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

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 26655

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

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

I

El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de
pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida en la
Carta Magna, que és l’aprovació dels pressuposts generals, i que inclou la tota-
litat 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 dis-
ciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les
competències del poder legislatiu. Això no obstant, com assenyala el Tribunal
Constitucional, s’ha de tenir en compte que el caràcter temporal dels estats de
despeses i d’ingressos de la llei de pressuposts no impedeix incloure-hi altres
normes de caràcter indefinit, sempre que tenguin una relació directa amb els
ingressos i les despeses, que responguin a criteris de política econòmica del
Govern o que serveixin a una major intel·ligència o a una millor execució del
pressupost. Aquest contingut eventual de la llei de pressuposts es justifica en el
caràcter funcional d’aquesta llei, com a vehicle director de la política econòmi-
ca del sector públic, la qual cosa permet la introducció de disposicions norma-
tives permanents que tenen com a finalitat ordenar l’acció i els objectius de la
política econòmica i financera del Govern o, dit en altres paraules, que incidei-
xen en la política d’ingressos o de despeses del sector públic o la condicionen.

D’acord amb això, s’elabora la Llei de pressuposts generals de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, 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 des-
plegament corresponent, constitueix el marc normatiu al qual s’ha d’ajustar l’ac-
tivitat economicofinancera de la comunitat autònoma. 

II

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2012 s’orienten a complir els principis de prudència financera, de trans-
parència i d’eficiència en la gestió i l’assignació de recursos. Tots aquests prin-
cipis esdevenen encara més rellevants si es té en compte el context econòmic
actual, el qual està marcat per una recuperació només incipient gràcies a l’evo-
lució del sector dels serveis. Així les coses, les polítiques de despesa han de ser
objecte d’una revisió i d’una anàlisi rigoroses que permetin adaptar-les al nou
escenari.

Les actuacions destinades a la prestació de serveis públics essencials, com
ara l’assistència sanitària, l’educació i la protecció social, són els eixos bàsics
dels pressuposts per a l’any 2012. 

III

Aquesta llei de pressuposts s’estructura en sis títols. El títol I, «Aprovació
dels pressuposts i de les seves modificacions», recull la part essencial dels pres-
suposts i consta de tres capítols. El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de
despeses del sector públic autonòmic. Els capítols II i III regulen, respectiva-
ment, la vinculació dels crèdits i les modificacions de crèdits que han d’operar
durant l’exercici de 2012. 

El títol II, sota la rúbrica «Gestió del pressupost de despeses», regula els
òrgans competents per a l’autorització i la disposició de la despesa i per al reco-
neixement de l’obligació. 

En el títol III, «Despeses de personal», es recullen les normes reguladores
del règim retributiu del personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, com també dels membres del Govern, dels alts
càrrecs i dels membres de la Sindicatura de Comptes. Aquest títol es completa
amb les normes relatives a les indemnitzacions per raó del servei i a l’oferta
pública d’ocupació, oferta que s’haurà d’ajustar estrictament al que estableixi
l’Estat, amb caràcter bàsic, en la llei de pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2012. En aquest punt, cal destacar que es manté la congelació de les retri-
bucions corresponents als membres del Govern i a la resta d’alts càrrecs, la qual
cosa es fa extensiva als membres de la Sindicatura de Comptes i a tot el perso-
nal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumen-
tals dependents.

El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos, consta de dos
capítols, relatius, respectivament, a les operacions financeres i a l’actualització
dels tributs propis i de les prestacions patrimonials de caràcter públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Pel que fa al capítol relatiu a les ope-
racions financeres, s’autoritza el Govern de les Illes Balears i determinats ens
instrumentals perquè puguin augmentar el deute, en el marc de la legislació
sobre estabilitat pressupostària i el programa anual d’endeutament que aprovi
l’Estat, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat
autònoma.

Els títols V i VI regulen el tancament dels pressuposts i la informació que
s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que establei-
xen, respectivament, els articles 63.1 i 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.

