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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

24064

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears
per a l’any 2014
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

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

I
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. 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 econòmica del sector públic, la qual cosa permet la introducció de disposicions normatives 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 incideixen 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 comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, 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.
II
Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 s’orienten a complir els principis de prudència
financera, de transparència i d’eficiència en la gestió i l’assignació de recursos, en el marc de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera. Les actuacions destinades a la prestació de serveis públics essencials, com ara l’assistència sanitària, l’educació i la protecció
social, continuen sent els eixos bàsics dels pressuposts per a l’any 2014.
III
Aquesta llei de pressuposts s’estructura en set títols. El títol I, «Aprovació dels pressuposts i de les seves modificacions», recull la part
essencial dels pressuposts i consta de quatre capítols. El capítol I conté tots els estats d’ingressos i de despeses del sector públic autonòmic.
Els capítols II i III regulen, respectivament, la vinculació dels crèdits i les modificacions de crèdits que han d’operar durant l’exercici de
2014. I el capítol IV preveu el fons de contingència, al qual fa referència la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, que s’ha de destinar a cobrir les despeses derivades de necessitats ineludibles no previstes en els pressuposts que
puguin presentar-se al llarg de la seva vigència.
En tot cas, els estats de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2014 tenen en compte el límit de despesa no
financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 d’agost de 2013, en compliment del que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica
2/2012, abans esmentada, per un import màxim de 3.162.414.590 euros.
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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 reconeixement de l’obligació. En aquest punt cal destacar la creació d’una nova secció, la secció 33, relativa als serveis comuns en
matèria tecnològica, la gestió de la qual correspon al conseller d’Economia i Competitivitat, de manera que la resta de serveis comuns es
mantenen en la secció 31, el titular de la qual continua sent el conseller d’Hisenda i Pressuposts.
En el títol III, «Despeses de personal i altres disposicions», es recullen, d’una banda i en el primer capítol, 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 capítol 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 2014-, i amb la fixació del límit de les despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears.
En aquest sentit, cal destacar que es mantenen les retribucions corresponents als membres del Govern i a la resta d’alts càrrecs, sense
incrementar-les, la qual cosa es fa extensiva als membres de la Sindicatura de Comptes i a tot el personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma i dels ens instrumentals dependents. D’altra banda, el capítol segon d’aquest títol recull diverses normes específiques en
matèria de despeses, d’acord amb el que preveu la legislació sectorial, com ara, entre d’altres, el límit de despesa del servei públic de
comunicació audiovisual o les regles per a la contractació, amb caràcter excepcional, de personal laboral temporal amb càrrec als crèdits
d’inversions.
El títol IV, referent a la gestió del pressupost d’ingressos i altres normes en matèria tributària, consta de tres capítols, relatius,
respectivament, a les operacions financeres, a l’actualització dels tributs propis i de les prestacions patrimonials de caràcter públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i a les mesures en matèria impositiva. Pel que fa al capítol relatiu a les operacions financeres,
s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè pugui augmentar el deute, en el marc de la legislació sobre estabilitat pressupostària i sobre
finançament de les comunitats autònomes, i es regulen els imports màxims dels avals que pot prestar la comunitat autònoma. Quant a les
normes tributàries, s’estableix un nou règim específic pel que fa a la tributació de les transmissions patrimonials oneroses de vehicles,
mitjançant un sistema de quanties fixes vinculades amb l’antiguitat del vehicle i l’emissió de diòxid de carbó; tot això sens perjudici d’altres
mesures tributàries addicionals que impliquen la modificació de normes vigents i que, per això, es contenen en les disposicions finals de la
llei.
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El títol V inclou determinades normes relatives als ens instrumentals, a fi de regular certes relacions financeres internes amb l’Administració
de la comunitat autònoma i de reordenar determinades entitats d’acord amb la legislació aplicable.
Els títols VI i VII regulen el tancament dels pressuposts i la informació que s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el
que estableixen, 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 nou disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i tretze disposicions finals. Aquestes disposicions recullen preceptes de diversa índole, 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, encara més, les
condicions per a la tramitació d’expedients de despesa susceptibles de generar dèficit, com ara les generacions de crèdits -les quals es
vinculen, com a regla general, al reconeixement del dret de cobrament corresponent i no tan sols a la simple previsió de l’ingrés-; que
s’impulsa l’obtenció d’ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter divisible, mitjançant les modificacions pertinents en el
règim de les taxes exigibles, a fi de complir amb el principi d’equivalència que estableix la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; i que es reforça la centralització de les operacions d’endeutament, de manera que les necessitats de
passius financers de les entitats instrumentals de l’Administració de la comunitat autònoma es puguin satisfer per mitjà de préstecs
