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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 24084
Llei 8/2011, de 14 de novembre, sobre autoritzacions financeres
durant el período de pròrroga pressupostària iniciat l’1 de gener
de 2011
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 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, després de la
reforma duta a terme mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la comunitat autònoma pot recórrer a l’endeutament i emetre deute
públic per finançar despeses d’inversió dins els límits que les lleis de pressuposts de la comunitat autònoma determinin, tot respectant els principis generals
i la normativa estatal.
Davant la inexistència d’una llei de pressuposts generals per a l’any 2011
es van prorrogar automàticament els estats pressupostaris autoritzats per la Llei
9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2010, d’acord amb l’article 21.2 de la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, que preveu la pròrroga automàtica dels pressuposts de l’any anterior en el
cas que no s’hagin aprovat els de l’any corrent abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent.
En aquest mateix sentit, l’article 41 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, estableix que si la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma, per qualsevol motiu, no entra en vigor dia 1 de gener de l’exercici en què hagi de ser efectiva, s’han de considerar prorrogats els pressuposts
de l’any anterior, i les particularitats pressupostàries i comptables de la pròrroga esmentada, que ha de regir fins que entrin en vigor els nous pressuposts de la
comunitat autònoma, s’han de regular per mitjà d’una ordre del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
D’aquesta manera, es va aprovar l’Ordre del conseller d’Economia i
Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual s’estableixen les particularitats
pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins
a l’aprovació de la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2011.
L’article 14 de la Llei Orgànica de finançament de les comunitats autònomes estableix, d’una banda, que les comunitats autònomes poden formalitzar
operacions de crèdit per un termini inferior a un any a fi de cobrir les necessitats transitòries de tresoreria; d’altra banda, les comunitats autònomes també
poden concertar operacions de crèdit per un termini superior a l’any, sempre que
l’import total del crèdit es destini exclusivament a la realització de despeses
d’inversió i sempre que l’import total de les anualitats d’amortització, per capital i interessos, no excedeixi del 25% dels ingressos corrents de la comunitat
autònoma.
Així mateix, el precepte legal esmentat estableix que les operacions de
crèdit de les comunitats autònomes s’han de coordinar entre si i amb la política
d’endeutament de l’Estat, en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
Això suposa que, en tot cas, s’hagi de complir amb les limitacions inherents al
Programa Anual d’Endeutament autoritzat per l’Administració de l’Estat, com
també amb l’objectiu relatiu al dèficit màxim del sector públic autonòmic per a
l’any 2011, que resulta dels acords aprovats pel Consell de Ministres (acords de
16 de juny i de 3 setembre de 2010) i, prèviament, pel Consell de Política Fiscal
i Financera (acord de 27 de juliol de 2010), de manera que aquest dèficit no pot
superar l’1,3% del producte interior brut de les Illes Balears.
Finalment, i d’acord amb l’article 29 del text refós de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu
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1/2005, de 24 de juny, el Govern pot realitzar operacions de tresoreria sempre
que la suma total d’aquestes operacions no ultrapassi el 20% dels crèdits per a
despeses corresponents als pressuposts de l’any en curs, o la quantia que, a
aquest efecte, autoritzi la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de cada exercici o, evidentment, una altra llei del Parlament de les Illes Balears.
Pel que fa a l’endeutament a llarg termini, aquest mateix precepte legal disposa
que l’autorització per a la creació de deute públic i, per extensió, per a la concertació de qualsevol altra forma d’endeutament per un termini superior a un
any, requereix la intervenció del Parlament de les Illes Balears, mitjançant una
llei.
Aquesta llei implica, per tant, les autoritzacions del Parlament al Govern
de les Illes Balears en relació amb les operacions financeres que s’hi preveuen,
de conformitat amb l’article 29 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
Per tot això, s’aprova aquesta llei sobre autorització d’operacions financeres durant el període de pròrroga pressupostària iniciat l’1 de gener de 2011.
Aquesta llei consta de tres articles, una disposició transitòria i dues disposicions
finals. Els articles fan referència, respectivament, a l’autorització general per a
la concertació d’operacions financeres, a les operacions de crèdit a curt termini
i a les operacions a llarg termini. La disposició transitòria única empara l’endeutament autoritzat pel Consell de Govern al llarg de l’exercici de 2011, i les
disposicions finals habiliten el Govern perquè dicti les disposicions que calguin
per al desplegament i l’execució de tot el que es preveu en aquesta llei, i en regulen l’entrada en vigor i la vigència temporal.
Article 1
Operacions financeres
1. El Govern de les Illes Balears podrà, mentre es mantengui la situació
de pròrroga pressupostària iniciada l’1 de gener de 2011, concertar operacions
de tresoreria a curt termini i d’endeutament a llarg termini en els termes i en les
condicions que resulten de la normativa vigent, de les disposicions contingudes
en la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2010, que resultin d’aplicació, i d’aquesta
llei.
2. En tot cas, l’endeutament de l’Administració de la comunitat autònoma
i de la resta d’ens que integren el sector públic autonòmic s’ha de regir per les
normes generals que es contenen en l’article 16 i en l’article 18.2 de la Llei