El contingut de la Llei de pressuposts es completa amb disset disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dinou
disposicions finals. Aquestes disposicions recullen preceptes d’índole variada,
que no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei, però que constitueixen en
tot cas un complement indispensable per a l’execució de la política econòmica
i financera inherent a l’aprovació dels estats de despeses i d’ingressos que
nodreixen aquests pressuposts generals, de conformitat amb la doctrina fixada
pel Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

Del conjunt del text articulat i de la resta de disposicions normatives de la
llei, cal destacar, en essència, que es restringeixen les condicions per a la trami-
tació d’expedients de despesa susceptibles de generar dèficit, com ara les
ampliacions de crèdits, o que impliquin compromisos de despesa per als exerci-
cis futurs, com ara els expedients de despesa plurianual. Així mateix, es limiten
determinats supòsits que, cada vegada més, provoquen importants tensions de
tresoreria, com ara els pagaments de bestretes extraordinàries al personal o els
pagaments anticipats de subvencions que preveuen, amb caràcter general, algu-
nes lleis sectorials, i que ara es deroguen. A més, se suprimeixen les dietes per
assistència a sessions d’òrgans col·legiats relacionats amb la participació insti-
tucional i es demora l’aplicació dels acords sindicals que preveuen millores
retributives del personal. Finalment, es reforcen determinats mecanismes de
control del sector públic instrumental de la comunitat autònoma i es dicten nor-
mes en aquest àmbit a fi de facilitar la reducció i la racionalització del conjunt
d’ens que integren aquest sector públic.

TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICA-

CIONS

Capítol I
Crèdits inicials i finançament

Article 1
Crèdits inicials

1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2012 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 dels seus organismes autònoms per a l’exercici de 2012, s’aproven crè-
dits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.107.733.290
euros, i del capítol econòmic 8 per un import de 6 euros.

L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici,
detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 2.752.507.510 euros, pel que fa als
capítols 1 a 7, i a 225.786 euros, pel que fa al capítol 8.
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Comptes els seus comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat en els
trenta dies següents a la data en què s’aprovin, i s’han d’aplicar les normes que
conté el capítol IV del títol II del text refós esmentat.’

Disposició final sisena
Modificacions del text refós de la Llei de finances de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny

El 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, queda modificat de
la manera següent:

1. L’epígraf de l’article 21 queda modificat de la manera següent:

‘Article 21
Interès de demora de deutes tributaris i altres de dret públic a favor de la

comunitat autònoma i drets econòmics de baixa quantia’

2. L’apartat 2 de l’article 21 queda modificat de la manera següent:

‘2. Això no obstant, no s’ha de practicar la liquidació per interessos de
demora, tant en període voluntari de recaptació com en període executiu, quan
la quantia resultant per aquest concepte sigui inferior a 30 euros o a la quantia
que estableixi la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisen-
da com a mínima per cobrir el cost que impliqui la seva exacció i recaptació.
Aquesta limitació no s’ha d’aplicar als interessos que resultin de la concessió
d’ajornaments i fraccionaments de deutes.

Així mateix, l’òrgan competent pot disposar la no-liquidació o, si n’és el
cas, la baixa en comptabilitat de totes les liquidacions de les quals resultin deu-
tes a favor de la hisenda autonòmica inferiors a 30 euros o a la quantia que esta-
bleixi la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda com a
mínima per cobrir el cost que impliqui la seva exacció i recaptació.’

3. El segon paràgraf de l’article 50.d) queda modificat de la manera
següent:

‘No obstant això, es poden autoritzar transferències que minorin crèdits
per a operacions de capital, en els casos en què els crèdits incrementats es des-
tinin a operacions corrents en matèria d’educació, formació i orientació, sanitat,
cooperació, solidaritat o emergències.’

4. S’afegeix una lletra d) a l’article 56.2, amb el contingut següent:

‘d) Reorganitzacions administratives que afectin diverses seccions pres-
supostàries.’