reintegrables atorgats per aquesta administració, sense necessitat de recórrer en tot cas a l’endeutament amb entitats financeres.
Per acabar, en matèria tributària i per mitjà de les disposicions finals de modificació corresponents, s’afegeix un nou sistema alternatiu
d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós en el cànon de sanejament d’aigües, com també de la quota corresponent als camps de
golf, tot això amb efectes per a l’exercici fiscal de 2013; es corregeix en un punt la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries
per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel que fa a delimitació dels epígrafs en l’impost sobre
hidrocarburs; es modifiquen alguns elements quantitatius de determinats fets imposables integrats en la taxa fiscal sobre el joc, de manera
que, en conjunt, es redueix la càrrega tributària efectiva per aquest concepte; es regulen i modifiquen diverses taxes de la comunitat
autònoma, entre les quals cal destacar la introducció de noves bonificacions per a determinats col·lectius en l’emissió o la renovació de la
targeta sanitària individual; es revisen determinats aspectes puntuals de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, i es prorroga fins a l’1 de juliol de 2014 l’autorització que es conté en la disposició final tercera de la Llei
3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, a fi que es pugui concloure, dins l’any 2014, el procediment -ja iniciat pel Govern de les
Illes Balears- d’elaboració i aprovació d’un text refós de disposicions legals vigents en matèria de tributs cedits.
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TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS I DE LES SEVES MODIFICACIONS
Capítol I
Crèdits i dotacions inicials i finançament
Article 1
Crèdits i dotacions inicials
1. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen, en els
termes següents:
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
2014, s’aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics 1 a 7 per un import de 3.140.460.212 euros, i del capítol econòmic 8
per un import de 34.700.206 euros.
L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix a 2.762.078.927
euros, pel que fa als capítols 1 a 7, i a 0 euros, pel que fa al capítol 8.
b) Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per a despeses del capítol 9 per un import de 675.773.100 euros.
c) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de les entitats públiques empresarials a les quals es refereix l’article 2.1.b) de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de la resta d’entitats de
dret públic creades per llei, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 345.061.740 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.
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d) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de les societats mercantils públiques a les quals es refereix l’article 2.1.c) de la
Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 50.651.015 euros, que s’han d’executar, controlar i
liquidar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005.
e) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de les fundacions del sector públic a les quals es refereix l’article 2.1.d) de la
Llei 7/2010, els estats de dotacions i de recursos de les quals ascendeixen a 61.846.893 euros, que s’han d’executar, controlar i
liquidar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2005.
f) S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 dels consorcis als quals es refereix l’article 2.1.e) de la Llei 7/2010, els estats de
dotacions i de recursos dels quals ascendeixen a 74.922.922 euros, que s’han d’executar, controlar i liquidar d’acord amb el que
estableix el Decret Legislatiu 1/2005.
2. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, en els termes següents:
a) Per a l’execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears per a l’exercici de 2014, s’aproven crèdits per a despeses
dels capítols econòmics 1 a 7 per un import d’1.165.818.296 euros. Per a l’amortització dels passius financers, s’aproven crèdits per
a despeses del capítol 9 per un import de 2.181.704 euros.
b) L’estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici, detallats en l’estat d’ingressos, ascendeix, pel que fa als
capítols 1 a 7, a 1.168.000.000 d’euros.
c) 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 i la normativa complementària que hi sigui aplicable.
3. S’aproven els pressuposts per a l’exercici de 2014 de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb uns crèdits per a despeses dels capítols
econòmics 1 a 7 per un import de 8.148.965 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 1
a 7, a 8.148.965 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 i la
normativa complementària que hi sigui aplicable.
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Article 2
Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en virtut de les lletres a) i b) de l’article 1.1 anterior, per un import de 3.850.933.518 euros, s’han de finançar:
a) Amb els drets econòmics que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 8 de l’estat d’ingressos del
pressupost de la comunitat autònoma, i que s’estimen en 2.762.078.927 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol 9 de l’estat d’ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, d’acord amb el que
estableix l’article 24.1 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.2.a) anterior, per un import de 1.168.000.000 d’euros, s’han de finançar amb els drets econòmics
que s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’ens públic Servei de
Salut de les Illes Balears, i que s’estimen en 1.168.000.000 d’euros.
3. Els crèdits aprovats en virtut de l’article 1.3 anterior, per un import de 8.148.965 euros, s’han de finançar amb els drets econòmics que
s’han de liquidar durant l’exercici, que es detallen en els capítols 1 a 7 de l’estat d’ingressos del pressupost de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, i que s’estimen en 8.148.965 euros.
Article 3
Pressupost consolidat i beneficis fiscals
1. D’acord amb el que estableixen els articles anteriors, els imports corresponents als estats de despeses i als estats d’ingressos consolidats de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears són els
següents:
a) Estats de despeses corresponents als capítols 1 a 7: 3.162.414.590 euros.
b) Estats de despeses corresponents al capítol 8: 34.700.206 euros.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

