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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 23475
Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007
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

30-12-2006

des de l’aprovació per les Corts Generals de la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones dependents, s’han emmarcat en un únic programa específicament identificat, de manera que es pugui fer el seu seguiment
de forma global, i que, a més, té el caràcter d’ampliable a l’efecte de possibilitar en tot moment que cap persona en aquesta situació no deixi de rebre l’atenció que necessiti.
Finalment, 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 de consum de l’any
anterior.
TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS
Article 1
Crèdits inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2007 de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:

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’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 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 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.
Entre les novetats que aquesta llei inclou cal destacar, en primer lloc, la
previsió econòmica destinada a col·laborar amb l’Ajuntament de Palma en la
dotació dels serveis que es deriven de la condició de capital de la comunitat
autònoma d’aquesta ciutat, serveis que, justament per aquesta condició i pel seu
caràcter solidari amb la resta dels pobles de les Illes, i especialment de Mallorca,
ha d’afrontar dins el seu terme municipal encara que tenen una dimensió supramunicipal. Per tot això i amb la finalitat de compartir la prestació de determinats serveis necessaris en una ciutat immersa en el segle XXI i que, al mateix
temps, serveixen als interessos generals de tota la ciutadania, juntament amb la
recerca d’un desenvolupament equilibrat, s’ha previst en l’estat de despeses d’aquesta llei una dotació de 30 milions d’euros que s’ha de destinar a la realització d’inversions en aquest municipi.
Així mateix, aquesta llei preveu, amb l’objectiu de millorar el nivell de
salut i la qualitat de vida dels ciutadans de la nostra comunitat autònoma, la
posada en marxa d’un nou centre hospitalari, que, amb la denominació de
‘Fundació Hospital Comarcal d’Inca’ i dins el marc de la política sanitària general i de les prioritats definides pel Govern de les Illes Balears en la seva planificació sanitària, ha de donar assistència a una població de més de 125.000 habitants de Mallorca, i que per a aquesta població i tota la seva zona d’influència
ha de ser l’hospital de referència que ha de donar cobertura a totes les prestacions que conformen els serveis sanitaris, assistencials, de docència i d’investigació de les ciències de la salut, com també de la promoció de la salut individual i col·lectiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots els seus
vessants.
D’altra banda s’inclou per primera vegada en els pressuposts generals de
la comunitat autònoma el ‘Consorci de transports de Mallorca’ creat per la Llei
8/2006, de 14 de juny, com a autoritat única que concentra totes les competències en matèria de transport públic regular de viatgers a Mallorca, amb la finalitat d’articular un sistema que reguli aquest sector d’una forma integral, amb
una nova ordenació tècnica, administrativa i reglamentària, que eviti als usuaris
les molèsties dels viatges i els transbordaments, i que minvi els costs diferencials que suposen els models tradicionals de transport col·lectiu. Aquesta entitat
pública, dependent de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports,
s’ha creat, seguint els criteris definits en el Pla director sectorial de transports de
les Illes Balears, com un ens instrumental que ha de desenvolupar les polítiques
concertades d’ordenació del transport públic regular de viatgers en les seves
diverses modalitats, obert a la incorporació progressiva de tots els ajuntaments
de Mallorca.
També amb la finalitat de millorar les condicions de vida de les persones,
especialment d’aquelles que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat
que requereix ajuda per exercir els seus drets com a ciutadans i, en particular,
per accedir als béns socials i que han de rebre una atenció sense la qual no poden
desenvolupar les activitats més essencials de la vida diària, s’han incrementat en
gran mesura els crèdits destinats a satisfer els serveis, les prestacions econòmiques i la resta de despeses necessàries per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a aquestes persones en situació de dependència. Tots aquests crèdits, per tal de possibilitar la coordinació d’aquestes actuacions amb les deriva-