5. L’apartat 3 de l’article 56 queda modificat de la manera següent:

‘3. Excepcionalment, en casos especialment justificats, el Consell de
Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
pot exceptuar l’aplicació de les limitacions esmentades en l’apartat 1 anterior, o
modificar els percentatges i el nombre d’anualitats màximes. L’acord del
Consell de Govern s’ha de pronunciar sobre cada un dels expedients correspo-
nents i requereix la petició prèvia i justificada del titular de la secció pressupos-
tària a la qual s’hagi d’imputar la despesa, a la qual s’han d’adjuntar els infor-
mes que s’estimin oportuns i, en tot cas, un informe de la direcció general com-
petent en matèria de pressuposts.’

Disposició final setena
Modificacions del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre

El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2005, de 28 de desembre, queda modificat de la manera següent:

1. L’article 7 queda modificat de la manera següent:

‘Article 7
Excepcions als principis de publicitat i concurrència

1. No s’han d’aplicar els principis de publicitat i concurrència en els casos
següents:

a) Quan les subvencions tenguin assignació nominativa en els pressuposts
de l’ens públic que les concedeix.

b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions estigui imposada per
una norma de rang legal. En aquest cas, el procediment de concessió s’ha de
regir per la normativa aplicable.

c) Amb caràcter excepcional, les subvencions en què s’acreditin raons
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó deguda-
ment justificada en l’expedient, que dificultin la concurrència pública.

2. El que disposa aquest article és aplicable sens perjudici de les normes
sobre publicitat de les subvencions concedides que conté aquesta llei.’

2. L’apartat 2 de l’article 8 queda modificat de la manera següent:

‘2. L’acte de concessió duu implícita l’aprovació de la despesa correspo-
nent.’

3. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 11.f), amb el contingut següent:

‘En tot cas, l’acreditació a què es refereix el paràgraf anterior es pot subs-
tituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant quan es tracti de
subvencions de quantia igual o inferior a 600 euros.’

4. La lletra d) de l’article 12.1 queda modificada de la manera següent:

‘d) Les subvencions a què es refereix l’article 7 d’aquesta llei, les quals es
concedeixen de la manera que estableix l’article 14 bis.’

5. S’afegeix l’article 14 bis, amb el contingut següent:

‘Article 14 bis
Procediment de concessió directa

1. Les subvencions a què es refereix l’article 7 es concedeixen de manera
directa, i no és aplicable el procediment que regulen els articles 15 a 19 d’a-
questa llei, amb excepció del que disposen les lletres d), f) i g) de l’apartat 2 de
l’article 16 i l’apartat 4 d’aquest mateix article pel que fa a la instrucció del pro-
cediment i a la proposta de resolució.

2. Així mateix, la concessió de les subvencions a què es refereix l’article
7.1.c) d’aquesta llei requereix, en tot cas, que el Govern aprovi, mitjançant un
decret, les normes específiques reguladores corresponents, les quals han de
fixar, com a mínim, els aspectes següents:

a) Definició de l’objecte de la subvenció, amb indicació del seu caràcter
singular i de les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o huma-
nitari, i les que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública.

b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda.
d) Peculiaritats del procediment de concessió i del règim de justificació de

l’aplicació de la subvenció pels beneficiaris i, si s’escau, per les entitats
col·laboradores.’

6. S’afegeix un segon paràgraf en l’article 16.4, amb el contingut següent:

‘La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari que es
proposi, davant l’Administració, mentre no es dicti la resolució de concessió i
es notifiqui o publiqui.’

Disposició final vuitena
Modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de
l’Agència Tributària de les Illes Balears

La Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

1. L’apartat 3 de l’article 1 queda modificat de la manera següent:

‘3. L’Agència Tributària té autonomia funcional, financera i de gestió,
sens perjudici de les facultats que corresponen a la conselleria competent en
matèria d’hisenda pel que fa a la fixació de les directrius i a l’exercici de la tute-
la i del control de legalitat, d’eficàcia i d’eficiència sobre la seva activitat.’

2. L’apartat 2 de l’article 23 queda modificat de la manera següent:

‘2. Tots els actes, els documents i els expedients de l’Agència Tributària
dels quals es puguin derivar drets o obligacions de contingut econòmic, o movi-
ments de fons o de valors, han de ser intervinguts d’acord amb el règim de fis-
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calització que preveuen els capítols II i III del títol IV del text refós de la Llei
de finances, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i les normes
reglamentàries de desplegament.’