c) Estats de despeses corresponents al capítol 9: 677.954.804 euros.
d) Estats d’ingressos corresponents als capítols 1 a 7: 2.786.215.009 euros.
e) Estats d’ingressos corresponents al capítol 8: 0 euros.
f) Estats d’ingressos corresponents al capítol 9: 1.088.854.591 euros.
2. L’import dels beneficis fiscals que afecten els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
i el cànon de sanejament d’aigües s’estima en 146.340.000 euros.

Capítol II
Vinculació dels crèdits i creació de noves aplicacions pressupostàries
Article 4
Vinculació dels crèdits
1. En els pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms que en depenen, els crèdits que formen els
programes corresponents de despeses tenen caràcter limitador d’acord amb els diferents nivells de vinculació entre els crèdits, de conformitat
amb les regles següents:
a) Amb caràcter general, pel que fa al pressupost de despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears i al pressupost de
despeses de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la vinculació és orgànica a nivell de secció, funcional a nivell de programa i
econòmica a nivell de capítol, llevat del capítol 1, que és a nivell de secció i capítol, i del capítol 6, que és a nivell de secció,
programa i article.
No obstant això, s’han d’aplicar preferentment les regles particulars següents:
1a. Estan exclusivament vinculats entre si els crèdits del concepte 160, corresponents a quotes socials, i els crèdits del
subconcepte 121.21, corresponents a sexennis.
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2a. Els crèdits corresponents a l’article 15 queden vinculats a nivell de secció i d’article.
b) Quant al pressupost de despeses 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.
2. En tot cas, i pel que fa a tots els pressuposts a què es refereix l’apartat 1 anterior, cal tenir en compte les normes addicionals següents:
a) Els crèdits que corresponen a fons finalistes no poden quedar vinculats a uns altres que no tenguin aquest caràcter i la mateixa
finalitat.
b) Els crèdits ampliables no poden quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest caràcter.
c) No poden quedar vinculats a altres crèdits els destinats al pagament de subvencions amb assignació nominativa en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.
Article 5
Habilitació i desglossament d’aplicacions pressupostàries
1. En els supòsits en què la correcta imputació comptable dels ingressos o de les despeses exigeixi desglossar els crèdits aprovats en els
pressuposts, el conseller d’Hisenda i Pressuposts pot autoritzar la creació de les aplicacions pressupostàries corresponents.
2. No obstant això, l’aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries implica, implícitament, l’aprovació de la creació de les
aplicacions pressupostàries corresponents per a la correcta imputació comptable dels ingressos o de les despeses, d’acord amb la classificació
orgànica, econòmica i funcional o per programes que correspongui en cada cas.