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 2007, s’aproven
crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de
2.852.264.592,00 euros, i del capítol econòmic VIII per import de 50.004,00
euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici,
detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 2.799.583.662,00 euros, pel que fa
als capítols I a VII, i a 197.934,00 euros, pel que fa al capítol VIII.
b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol IX per un import de 42.070.000,00 euros.
c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2007 de les entitats de
dret públic a les quals es refereix l’article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
ascendeixen a 451.084.436,00 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 del 2007 de les societats anònimes públiques a les quals es refereix l’article 1.b).2 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
ascendeixen a 112.474.700,00 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.
2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2007 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 2007, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 1.060.177.603,00 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
1.060.177.603,00 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, 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 complementària que hi resulti aplicable.
b) S’aproven els pressuposts per a l’exercici del 2007 de les entitats de
dret públic a les quals es refereix l’article 1.b).1 de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat
autònoma de les Illes Balears dependents del Servei de Salut de les Illes Balears,
els estats de despeses i d’ingressos de les quals ascendeixen a 67.191.276,00
euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que estableixen
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
complementària que hi resulti aplicable.
Article 2
Del finançament dels crèdits aprovats en l’article anterior
1. Els crèdits aprovats a les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article ante-
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rior, per import de 2.894.384.596,00 euros, s’han de finançar:

trumenti l’encàrrec, i pels imports que s’hi determinin.

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 comunitat autònoma, i que s’estimen en 2.799.781.596,00 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 14.3
d’aquesta llei.

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

2. Els crèdits aprovats a la lletra a) de l’apartat 2 de l’article anterior, per
import de 1.060.177.603,00 euros, s’han de finançar 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 1.060.177.603,00 euros.
TÍTOL II
ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS
Article 3
Vinculació dels crèdits

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’article 16 de la Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 1997.
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).

Per al pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per al
pressupost de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, els crèdits pressupostaris que conformen els corresponents programes de despeses tenen caràcter limitatiu d’acord amb els nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat amb les regles següents:

g) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (subconcepte 160.00).

a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de
l’Administració de la comunitat autònoma, la vinculació és orgànica a nivell de
secció, funcional a nivell de programa i econòmica a nivell de capítol, llevat del
capítol VI, que és a nivell d’article. No obstant tot això, estan exclusivament
vinculats:

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

- Els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials.
- Els crèdits dels subconceptes 100.02, 110.02, 120.05 i 130.05, i nivells
posteriors de desagregació, corresponents a les retribucions per triennis d’alts
càrrecs, personal eventual de gabinet, funcionaris i personal laboral, respectivament.
Això no obstant, pel que fa al pressupost 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.
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 pressupostàries suposa, implícitament, l’aprovació de la creació de les aplicacions
pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingressos i/o de les despeses, d’acord amb la classificació orgànica, econòmica i funcional o per programes que correspongui en cada cas.
Article 5
Crèdits ampliables i generacions de crèdit
1. Per a l’exercici del 2007, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels
crèdits establert amb caràcter general a l’article 3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici
corrent en els pressuposts de la comunitat autònoma, amb el compliment previ
de les formalitats establertes o que s’estableixin, en el casos següents:
a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l’exercici l’Administració General de l’Estat, com també els serveis la
gestió dels quals s’hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s’han de generar 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’ins-

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).

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 interinsular 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, i els crèdits destinats al finançament del Pla Hipoteca Jove.
o) Els crèdits destinats a satisfer els pagaments derivats de les compensacions per increment d’expedicions de transport regular de viatgers per carretera
(subconcepte 470.02).
p) Els crèdits 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:
- Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).
- Els crèdits de l’article 25, corresponent a l’assistència sanitària amb mitjans aliens.
- Els crèdits del capítol I.
- Els destinats al pagament de drets reconeguts per sentència ferma.
q) Els destinats a cobrir eventuals dèficits de zones recaptadores i les despeses per a la gestió i recaptació de nous imposts, com també la remuneració
dels agents recaptadors i registradors de la propietat (subconcepte 227.08).
r) Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les retribucions del
personal docent dels centres públics (programa 422A).
s) 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 amb situació de dependència’.
2. Per a l’exercici del 2007, i sense perjudici del caràcter limitatiu dels
crèdits establert amb caràcter general a l’article 3 d’aquesta llei, es poden generar, quan així s’indiqui, o ampliar crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici
corrent en el pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears, amb el compliment previ de les formalitats establertes o que s’estableixin, en el casos
següents:
a) Els corresponents a competències o serveis transferits o que transfereixi durant l’exercici l’Administració General de l’Estat, com també els serveis la
gestió dels quals s’hagi encarregat a la comunitat autònoma, que s’han de gene-
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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’instrumenti l’encàrrec, i pels imports que s’hi determinin.