9/2009, de 19 de desembre, en el text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i en la corresponent normativa reglamentària de desplegament.
Article 2
Operacions a curt termini
1. El Govern pot, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i mentre es mantengui la situació de pròrroga pressupostària iniciada l’1 de gener de 2011, concertar les operacions de tresoreria a
què es refereix 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 total d’aquestes operacions no ultrapassi el 30% dels
crèdits totals per a despeses corresponents als estats inicials de despeses de
l’Administració de la comunitat autònoma prorrogats per a l’any 2011 a què es
refereix l’article 1 de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual s’estableixen les particularitats pressupostàries i
comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de
la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2011.
2. L’Agència Tributària de les Illes Balears pot, mentre es mantengui la
situació de pròrroga pressupostària iniciada l’1 de gener de 2011 i amb l’autorització prèvia del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, concertar operacions de tresoreria amb la finalitat de bestreure a les
entitats locals de les Illes Balears el producte dels ingressos que corresponguin
a aquestes entitats en virtut de la gestió recaptadora que dugui a terme l’Agència
Tributària. En tot cas, l’import d’aquestes operacions no s’ha de computar als
efectes del límit quantitatiu que estableix l’apartat anterior.
3. Així mateix, i mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària iniciada l’1 de gener de 2011, el Servei de Salut de les Illes Balears, amb
l’autorització prèvia del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, pot concertar les operacions de tresoreria previstes a l’article 29.1
del text refós de la Llei de finances, d’acord amb les limitacions que estableix
l’article 17.2 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre.
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Article 3
Operacions a llarg termini
1. El Govern pot, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i mentre es mantengui la situació de pròrroga pressupostària iniciada l’1 de gener de 2011, emetre deute públic o concertar operacions de crèdit amb un termini de reemborsament superior a l’any, amb la limitació d’augmentar l’endeutament a la data d’acabament de la situació de pròrroga pressupostària i, en tot cas, al tancament de l’exercici de 2011 fins a l’import màxim que autoritzi el programa anual d’endeutament per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears que aprovi l’Administració de l’Estat o les autoritzacions del Consell de Ministres a compte de l’esmentat programa anual d’endeutament.
2. L’endeutament autoritzat a l’empara de l’apartat anterior que no hagi
estat objecte d’acord d’aprovació pel Consell de Govern o que no s’hagi formalitzat abans de l’acabament de la situació de pròrroga pressupostària o, en tot
cas, abans del 31 de desembre de 2011, es podrà dur a terme l’any següent i s’ha
d’imputar a l’autorització legal a què es refereix l’apartat anterior, amb la comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de
l’any 2011.
Disposició transitòria única
Endeutament acordat pel Govern
L’endeutament acordat pel Consell de Govern al llarg de l’exercici de
2011, i abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, a l’empara de l’article 18.2 de
la Llei 9/2009, de 21 de desembre, en relació amb l’article 5.2 de l’Ordre del
conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2010, per la qual s’estableixen les particularitats pressupostàries i comptables que han de regir la pròrroga dels pressuposts fins a l’aprovació de la llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2011, s’entendrà comprès
dins l’autorització legal a què es refereix l’article 3 d’aquesta llei.
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de desembre, de fundacions, el protectorat de les fundacions s’exerceix amb
respecte a l’autonomia de funcionament de les fundacions i amb l’objectiu de
vetllar per l’exercici correcte del dret de fundació i per la legalitat en el funcionament de les fundacions; i també pel compliment efectiu de la voluntat del fundador, considerant la consecució de l’interès general.
D’altra banda, el Decret 61/2007, de 18 de maig, disposa en l’article 21
que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix el
protectorat de les fundacions que desenvolupin la seva activitat principal en el
territori de les Illes Balears i de les delegacions de les fundacions estrangeres
quan estiguin degudament inscrites en el Registre Únic de Fundacions.
L’exercici del protectorat es materialitza mitjançant les conselleries que tenguin
atribucions vinculades amb les finalitats fundacionals. I en l’àmbit de cada conselleria, la titularitat del protectorat correspon al conseller o consellera, sens perjudici de la possibilitat de la delegació o la desconcentració. En concret, la disposició addicional primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, atribueix a cada
conselleria del Govern de les Illes Balears l’exercici del protectorat de les fundacions seguint el criteri esmentat de vincular les atribucions de les conselleries
respectives amb les finalitats fundacionals. Així mateix, el precepte esmentat
disposa que aquesta atribució es fa sens perjudici que mitjançant un decret del
president es pugui conferir a altres conselleries l’exercici del protectorat, la qual
cosa es va dur a terme mitjançant el Decret 10/2008, de 6 de març, i el Decret
15/2010, de 7 de maig.
Actualment, l’exercici del protectorat en les diferents conselleries s’ha
d’atribuir d’acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Per tot això, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional
primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de
Fundacions de les Illes Balears i d’organització de l’exercici del protectorat, i
amb el que disposen els articles 11 c) i 38.3 a) de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, dict el següent