Capítol III
Modificacions de crèdits
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Article 6
Crèdits ampliables
1. Per a l’exercici de 2014, i sens perjudici del caràcter limitador dels crèdits establert amb caràcter general en l’article 4 d’aquesta llei, es
poden 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 els casos següents:
a) Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.
b) Els destinats al pagament de quotes socials a càrrec de l’ocupador (concepte 160).
c) Els 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:
1r. Els destinats a fer efectiu el pagament de receptes mèdiques (subconcepte 489.00).
2n. Els crèdits del capítol 1, llevat dels destinats al pagament de retribucions per antiguitat i dels crèdits de l’article 15.
3r. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.
d) Els destinats a satisfer les despeses corresponents a les retribucions del personal docent dels centres públics (programa 422A),
llevat dels destinats al pagament de retribucions per antiguitat, dels crèdits del subconcepte 121.21 i dels crèdits de l’article 15.
e) Els destinats a satisfer les prestacions econòmiques directes previstes en la legislació sobre promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, imputables al fons finalista 23239 «Programa per a persones en situació de
dependència».
f) Els destinats al pagament de transferències corrents a l’Agència Tributària de les Illes Balears per al finançament de les
modificacions pressupostàries relatives als crèdits següents:
1r. Els destinats al pagament de drets reconeguts per resolució judicial ferma.
2n. Els crèdits del capítol 3.
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g) Els crèdits de la secció 34.
2. Durant l’any 2014, la tramitació dels expedients d’ampliació de crèdits requereix l’autorització prèvia del Consell de Govern, mitjançant
un acord a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts i amb un informe previ del director general de Pressuposts i Finançament,
explicatiu de la situació dels crèdits de la secció pressupostària corresponent.
Article 7
Incorporacions de crèdits i generacions de crèdits
1. Per a l’exercici de 2014 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, llevat dels romanents de crèdits corresponents a fons finalistes als quals es
refereix l’article 52.5 del text refós esmentat, que es poden incorporar per resolució expressa del conseller d’Hisenda i Pressuposts.
2. En tot cas, la Mesa del Parlament de les Illes Balears i el Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears poden incorporar en els
seus pressuposts de l’exercici de 2014 els romanents de crèdits anul·lats al tancament de l’exercici de 2013, en el marc de les previsions que
es contenen en els articles 52 i 53 del text refós abans esmentat.
3. Excepcionalment, i a més dels supòsits prevists en l’article 51 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, també poden generar crèdit en el pressupost de despeses de l’Administració de la comunitat autònoma els ingressos procedents de
les operacions d’endeutament subscrites d’acord amb la normativa estatal que regula els mecanismes extraordinaris de finançament per al
pagament als proveïdors, a les quals es refereix l’article 24.2 d’aquesta llei. Els crèdits que es generin s’han de destinar a fer aportacions, en
concepte de soci, fundador o partícip i amb càrrec al capítol 8, als ens del sector públic instrumental autonòmic per compte dels quals
l’Administració de la comunitat autònoma hagi fet pagaments a favor dels proveïdors dels ens, sempre que aquests ens tenguin fons propis
negatius o no disposin de liquiditat suficient, i fins a la quantia necessària per fer front a l’obligació de devolució a l’administració esmentada
per raó de les quantitats abonades per aquesta administració als seus proveïdors.
Article 8
Normes especials en matèria de modificacions de crèdit
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1. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit entre centres gestors del Servei de Salut de les Illes
Balears correspon al conseller de Salut, a proposta del director general del Servei de Salut.
2. La competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit dins un mateix centre gestor del Servei de Salut de les
Illes Balears correspon al director general d’aquest servei.
Així mateix, la competència per aprovar les rectificacions de crèdit i les transferències de crèdit en el pressupost de despeses de l’Agència
Tributària de les Illes Balears correspon al director de l’Agència.
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, sens perjudici del que disposa, amb
caràcter específic, l’apartat 7 de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a què es refereix la disposició transitòria tercera de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Capítol IV
Fons de contingència
Article 9
Fons de contingència
1. Es crea un fons de contingència en la secció 35, capítol 5, de l’estat de despeses dels pressuposts generals de la comunitat autònoma.
Aquest fons s’ha de destinar, quan sigui procedent, a cobrir les necessitats ineludibles no previstes en el pressupost que puguin presentar-se al
llarg de la seva vigència, d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2. S’autoritza el conseller d’Hisenda i Pressuposts per poder distribuir aquest fons de contingència entre les diferents seccions pressupostàries
i aplicacions pressupostàries corresponents a la finalitat i la naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin de ser imputades, a proposta
del director general de Pressuposts i Finançament, i amb l’autorització prèvia del Consell de Govern.
3. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb l’article 54 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
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autònoma, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, el conseller d’Hisenda i Pressuposts ha d’aprovar els expedients de
rectificacions de crèdits que siguin necessaris per augmentar les dotacions de les aplicacions pressupostàries en les quals s’hagin produït les
noves necessitats de crèdit, i minorar el fons de contingència.
4. Els romanents de crèdit del fons de contingència que no hagin estat utilitzats a 31 de desembre de 2014 no poden ser, en cap cas, objecte
d’incorporació a l’exercici següent.
5. Sens perjudici de les previsions que es contenen en els apartats anteriors d’aquest article, com també en el capítol III del títol I d’aquesta
llei, els expedients de modificació de crèdit que es tramitin durant l’exercici de 2014 s’han de regir pel règim jurídic general establert en el
capítol II del títol II del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