suposts, al qual correspon exercir totes les competències administratives que es
derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.

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

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

Article 6
Incorporacions de crèdit
1. Per a l’exercici del 2007 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, amb excepció dels romanents de
crèdits corresponents a fons finalistes.
2. Així mateix, la Mesa del Parlament de les Illes Balears pot incorporar
en el seu pressupost de l’exercici 2007 els romanents de crèdit anul·lats al tancament de l’exercici 2006.
Article 7
Normes especials en matèria de modificacions de crèdit
1. 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 per cent del total dels esmentats
crèdits inicials, han de ser autoritzades per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
del Parlament de les Illes Balears.
2. La competència per a l’aprovació de les rectificacions de crèdit i de les
transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes
Balears correspondrà al titular de la conselleria competent en matèria de sanitat,
a proposta del titular de la direcció general competent en matèria de planificació i finançament.
La competència per a l’aprovació de les rectificacions de crèdit i de les
transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les
Illes Balears correspondrà al gerent d’aquest servei.
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, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, sense perjudici del
que disposa, amb caràcter específic, l’apartat 7 de la disposició addicional divuitena de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
TÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Article 8
Autorització i disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació
1. Les competències en matèria d’autorització i disposició de la despesa
corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans següents:
a) A la Mesa del Parlament, amb relació a la secció pressupostària 02Parlament de les Illes Balears, i al síndic major amb relació a la secció 03Sindicatura 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 secció 11; als consellers, amb relació a les seccions 12 a 24; 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, 76 i 78.
d) Al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears, amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.

c) Els expedients de concessió de subvencions, sense perjudici que, d’acord amb el que preveu l’article 8.2 del text refós de la Llei de subvencions
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, 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, 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 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
onerós regulats per la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria ha de fixar el
crèdit al qual s’ha d’imputar la despesa, amb excepció d’aquells que impliquin
despeses d’import superior a 500.000,00 euros, amb relació a les quals serà
necessària 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 corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del Parlament, al
síndic major de Comptes, al conseller 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 i al gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears o de l’entitat autònoma a càrrec de la qual hagi de ser atesa l’obligació.
No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen al conseller competent en
matèria de personal, amb independència de les seccions a què s’apliquin,
excepte les seccions 02-Parlament de les Illes Balears i 03-Sindicatura de
Comptes, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d’educació no
universitària, que correspondran al conseller competent en matèria d’educació,
o del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears, que correspondran
al gerent pel que fa a la nòmina que gestiona aquest servei.
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 a 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 o, en general, els actes pels quals es
transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades al paràgraf anterior s’entenen sempre referits a ambdues competències.
Article 9
Despeses de personal per a l’any 2007
1. Les retribucions per a l’any 2007 dels membres del Govern 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 2006, 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 2007.
Pel que fa a les retribucions del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari
Públic, el complement específic que li correspon com a alt càrrec s’ha d’incrementar en la quantia de 27.831,92 euros.

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.

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

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

2. En relació amb el personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears:

a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, les
de caràcter financer i tributari, i els pagaments de les operacions no pressupostàries, que corresponen al conseller competent en matèria d’hisenda i pres-

a) Amb efectes de dia primer de gener del 2007, les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i dels ens públics dependents no poden experimentar un increment global supe-

BOIB

Num. 188

30-12-2006

9

rior al 2% respecte de les de l’any 2006, en termes d’homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat d’aquest personal.

successius exercicis, una acomodació d’aquests complements que permeti percebre’ls en catorze pagues l’any, dotze d’ordinàries i dues d’addicionals els
mesos de juny i de desembre.