Disposició final primera
Normes de desplegament i execució

DECRET
Article únic

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, dicti les disposicions que calguin per al
desplegament i l’execució de tot el que es preveu en aquesta llei.
Disposició final segona
Vigència temporal
1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Els preceptes d’aquesta llei es mantindran vigents fins a l’entrada en
vigor de la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que s’aprovi amb posterioritat a aquesta llei.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, a catorce de novembre de dos mil onze.
EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació
José Ignació Aguiló Fuster

—o—
Num. 24165
Decret 35/2011, d’11 de novembre, del president de les Illes
Balears, pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa en l’article 30.33 que la
Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en matèria de fundacions que
desenvolupin fonamentalment les seves funcions a les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 61/2007, de 18 de maig, publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 24 de maig, es va regular el Registre
Únic de Fundacions de les Illes Balears i l’organització de l’exercici del protectorat. D’acord amb aquest Decret, i de conformitat amb la Llei 50/2002, de 26

1. Les funcions de protectorat que corresponen a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte de les entitats inscrites en el
Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears han de ser exercides pels titulars de les conselleries que s’indiquen tot seguit, de conformitat amb els criteris
d’assignació a cadascuna que es determinen en l’apartat següent:
a) Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
b) Conselleria de Presidència
c) Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
d) Conselleria de Turisme i Esports
e) Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
f) Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
g) Conselleria d’Administracions Públiques
2. Llevat que la llei disposi altrament, les funcions de protectorat de les
fundacions de competència autonòmica han de ser exercides, en cada cas, pel
titular de la conselleria que, entre les esmentades en l’apartat anterior, tengui
conferides, d’acord amb les seves competències orgàniques, atribucions vinculades amb els fins fundacionals, tal com estan descrits en els Estatuts.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret o el contradiguin i, especialment, el Decret
15/2010, de 7 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual es confereix a
les conselleries l’exercici del protectorat de les fundacions en l’àmbit de les Illes
Balears.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de novembre de 2011
El president
José Ramón Bauzá Díaz

—o—