TÍTOL II
GESTIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Article 10
Autorització i disposició de la despesa
1. Les competències en matèria d’autorització i de disposició de la despesa corresponen amb caràcter general i permanent als òrgans
següents:
a) A la Mesa del Parlament amb relació a la secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears i la secció 06-Oficina de
Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears; al síndic major amb relació a la secció 03-Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears; i al president del Consell Audiovisual de les Illes Balears amb relació a la secció 07-Consell
Audiovisual de les Illes Balears.
b) Al president del Govern i al vicepresident i conseller de Presidència, indistintament, amb relació a la secció 11; als consellers amb
relació a les seccions 12 a 19; al conseller d’Hisenda i Pressuposts amb relació a les seccions 31, 32 i 34; al conseller d’Economia i
Competitivitat amb relació a la secció 33; a la consellera d’Administracions Públiques amb relació a la secció 36; i al president del
Consell Consultiu de les Illes Balears amb relació a la secció 04.
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c) Als responsables dels organismes autònoms corresponents amb relació a les seccions pressupostàries 73, 76, 77 i 78.
d) Al director general del Servei de Salut de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
e) Al director de l’Agència Tributària de les Illes Balears amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
2. No obstant això, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern pel que fa a qualsevol expedient de despesa de quantia superior a
500.000 euros.
En tot cas, cal sol·licitar l’autorització prèvia al Consell de Govern en els expedients de contractació relatius a acords marc que ultrapassin la
quantia a què es refereix el paràgraf anterior, sens perjudici de l’autorització prèvia que també, si s’escau, calgui per als contractes que es
derivin de l’acord marc i que superin la quantia esmentada.
3. L’autorització prevista en l’apartat 2 anterior no és exigible en els supòsits següents:
a) Les operacions relatives a les seccions pressupostàries a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.
b) 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 d’Hisenda i Pressuposts, com també les operacions relatives a la secció
pressupostària 33, que corresponen al conseller d’Economia i Competitivitat, els quals han d’exercir totes les competències
administratives que es derivin de la gestió dels crèdits assignats als programes de les seccions esmentades.
c) Les operacions relatives a la secció pressupostària 36, que corresponen a la consellera d’Administracions Públiques.
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 d’Agricultura, Medi Ambient i Territori o, si escau, als òrgans competents per a això
d’acord amb aquestes normes.
e) Les aportacions o transferències amb assignació nominativa en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a favor dels ens instrumentals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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4. En els expedients de despesa derivats de l’adquisició de béns a títol onerós que regula la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l’òrgan competent en la matèria ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la
despesa, amb excepció dels que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell
de Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en l’adquisició de béns a títol onerós és la persona titular de la secció pressupostària
que inclogui 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. En els expedients de despesa derivats de la tramitació per la Central de Contractació de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears d’expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de contractació centralitzada i no homologats, als
quals es refereix l’article 12 del Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació
centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
dels ens que integren el sector públic autonòmic.
L’òrgan competent en matèria de contractació centralitzada ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa, amb
excepció dels expedients que impliquin despeses per un import superior a 500.000 euros, en els quals cal l’autorització prèvia del Consell de
Govern, que també ha de fixar la partida pressupostària a la qual s’ha d’imputar la despesa.
L’òrgan competent per autoritzar i disposar la despesa en els expedients de contractació d’obres, subministraments i serveis declarats de
contractació centralitzada i no homologats és la persona titular de la secció pressupostària que inclogui 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.
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 els casos prevists en els apartats 4 i 5 d’aquest article i, en general, en la resta dels casos en què la competència per dictar la
resolució esmentada estigui atribuïda per llei.
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La desconcentració, la delegació i, en general, els actes pels quals es transfereixen la titularitat o l’exercici de les competències esmentades
en el paràgraf anterior s’entenen sempre referits a ambdues competències.
Article 11
Reconeixement de l’obligació
1. Les competències en matèria de reconeixement de l’obligació corresponen, respectivament i sense limitació de quantia, a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, al síndic major de Comptes, a la persona titular de cada secció pressupostària, al president del Consell
Consultiu de les Illes Balears, al director de l’Agència Tributària de les Illes Balears i al director general del Servei de Salut de les Illes
Balears o de l’organisme autònom a càrrec del qual s’hagi d’atendre l’obligació.
2. No obstant això, les operacions relatives a les nòmines i les despeses de previsió social o assistencial del personal corresponen a la
consellera d’Administracions Públiques, amb independència de les seccions a què s’apliquin, excepte les seccions 02-Parlament de les Illes
Balears i 03-Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i les que afectin nòmines del personal adscrit al servei d’educació no universitària,
que corresponen a la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, o del personal adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, que corresponen, respectivament, al director general del Servei i al director de l’Agència pel que fa a les
nòmines que gestionen aquests ens.
El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre, pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de la col·laboració de
l’Administració de la comunitat autònoma que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 3/2008, de 14 de desembre, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
TÍTOL III
DESPESES DE PERSONAL I ALTRES DISPOSICIONS
Capítol I
Despeses de personal
Article 12
Despeses del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del
sector públic autonòmic
1. Les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens integrants del
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sector públic autonòmic de conformitat amb la delimitació que fa, a aquest efecte, la Llei 7/2010 o, si s’escau, la que faci amb caràcter bàsic
la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014, amb excepció del personal eventual, s’han de regir per les normes següents:
a) Amb efectes d’1 de gener de 2014, les retribucions del personal esmentat no experimenten cap increment respecte de les de l’any 2013, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius del personal com a l’antiguitat d’aquest personal.
D’acord amb això, les retribucions dels funcionaris en concepte de sous, triennis i complement de destinació són les següents:
1r. El sou i els triennis que corresponen al grup en què estigui classificat el cos o l’escala al qual pertany el funcionari o la
funcionària, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:
Grup/Subgrup Llei 7/2007