D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en concepte de
sous, triennis i complement de destinació seran les següents:

Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà l’increment necessari per fer possible l’aplicació d’una quantia anual equivalent a la
que resulti per als funcionaris d’acord amb el que disposa el paràgraf anterior.

- El sou i els triennis que corresponguin al grup en què es trobi classificat
el cos o l’escala a què pertanyi el funcionari, d’acord amb les quanties següents
en euros referides a dotze mensualitats:

Aquests augments retributius s’han d’aplicar amb independència de les
millores retributives establertes en pactes o acords signats prèviament per
l’Administració de la comunitat autònoma en el marc de les seves competències.

Grup
A
B
C
D
E

Sou
13.354,20
11.333,76
8.448,60
6.908,16
6.306,84

Triennis
513,24
410,76
308,40
206,04
154,68

El complement de destinació corresponent al nivell consolidat o al nivell
del lloc de feina que ocupi el funcionari, d’acord amb les quanties següents en
euros referides a dotze mensualitats:
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
11.726,16
10.518,00
10.075,80
9.633,36
8.451,36
7.498,32
7.056,00
6.613,80
6.171,24
5.729,52
5.322,24
5.050,56
4.778,52
4.506,60
4.235,52
3.963,36
3.691,80
3.419,76
3.147,84
2.876,16
2.604,60
2.468,76
2.332,56
2.196,72
2.060,88
1.924,92
1.721,28
1.518,00
1.314,00
1.110,36

b) Amb independència del que disposa el punt anterior, l’import de cadascuna de les pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als qual se’ls
aplica el règim retributiu general serà d’una mensualitat de sou, de triennis i del
complement de destinació mensual que percebi el funcionari.
Les pagues extraordinàries de la resta de personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu incorporaran un percentatge de la
retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que abasti una quantia individual semblant a la que resulti del
que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als qual se’ls
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 es distribuirà entre aquestes mensualitats,
de manera que l’increment anual sigui igual al que experimentin la resta dels
funcionaris.
Així mateix, la massa salarial del personal laboral experimentarà l’increment necessari per fer possible l’aplicació d’una quantia anual equivalent a la
que resulti per als funcionaris d’acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors.
c) Addicionalment al que preveu la lletra a) anterior, la massa salarial dels
funcionaris als quals se’ls aplica el règim retributiu general i de la resta de personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estiguin en servei actiu, experimentarà un increment de l’1% que es destinarà a l’augment del complement
específic o concepte adequat, amb l’objecte d’aconseguir, progressivament, en