3. El segon paràgraf de l’article 23.4 queda modificat de la manera
següent:

‘Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord amb l’estructura
orgànica que es determini, dur a terme la gestió descentralitzada dels registres
comptables, sens perjudici de les funcions atribuïdes a la Intervenció General de
la comunitat autònoma com a centre directiu de la comptabilitat pública i com a
centre de control intern per la legislació de finances de la comunitat autònoma.’

Disposició final novena
Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instru-
mental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera següent:

1. Se suprimeix el darrer paràgraf de l’article 15.3.

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 16.1, amb el contingut següent:

‘En tot cas, s’ha de constituir el comitè d’auditoria en els ens instrumen-
tals el pressupost de despeses o estat de dotacions dels quals ultrapassi la quan-
tia de 30.000.000 d’euros.’

3. Les lletres b) i c) de l’article 19 queden modificades de la manera
següent:

‘b) La necessitat d’autorització prèvia de la persona titular de la conselle-
ria competent en matèria d’hisenda i pressuposts per iniciar la tramitació d’ex-
pedients d’aval de la comunitat autònoma o d’operacions de finançament en
qualsevol de les seves modalitats.

c) L’establiment de mecanismes específics d’auditoria i control financer
permanent de l’ens, en el marc del que estableixen els articles 15.3, 16 i 18.’

4. L’article 48 queda modificat de la manera següent:

‘Article 48
Personalitat jurídica i potestats

Els organismes de naturalesa privada de titularitat pública tenen persona-
litat jurídica privada i en cap cas no poden exercir potestats administratives.’

5. S’afegeix un apartat 4 a l’article 52, amb el contingut següent:

‘4. Les societats mercantils públiques es poden extingir per qualsevol de
les causes previstes en la legislació societària i, en particular, per mitjà de la ces-
sió global d’actius i passius, sense liquidació de la societat, a què es refereixen
l’article 81 i la resta de disposicions concordants de la Llei 3/2009, de 3 d’abril,
sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, tenint en compte
així mateix el que estableix la disposició addicional desena d’aquesta llei pel
que fa al règim del personal.’

6. L’epígraf de l’article 54 queda modificat de la manera següent:

‘Article 54
Soci únic i junta general’

7. L’apartat 1 de l’article 54 queda modificat de la manera següent:

‘1. En les societats mercantils públiques en què l’Administració de la
comunitat autònoma sigui titular del cent per cent del capital social, les compe-
tències de la junta general que d’acord amb la legislació societària corresponen
al soci únic, les ha d’exercir el Consell de Govern.’

8. L’epígraf de l’article 56 queda modificat de la manera següent:

‘Article 56
Creació, modificació, transformació, fusió i extinció’

9. S’afegeixen els apartats 4 i 5 a l’article 56, amb el contingut següent:

‘4. Les fundacions del sector públic es poden fusionar amb altres funda-

cions i poden ser absorbides per altres ens de dret públic integrats en el sector
públic autonòmic, inclosa la integració en l’Administració de la comunitat autò-
noma. També es poden transformar en qualsevol altre tipus d’ens de dret públic
que s’integri en el sector públic autonòmic. La fusió, l’absorció, la integració o
la transformació de les fundacions del sector públic no impliquen l’obertura del
procediment de liquidació.

La fusió, l’absorció, la integració o la transformació de fundacions del
sector públic requereixen l’acord previ del Consell de Govern, a proposta de la
conselleria d’adscripció i amb els informes previs de les conselleries competents
en matèria d’hisenda i pressuposts i en matèria de fundacions, com també amb
l’informe previ a què es refereix l’apartat 4 de la disposició addicional desena
d’aquesta llei.

Fins que no es completi el procediment de fusió, absorció, integració o
transformació de les fundacions, han de continuar desenvolupant les activitats
pròpies del seu objecte i finalitats. Una vegada completat tot el procediment,
l’Administració de la comunitat autònoma o l’ens instrumental corresponent
s’ha de subrogar en tots els drets i obligacions i en totes les relacions jurídiques
de la fundació extingida, sens perjudici, pel que fa al règim de personal, de les
limitacions derivades del que estableix la disposició addicional desena d’aques-
ta llei, i s’ha de cancel·lar l’assentament de la fundació en el Registre de
Fundacions de les Illes Balears.

