull bàsicament
aspectes de caràcter tributari, d'acció administrativa i de funció pública. 

II

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

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 25), se n'ha modificat la forma i l'es-
tructura de tal manera que es dedica una secció a cadascun dels tributs cedits per
tal d'aconseguir una major claredat. La secció 1a (article 1) conté una disposi-
ció de caràcter general a l'efecte d'assenyalar, de forma expressa, que la regula-
ció de les mesures que es conté en la resta del capítol es fa a l'empara de la capa-
citat normativa que reconeix la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia. En
la secció 2a (articles 2 a 7), s'introdueix el concepte de part general de la renda
del període en l'impost sobre la renda de les persones físiques que recull el text
refós de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, aprovat mitjançant el Reial Decret
Legislatiu 3/2004, de 5 de març. Així mateix, se substitueix el concepte ampli
de 'subjecte passiu' per 'contribuent' a fi de remarcar que l'únic beneficiari de les
deduccions ha de ser només qui realitza el fet imposable i s'especifica que en el
cas de cònjuges declarants amb minusvalidesa física o psíquica, o descendents
amb aquesta condició que optin per la tributació individual, ambdós tindran dret
a aplicar-se la deducció íntegra.

En la secció 3a (articles 8 a 16), relativa a l'impost sobre successions i
donacions, s'actualitza el límit de la reducció autonòmica aplicable al valor de
l'habitatge habitual del causant en les adquisicions per causa de mort, que passa
a ser de 123.000,00 euros. S'hi introdueix un conjunt de canvis que afecten les
condicions per poder gaudir de la reducció del 95% sobre el valor d'una empre-
sa o negoci familiar, sia en les adquisicions per causa de mort sia en les adqui-
sicions entre vius, per tal d'afavorir un col·lectiu més nombrós de contribuents,
ja que n'hi haurà prou que l'edat del donant sigui com a mínim de 60 anys.
S'estableix una millora en la reducció a favor dels dretshavents inclosos en els
grups I i II de l'article 20.2 a) de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'impost
sobre successions i donacions, que arriba fins a 25.000,00 euros. Així mateix,
s'estén la reducció del 95% del valor de determinats terrenys en la base imposa-
ble de l'impost en les adquisicions per causa de mort establerta en la Llei 6/1999,
de 3 d'abril, de directrius d'ordenació territorial, als subjectes passius que siguin
titulars de participacions en entitats o societats mercantils que tenguin dins el
seu actiu terrenys situats en una àrea de sòl rústic o en una àrea d'interès agrari.
D'altra banda, i des d'un punt de vista de tècnica fiscal, es considera més adient
emprar el terme 'bonificació' en lloc de 'deducció' en el benefici fiscal aplicable
a les donacions de pares a fills en la compra de l'habitatge que s'aplicarà també
a les donacions a favor d'altres descendents. Finalment, es crea una bonificació
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