d) A més de l’increment general de les retribucions previst en els punts
anteriors, l’Administració de la comunitat autònoma podrà destinar fins a un
0,5% de la massa salarial a finançar aportacions a plans de pensions d’ocupació
o contractes d’assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació per al personal inclòs en els seus àmbits, d’acord amb el que
estableix la disposició final segona del text refós de la Llei de regulació dels
plans i fons de pensions.
L’assignació individual de les aportacions corresponents al personal funcionari i estatutari es determinarà en relació amb el grup de classificació al qual
pertanyin i amb l’antiguitat, d’acord amb el que estableixi cada pla de pensions
o contracte d’assegurança.
L’assignació individual de les aportacions corresponents al personal laboral es determinarà de forma que resulti equivalent a la del personal funcionari,
d’acord amb el que estableixi cada pla de pensions o contracte d’assegurança.
Les quantitats destinades a finançar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança tenen a tots els efectes la consideració de
retribució diferida.
e) Per calcular els límits a què es refereixen els punts anteriors, s’aplicarà
el percentatge sobre la despesa corresponent al conjunt de les retribucions meritades pel personal funcionari en els conceptes retributius següents: retribucions
bàsiques, complement de destinació, complement específic i complement de
productivitat o conceptes anàlegs, i la massa salarial corresponent al personal
laboral sense computar-hi les despeses d’acció social.
f) El que disposen els punts anteriors s’ha d’entendre sense perjudici de
les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, siguin
imprescindibles pel contingut dels llocs de feina, 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, siguin adscrits a una altra plaça de
les previstes en la relació de llocs de feina han de ser objecte de revisió d’acord
amb les especificacions del nou lloc a què s’adscriguin.
g) Sense perjudici del que estableix el tercer paràgraf de la lletra c) anterior, els acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors a què s’estableixen en aquest article o en les normes que el desenvolupin,
hauran d’experimentar l’oportuna adequació, essent inaplicables en cas contrari les clàusules que s’hi oposin.
3. 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’estableixen a l’apartat 2 anterior.
4. La quantia global del complement de productivitat a què es refereix
l’article 93.3.c) de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, no pot excedir del 5% sobre els crèdits
inicials del capítol I de cada secció de despesa.
Article 10
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 2006, s’ha d’incrementar en el percentatge a què es refereix l’article 9.2.a) d’aquesta llei. Aquesta normativa ha de ser igualment aplicable al personal eventual al servei de la comunitat autònoma.
2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió
Tècnica Interinsular han de ser ateses a càrrec dels crèdits de la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.
3. Els membres de la Comissió Mixta de Transferències percebran, 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 les previstes per l’as-
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sistència als òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma en
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.
Article 11
Oferta d’ocupació pública
1. Durant l’any 2007 i sense perjudici del que disposa el paràgraf següent,
el nombre total de places de nou ingrés del personal de l’Administració de la
comunitat autònoma i dels ens públics dependents, ha de ser, com a màxim,
igual al cent per cent de la taxa de reposició d’efectius i s’ha de concentrar en
els sectors, les funcions i les categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. Dins aquest
límit, l’oferta pública ha d’incloure les places corresponents a llocs de feina ocupats per personal interí o temporal nomenat o contractat a l’exercici anterior
amb excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos en processos de provisió.
No computen dins del límit anterior les places corresponents a l’execució
del Pla d’estabilitat laboral a què es refereix la disposició addicional divuitena
de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i
de funció pública, ni les places corresponents a altres processos de consolidació
d’ocupació que dugui a terme l’Administració de la comunitat autònoma.
Amb independència del que disposa el paràgraf primer anterior, es podran
convocar les places corresponents a llocs de feina que estiguin ocupats per personal interí o temporal amb anterioritat a dia primer de gener del 2005, sense
que computin als efectes de l’oferta pública d’ocupació corresponent.
2. Durant l’any 2007 l’Administració de la comunitat autònoma i els ens
públics dependents no contractaran personal temporal ni nomenaran funcionaris
interins, tret de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables.