5. Als efectes del que preveu l’article 31.e) de la Llei 50/2002, de 26 de
desembre, de fundacions, els estatuts de les fundacions del sector públic poden
preveure com a causa d’extinció de l’entitat el fet que les activitats d’interès
general que desenvolupen d’acord amb els seus estatuts passin a ser desenvolu-
pades per l’Administració de la comunitat autònoma o per una altra entitat del
sector públic autonòmic, de naturalesa fundacional o no. L’extinció per aquest
motiu pot tenir lloc tant en el cas en què la fundació s’integri en l’Administració
autonòmica o en un altre ens instrumental, d’acord amb el que preveu l’apartat
anterior del present article, com en el cas en què no tengui lloc la integració,
supòsit en el qual la fundació dissolta entra en període de liquidació.’

10. La disposició addicional catorzena queda modificada de la manera
següent:

‘Disposició addicional catorzena
Règim específic dels òrgans col·legiats superiors de direcció de determi-

nats ens

Les normes relatives als òrgans col·legiats superiors de direcció que conté
el primer paràgraf de l’article 20.3 d’aquesta llei no s’han d’aplicar a les entitats
del sector públic instrumental que, d’acord amb les lleis sectorials aplicables,
disposin d’una regulació específica, com tampoc als consorcis que, per raó del
nombre de membres que els integrin, fixin expressament en els estatuts un nom-
bre de membres de l’òrgan col·legiat superior de direcció inferior a 7 o superior
a 13.’

11. L’apartat 3 de l’article 55 queda modificat de la manera següent:

‘3. Exerceix el protectorat de les fundacions del sector públic
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat
amb el que s’estableixi reglamentàriament.’

Disposició final desena
Modificacions de la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació insti-
tucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera
següent:

1. La lletra a) de l’article 4 queda modificada de la manera següent:

‘a) La presència de les organitzacions sindicals i empresarials més repre-
sentatives en tots els consells o òrgans similars de participació, consulta o asses-
sorament d’entitats públiques, com també en tots els òrgans i les institucions de
participació de diàleg social general i permanent o en qualssevol meses o
fòrums específics de negociació o concertació socioeconòmica.’

2. La disposició addicional segona queda modificada de la manera
següent:

‘La participació institucional que recull aquesta llei s’ha de dur a terme

21BOIB 30-12-2011Num. 195 EXT.

lllinas
Resaltado



sense menyscabar la representació que correspongui a altres organitzacions o
institucions representatives d’interessos sectorials presents en els òrgans d’as-
sessorament i participació de l’Administració autonòmica o de participació i
assessorament de les seves entitats i organismes públics de caràcter sectorial.’

3. La disposició addicional tercera queda modificada de la manera
següent:

‘Disposició addicional tercera
Indemnitzacions per assistència

L’assistència dels representants a les sessions dels diversos òrgans de par-
ticipació no dóna dret al pagament de dietes ni de cap altre tipus de compensa-
ció econòmica per despeses d’assistència, locomoció, manutenció o allotja-
ment.’

Disposició final onzena
Modificació del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de deter-
minats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Els apartats 1 i 2 de l’article 17 queden modificats de la manera següent:

‘1. La conselleria o l’ens instrumental del sector públic autonòmic que, en
exercici de les seves competències, tengui previst subscriure un conveni amb
una entitat pública o privada ha de trametre una còpia de la proposta del conve-
ni a la direcció general competent en matèria de pressuposts, la qual ha d’eme-
tre un informe preceptiu sobre la proposta de conveni, en els supòsits següents:

a) Quan del contingut del conveni es derivin obligacions econòmiques per
un import superior a 500.000 euros.

b) Quan del contingut del conveni es derivin obligacions econòmiques de
quantia indeterminada.

c) Quan del contingut del conveni no es derivin obligacions econòmiques.
d) Quan del contingut del conveni es derivin ingressos per a

l’Administració de la comunitat autònoma o per a l’entitat instrumental corres-
ponent.