Sou (€)

A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions professionals

Triennis (€)
13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64

2n. El complement de destinació corresponent al nivell consolidat o al nivell del lloc de treball que ocupi el funcionari o la
funcionària, d’acord amb les quanties següents, en euros, referides a dotze mensualitats:
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Nivell

Import (€)

30

11.625,00

29

10.427,16

28

9.988,80

27

9.550,20

26

8.378,40

25

7.433,64

24

6.995,04

23

6.556,92

22

6.118,18

21

5.680,20

20

5.276,40

19

5.007,00

18

4.737,48

17

4.467,96

16

4.199,16

15

3.929,28

14

3.660,12

13

3.390,36

12

3.120,84

11

2.851,44

10

2.582,28

9

2.447,64

8

2.312,52
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Nivell

Import (€)

7

2.178,00

6

2.043,24

5

1.908,48

4

1.706,52

3

1.505,04

2

1.302,84

1

1.101,00

3r. El complement específic que, si escau, estigui assignat al lloc de treball que ocupi el funcionari o la funcionària no experimenta
cap increment respecte de les quanties corresponents a l’any 2013.
El complement específic anual s’ha de percebre en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues han de
ser addicionals, del mateix import que una de mensual, en els mesos de juny i de desembre, respectivament.
b) L’import de cadascuna de les dues pagues extraordinàries dels funcionaris en servei actiu als quals s’aplica el règim retributiu general ha
d’incloure, a més de la quantia del complement de destinació o concepte equivalent mensual que correspongui, les quanties en concepte de
sou i triennis que es recullen en el quadre següent:
Grup/Subgrup Llei 7/2007
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A1
A2
B
C1
C2
Agrupacions professionals

Sou (€)