En tot cas, les places corresponents als nomenaments i les contractacions de personal interí i temporal computaran als efectes de complir el límit màxim de la
taxa de reposició d’efectius en l’oferta d’ocupació pública corresponent al
mateix any en què es produeixin i, si no és possible, en l’oferta següent d’ocupació pública.
TÍTOL IV
CONCESSIÓ D’AVALS
Article 12
Avals
1.- Al llarg de l’exercici del 2007, 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 66.000.000,00 euros.
Els avals que concedeixi directament la comunitat autònoma s’han de subjectar a les condicions determinades pels articles 74 a 78 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.
2.- L’import de cada aval no pot excedir el 30% de la quantitat assenyalada a 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
avalades i no té caràcter acumulatiu per entitat, institució o empresa avalada.
S’exceptuen d’aquesta limitació els segons avals regulats a l’apartat 2 de
l’article 75 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.
3.- Tots els acords de concessió i de cancel·lació d’avals, hagin estat concedits directament per la comunitat autònoma o per les seves entitats autònomes
o empreses públiques, els ha de tramitar i registrar la direcció general competent en matèria de tresoreria.
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
mesura 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, la institució o l’empresa avalada.
Les operacions de derivats financers han de ser prèviament autoritzades
per la direcció general competent en matèria de tresoreria.
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Illes Balears pot avalar, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa del benefici d’excussió, les operacions de crèdit següents:
1a. Per un import de fins a 20.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
2a. Per un import de fins a 30.000.000,00 euros, les que concedeixin les
entitats financeres a l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears.
2. Les operacions de crèdit que s’hagin d’avalar tenen com a objecte
exclusiu el finançament del pla d’inversions dels ens esmentats a l’apartat anterior, que queda reflectit en els pressuposts corresponents.
TÍTOL V
NORMES DE GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Article 14
Operacions de crèdit
1. El Govern pot dur a terme les operacions de tresoreria previstes a l’article 29.1 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, sempre que la
seva quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses
autoritzats en l’article 1.1.a) d’aquesta llei.
Així mateix, el Servei de Salut de les Illes Balears, amb l’autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, pot dur a
terme les operacions de tresoreria previstes a l’article 29.1 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, sempre que la quantia no superi el 30%
dels crèdits consignats en els estats de despeses autoritzats a l’article 1.2.a)
d’aquesta llei.
2. Les operacions especials de tresoreria concertades pel Govern per un
termini inferior a un any a fi d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels
ajuntaments de les Illes Balears que hagin delegat la gestió recaptadora dels seus
ingressos no s’han de computar als efectes del límit previst a 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
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 52.533.000,00 euros respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener del 2007.
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
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 2006 i no formalitzat
en data 31 de desembre d’aquest any es podrà dur a terme l’any 2007, però s’imputarà a l’autorització legal vigent per a l’any 2006.
4. L’endeutament s’ha de realitzar d’acord amb els requisits i les condicions assenyalats a l’article 66 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a
l’article 14 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes.
5. 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’apel·lació al crèdit privat, ni per a operacions amb pagarés.
6. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les empreses públiques
de la comunitat autònoma han de remetre a la direcció general competent en
matèria de tresoreria els projectes d’inversió prevists en els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el producte de les operacions d’endeutament prèviament autoritzades per la conselleria competent en matèria d’hisenda
i pressuposts, així com el programa d’execució d’aquestes operacions. Les empreses públiques de la comunitat autònoma han d’informar la direcció general
competent en matèria de tresoreria de les disposicions que efectuïn de les operacions d’endeutament formalitzades, i també de l’aplicació d’aquestes.
Així mateix, les empreses públiques han d’informar la direcció general
competent en matèria de tresoreria de les operacions de tresoreria que, si cal,
formalitzin, d’acord amb la normativa aplicable a aquestes entitats.

