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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS

Núm. 11424
Decret 79/2002, de 31 de maig, pel qual es regula una nova
modalitat de pagament de la taxa fiscal per al joc del bingo

De conformitat amb la competència normativa atribuïda per la Llei 14/
1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes i de mesures fiscals complementàries, la Llei del Parlament de les Illes
Balears 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública i econòmiques, va regular en l’article 4 els diferents elements
tributaris que conformen la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar i apostes.

En l’apartat tercer de l’esmentat article 4 es regula la meritació de la taxa,
que, en el cas del joc del bingo, es correspon amb el moment de subministrar els
cartons a l’entitat titular de l’autorització administrativa corresponent, i aquest
mateix article afegeix a continuació moment en què es procedirà a ingressar-la.

Posteriorment, l’article 3.4 de la Llei del Parlament de les Illes Balears 20/
2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública, va modificar l’article 4 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, que passa
a tenir la redacció següent: En el cas del joc del bingo, la taxa es meritarà en el
moment de subministrar els cartons a l’entitat titular de l’autorització adminis-
trativa corresponent.

Aquesta modificació elimina el darrer paràgraf de l’esmentat article 4, la
qual cosa, certament, permet l’establiment d’una nova modalitat en el pagament
de la taxa fiscal per al joc del bingo en els supòsits i en les condicions que es
regulen en aquest Decret, modalitat que coexistirà amb la que s’ha fet fins ara.

Amb la regulació d’aquest nou sistema per al pagament de la taxa fiscal en
el joc del bingo es pretén donar resposta a una petició reiterada per part del sector,
com també agilitar-ne i facilitar-ne el pagament.

Per tot això, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, d’acord amb
el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
dia 31 de maig de 2002

DECRET

Article 1. Objecte

Es regula un nou procediment per al pagament de la taxa fiscal en el joc del
bingo que consisteix en el fet que l’import global de la taxa fiscal meritada pel
subministrament de cartons durant cada mes natural ha de ser objecte
d’autoliquidació i ingrés durant els vint primers dies del mes següent.

Article 2. Sol·licitud d’autorització

1.- Per acollir-se al procediment de pagament previst en l’article anterior,
s’ha de sol·licitar l’autorització pertinent mitjançant escrit presentat davant la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts o davant qualsevol dels seus serveis territorials,
la qual, a través del Departament Juridicotributari, resoldrà en el termini d’un mes
atès el grau de compliment de les obligacions tributàries i administratives del
subjecte passiu sol·licitant relatives a la seva activitat.

2.- Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa,
es pot entendre desestimada la sol·licitud, sense perjudici de l’obligació de
resoldre expressament.

Article 3. Subministrament de cartons

El subministrament dels cartons s’ha d’efectuar mitjançant la presentació
al Servei de la Taxa Fiscal del Joc de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts de
l’imprès 043, degudament emplenat, però sense ingrés. En aquest Servei s’estendrà
la corresponent Guia de cartons, amb la finalitat de retirar-los.

Article 4. Termini d’ingrés

L’import global de la taxa fiscal meritada pel subministrament de cartons
durant cada mes natural, com també el cost material dels cartons, s’ha d’ingressar
durant els vint primer dies del mes següent, a la Caixa de la Conselleria d’Hisenda
i Pressuposts o bé en qualsevol de les entitats de crèdit autoritzades, mitjançant
la presentació de l’imprès 043, prèviament emplenat d’acord amb l’article
anterior, el qual, posteriorment, s’ha de presentar davant el Servei de la Taxa
Fiscal del Joc de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, on serà diligenciat de
pagament, i es lliurarà al subjecte passiu la còpia corresponent.

Article 5. Revocació de l’autorització

1.- Seran causes de revocació de l’autorització:
a) La falta de pagament dins el període voluntari.
b) La comissió d’alguna de les infraccions molt greus que regula l’article

2 de la Llei 34/1987, de 26 de desembre, de potestat sancionadora de
l’Administració pública en matèria de jocs de sort, envit o atzar.

c) La revocació o la suspensió de l’autorització administrativa relativa a
l’activitat.

d) L’execució o la confiscació total o parcial per part de qualsevol autoritat
administrativa o judicial de l’aval a què es refereix l’article 9 del Decret 186/
1996, d’11 d’octubre, de determinació de les entitats autoritzades per a l’explotació
de sales de bingo.

e) La declaració en suspensió de pagaments o fallida del subjecte passiu.
f) El fet que el subjecte passiu deixi d’estar al corrent de les seves

obligacions fiscals relatives a qualsevol tribut que afecti l’activitat.

2.- En qualsevol dels supòsits esmentats l’autorització quedarà
automàticament revocada i els pagaments posteriors de la taxa s’hauran d’efectuar
en el moment del subministrament dels cartons.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 de maig de 2002
EL PRESIDENT

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

— o —-

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 11441
Modificació de l’Ordre de 2 d’abril de 2002, de convocatòria de
proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents
del cos de mestres i per a l’adquisició de noves especialitats

Vist el punt 5.11 de la base cinquena de l’Ordre de 2 d’abril de 2002, de
convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de funcionaris
docents del cos de mestres i per a l’adquisició de noves especialitats (BOIB núm.
45 EXT, de 15-04-2002), que determina les indemnitzacions dels membres dels
tribunals,

Atès que amb posterioritat a la publicació de l’esmentada convocatòria, el
decret 54/2002, de 12 d’abril ha regulat les indemnitzacions per raó del servei al
personal de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 48, de
20-04-2002), cal aplicar la nova normativa al procés selectiu. Per això, es
modifica l’Ordre de 2 d’abril de la convocatòria en el termes següents:

El punt 5.11 de la base cinquena, queda redactat així:
«5.11 Els tribunals que actuïn en els procediments convocats per aquesta

Ordre tendran dret a les indemnitzacions determinades pel 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.»

Palma, 30 de maig de 2002

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 11442
Modificació de l’Ordre de 4 d’abril de 2002, de convocatòria de
proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents
del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors
d’escoles oficials d’idiomes, del cos de professors de música i arts
escèniques i per a l’adquisició de noves especialitats

Vist el punt 5.11 de la base cinquena de l’Ordre de 4 d’abril de 2002, de
convocatòria de proves selectives per a la provisió de places de funcionaris
docents del cos de professors d’ensenyament secundari, del cos de professors