2. En cas que la signatura del conveni no prosperi, la secció pressupostà-
ria afectada o l’ens instrumental corresponent ha de comunicar aquesta cir-
cumstància a la direcció general competent en matèria de pressuposts.’

Disposició final dotzena
Modificacions del Decret 96/2005, de 23 setembre, d’aprovació definitiva
de la revisió del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears

El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió
del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, queda modificat de la
manera següent:

1. L’epígraf de la disposició addicional queda modificat de la manera
següent:

‘Disposició addicional primera’

2. S’afegeix una disposició addicional nova, la disposició addicional sego-
na, amb el contingut següent:

‘Disposició addicional segona

Les obres i les instal·lacions previstes en la planificació estatal obligatò-
ria de les xarxes de transport d’electricitat i gas aprovada dia 30 de maig de 2008
queden incloses en les determinacions del Pla director sectorial energètic de les
Illes Balears amb caràcter general i, especialment, pel que fa a la declaració d’u-
tilitat pública energètica. Aquesta declaració d’utilitat pública comporta, als
efectes expropiatoris que pertoquin, la necessitat d’ocupació dels béns o d’ad-
quisició dels drets afectats per les obres i les instal·lacions, i implica l’ocupació
urgent als efectes de l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa.’

Disposició final tretzena
Modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2011-2014

La disposició transitòria segona del Decret 56/2011, de 20 de maig, pel
qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2011-2014
queda modificada de la manera següent:

‘Disposició transitòria segona
Termini per concedir les prestacions garantides

Les prestacions garantides que es detallen a continuació s’han de conce-
dir en les dates que s’indiquen per a cadascuna:

• Servei de teleassistència no vinculat a la situació de dependència: 1
de gener de 2014.

• Servei d’ajuda a domicili no vinculat a l’atenció a la dependència: 1
de gener de 2014.

• Servei d’allotjament alternatiu: 1 de setembre de 2013.
• Servei d’atenció a persones dependents incapacitades judicialment:

1 de setembre de 2013.
• Servei de domiciliació i empadronament: 1 de juliol de 2013.
• Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques: 1 de setembre de

2013.
• Prestació de la renda mínima d’inserció: 1 de juliol de 2014.
• Prestació econòmica per a dones víctimes de violència de gènere: 1

de juliol de 2011.
• Prestació econòmica per a persones que han estat tutelades per

l’Administració: 1 d’octubre de 2013.

La resta de prestacions no relacionades amb el sistema d’atenció a la
dependència s’han de concedir a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret.’

Disposició final catorzena
Extinció de l’entitat Agència de Salut Pública de les Illes Balears i del
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

1. S’extingeix l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears.

2. S’extingeix el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les
Illes Balears.

Disposició final quinzena
Deslegalització

Les normes que es modifiquen per mitjà de les disposicions finals onze-
na, dotzena i tretzena d’aquesta llei tenen rang reglamentari.

Disposició final setzena
Normes de desplegament

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, dicti les disposicions que calguin per des-
plegar tot el que preveu aquesta llei. 

Disposició final dissetena
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència

1. Aquesta llei entra en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, l’1 de gener de 2012, sens perjudici del que estableixen les
disposicions addicionals segona, dotzena i tretzena, i la disposició transitòria
segona d’aquesta llei.

En tot cas, la modificació de l’article 23.2 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril,
de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, que conté la
disposició final vuitena de la present llei, no desplegarà efectes fins que entri en
vigor la normativa reglamentària de desplegament que reguli el règim de con-
trol intern de l’Agència Tributària de les Illes Balears a càrrec de la Intervenció
General de la comunitat autònoma.

2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament els seus
efectes a l’any 2012 tenen vigència indefinida. 

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

Palma, a vint-i-tres de desembre de dos mil onze.

EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresident econòmic, de Promoció  
Empresarial i d’Ocupació

José Ignacio Aguiló Fuster
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