Article 13
Avals excepcionals

Article 15
Tributs

1. Excepcionalment, en l’exercici del 2007, la comunitat autònoma de les

1. Per a l’any 2007 les quotes fixes dels tributs propis i altres prestacions
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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 quantitat
exigida durant l’any 2006 el coeficient derivat de l’increment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici del 2005.
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 a 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 cinc, l’arrodoniment es farà a la xifra superior.
3. S’exceptuen de l’increment previst a l’apartat anterior els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s’hagin actualitzat per normes
aprovades l’any 2006.
TÍTOL VI
TANCAMENT DEL PRESSUPOST
Article 16
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici del 2007 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l’any 2007.
TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 17
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, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, 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’ocupador, és el que s’indica a continuació:
a) Personal docent: 34.351.222,45 euros
b) Personal no docent: 14.627.288,25 euros
2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol I del seu pressupost de despeses per l’import dels triennis que es meritin o dels increments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
Disposició addicional segona
Al llarg de l’any 2007 se suspèn la vigència de la disposició addicional setena de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 1998, només respecte de les tarifes de subscripció al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través d’Internet amb servei
de recerca.
Disposició addicional tercera
La quantitat assignada als estats de despeses d’aquesta llei a favor de l’Ajuntament de Palma com a compensació dels costs de capitalitat d’aquesta entitat
local haurà de ser minorada en l’import que li correspongui en concepte de Fons de Cooperació Municipal a què es refereix la disposició addicional dotzena de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, o norma que la substitueixi.
Disposició addicional quarta
Durant l’any 2007, el Govern de les Illes Balears, negociats prèviament amb els sindicats, durà a terme les anàlisis i els estudis tècnics necessaris per configurar i aplicar el pla de pensions a favor del personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears a què es refereix l’article 9.2.d) d’aquesta llei.
Disposició derogatòria única
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 perquè, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, dicti les disposicions necessàries per al desplegament i
l’execució de tot el que es preveu en aquesta llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor, un cop publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dia 1 de gener del 2007.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, vint-i-set de desembre de dos mil sis
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació
Luís Angel Ramis d’Ayreflor Cardell
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quest precepte, particularment pel que fa a la gestió de determinats ingressos per
les conselleries en període voluntari de recaptació (com ara les taxes), i als efectes que sobre la titularitat dels diversos ingressos de dret públic han de tenir les
reordenacions administratives i la creació d’ens instrumentals.
III

—o—
Num. 23514
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives
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 ‘lleis d’acompanyament
dels pressuposts generals’. La justificació d’aquestes lleis rau en les limitacions
establertes pel Tribunal Constitucional amb relació a l’abast de les lleis de pressuposts, atesa la singularitat d’aquestes darreres. En aquest sentit, les anomenades ‘lleis d’acompanyament’ pretenen complementar la Llei de pressuposts i
constituir, amb aquesta, una unitat d’acció racional per complir els objectius de
política econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament amb les
lleis de pressuposts generals.
Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit, recull bàsicament
aspectes de caràcter tributari i d’acció administrativa.
II
El títol I (Normes tributàries i de recaptació) s’estructura en tres capítols
que contenen diverses normes relatives a tributs propis, a tributs cedits i a la gestió tributària i recaptadora.
Pel que fa al capítol I (articles 1 a 5), es modifiquen diversos preceptes de
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte d’introduir nous fets imposables,
com a conseqüència de la prestació de nous serveis de caràcter divisible; modificar-ne la quantia i/o delimitació legal o, fins i tot, suprimir-ne alguns, per tal
d’adequar les taxes vigents a la realitat actual en diversos sectors d’activitat
administrativa, com ara en matèria de joc, de ports, de sanitat, de pesca i d’esports.
En el capítol II (articles 6 a 9) s’estableixen les mesures tributàries en relació amb els tributs estatals cedits a l’empara de la capacitat 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, les quals es limiten, en
essència, a la creació d’una nova deducció autonòmica en l’impost sobre la
renda de les persones físiques, i a l’establiment d’un nou tipus de gravamen
reduït en l’impost sobre transmissions patrimonials per a les adquisicions de
l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius, tot això sense perjudici,
evidentment, de la vigència de la resta de mesures tributàries que es contenen en
els articles 1 a 25 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre. Així, i pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (article 6), es crea una deducció
autonòmica per als declarants que hagin adoptat fills que donin dret a l’aplicació del mínim per descendents, per un import de 400,00 euros per cada fill adoptat dins el període impositiu. En relació amb el nou tipus de gravamen reduït en
la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (articles 7 i 8), cal dir que es tracta d’una mesura que ve a substituir l’actual bonificació del 57%, amb la intenció de millorar la gestió d’aquest benefici fiscal, el qual és ara més transparent
i accessible als contribuents. Per acabar, i quant a la taxa fiscal sobre el joc (article 9), simplement es deflacta l’escala de gravamen corresponent al joc a casinos amb la finalitat de compensar els subjectes passius dels increments merament nominals de la base imposable derivats de la inflació.
El capítol III (Normes de gestió tributària i recaptadora) conté tres articles
(articles 10 a 12). Els dos primers preveuen la possibilitat de presentar una única
declaració o autoliquidació, segons els casos, en aquells supòsits en els quals,
d’un mateix document públic, es desprengui la realització de diversos fets imposables i/o diversos subjectes passius en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions. El
darrer precepte en aquesta matèria es limita a modificar puntualment l’apartat 2
de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, amb la finalitat de perfeccionar tècnicament la redacció d’a-

El títol II (Normes de gestió i acció administrativa) es divideix en set capítols, referents a la gestió economicoadministrativa (article 13) i a l’acció administrativa en matèria de comerç interior (articles 14 i 15), en matèria d’energia
(article 16), en matèria agrícola (articles 17 i 18), en matèria de medi ambient
(articles 19 i 20), en matèria de ports (article 21) i en matèria d’ordenació farmacèutica (article 22).
La part final es completa amb divuit disposicions addicionals, a l’efecte
de recollir la propera creació del Consell Insular de Formentera, entre d’altres
determinacions normatives, com ara la modificació de la finalitat institucional
de determinats ens públics instrumentals, que, per raons de tècnica legislativa,
no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei; una disposició derogatòria i dues
disposicions finals.
Així, en virtut de la disposició addicional primera d’aquesta llei es fa realitat que l’illa de Formentera pugui gaudir, efectivament, del seu propi consell
insular, a l’empara del que disposa l’article 141.4 de la Constitució Espanyola.
En efecte, davant la propera creació del Consell Insular de Formentera com a
conseqüència de la modificació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
que es tramita davant les Corts Generals, cal atribuir-li, per llei, les competències que inicialment ha d’assumir en el moment de la constitució. En aquest sentit, cal que, una vegada creat i constituït el Consell Insular de Formentera, ja se
li hagin atribuït les competències que li corresponen a fi que neixi en igualtat de
condicions amb els altres consells insulars. D’altra banda, l’aprovació d’aquesta disposició addicional abans de l’efectiva creació del Consell Insular de
Formentera exigeix demorar la seva efectivitat fins al mateix dia en què entri en
vigor la llei que creï l’esmentat consell.
Pel que fa a les normes que es contenen a la resta de disposicions addicionals cal destacar, especialment, el mandat al Govern de les Illes Balears perquè reguli l’exigència del visat col·legial en l’àmbit de l’administració autonòmica i els seus ens instrumentals, tot això en reconeixement a la funció social
dels col·legis professionals, com a ens públics que garanteixen la bona pràctica
de les professions que afecten directament valors socials essencials, i a l’efecte
d’una major eficàcia i garantia en la prestació dels serveis públics i la consecució dels interessos generals.
TÍTOL I
NORMES TRIBUTÀRIES I DE RECAPTACIÓ
Capítol I
Tributs propis
Article 1
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en matèria de joc
1. Es modifica el punt 7 de l’apartat A) de l’article 73, que passa a tenir la
redacció següent:
«7. Renovació de les autoritzacions de les sales de joc de tipus A, B i
mixts (cent per cent de l’autorització) i dels casinos i les sales de bingo (50% de
l’autorització)».
2. S’afegeixen els punts 12, 13, 14 i 15 a l’apartat A) de l’article 73, amb
la redacció següent:
«12. Sales de joc de tipus mixt: 584,67 euros
13. Informació sobre sales de joc: 23,40 euros
14. Autoritzacions de publicitat de les sales de joc (30% de l’import de
l’autorització)
15. Esmena de deficiències documentals: 20,00 euros».
3. S’afegeix el punt 4 a l’apartat B) de l’article 73, amb la redacció
següent:
«4. Esmena de deficiències documentals: 20,00 euros».
4. Es modifica el punt 13 de l’apartat C) de l’article 73, que passa a tenir
la redacció següent :
«13. Interconnexió de màquines de joc
- tipus B: 60,00 euros
- tipus B i tipus B especials: 78,00 euros
- tipus B especials: 90,00 euros
- tipus C:100,00 euros»