Triennis (€)
684,36
699,38
724,50
622,30
593,79
548,47

26,31
25,35
26,38
22,73
17,73
13,47

Les pagues extraordinàries de la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari que estigui en servei actiu han d’incorporar un
percentatge de la retribució complementària equivalent al complement de destinació que percebin, de manera que arribi a una quantia
individual semblant a la que resulti del que disposa el paràgraf anterior per als funcionaris en servei actiu als quals s’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 s’ha de distribuir entre aquestes mensualitats.
c) El que disposen les lletres anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional,
siguin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de
consecució dels objectius que s’estableixin.
Així mateix, les retribucions del personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma que, al llarg de l’any, sigui adscrit a una
altra plaça de les previstes en la relació de llocs de treball, han de ser objecte de revisió d’acord amb les especificacions del nou lloc a què
s’adscrigui.
d) Tots els acords, els convenis o els pactes que impliquin creixements retributius superiors a les quanties que estableixen aquest article o les
normes que el despleguin s’hi han d’adequar oportunament. En cas contrari, són inaplicables les clàusules o normes que s’hi oposin. En tot
cas, l’aprovació de qualsevol d’aquests instruments requereix que s’emeti un informe previ i favorable de la Direcció General de Pressuposts
i Finançament.
2. 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 en l’apartat 1 d’aquest article, els
quals s’han de fer extensius al personal al servei de la resta d’ens integrants del sector públic autonòmic, inclòs el personal laboral contractat
sota la modalitat d’alta direcció, i de conformitat amb la resta de normes de rang legal aplicables, particularment les que es contenen en la
Llei 7/2010 i en els articles 26.1 i 28.1 i en la disposició addicional novena del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
d’altres institucions autonòmiques.
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D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquest personal s’hi han d’adequar
oportunament.
3. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per massa salarial del personal laboral el conjunt de retribucions salarials i extrasalarials i les despeses
d’acció social.
4. Així mateix, i per a l’any 2014, es mantenen les mateixes quanties que s’estableixen en els apartats 2.1, 2.2 i 2.4 de la disposició
addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2013, en relació amb els límits retributius aplicables a cada un dels grups de classificació professional del personal laboral al servei dels ens
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 13
Retribucions dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, del personal eventual i dels membres de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears
1. Amb caràcter general i per a l’any 2014, les retribucions dels membres del Govern i dels alts càrrecs a què es refereix l’article 2.2 de la
Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com també del personal eventual i dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, no experimenten cap increment
respecte de les retribucions corresponents a l’any 2013.
2. D’acord amb això, les retribucions per a l’any 2014 dels membres del Govern i dels alts càrrecs que s’esmenten tot seguit, sens perjudici
de les que corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:
a) President de les Illes Balears: 65.584,63 euros.
b) Consellers del Govern de les Illes Balears: 57.882,37 euros.
3. Les retribucions per a l’any 2014 dels secretaris generals, dels directors generals i dels alts càrrecs assimilats, sens perjudici de les que
corresponguin pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou, de complement de destinació i de complement específic anual
següents, referides a dotze mensualitats:
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a) Sou: 14.393,37 euros.
b) Complement de destinació: 13.964,84 euros.
c) Complement específic: 20.379,87 euros.
Quant a les retribucions de l’interventor general de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears, el complement específic que els correspon com a alts càrrecs s’ha d’augmentar en la quantia de 25.854 euros.
Les dues pagues extraordinàries són d’una mensualitat del sou, triennis i complement de destinació.
4. Les retribucions per a l’any 2014 dels membres de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sens perjudici de les que corresponguin
pel concepte d’antiguitat, es fixen en les quanties de sou següents, referides a catorze mensualitats:
a) Síndics de Comptes: 89.328,86 euros.
b) Secretària general: 69.434,88 euros.
5. Les retribucions de la resta d’alts càrrecs, inclosos o no en l’article 2 de la Llei 2/1996, com també les retribucions del personal eventual al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma i, si n’és el cas, al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que en fa
l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic, no s’han d’incrementar respecte de les corresponents a l’any 2013, segons
l’instrument jurídic determinant de la retribució en cada cas i la resta de normes de rang legal aplicables.
D’acord amb això, els contractes i la resta d’instruments jurídics que estableixin les retribucions d’aquests càrrecs s’hi han d’adequar
oportunament.
Article 14
Indemnitzacions per raó del servei dels membres del Govern i dels alts càrrecs
1. El règim d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs amb motiu
dels seus viatges oficials o per raó del servei és el següent:
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a) Les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball s’han de rescabalar per la
quantia exacta, fins i tot en el cas de desplaçaments extrainsulars.
b) El pagament d’aquestes despeses s’ha de fer amb la justificació prèvia de la despesa corresponent.
2. Els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs i el personal eventual que siguin residents a les illes de Menorca, Eivissa o
Formentera en el moment del seu nomenament, i mentre mantenguin aquesta residència, tenen dret a percebre una indemnització pel cost de
la seva residència temporal a l’illa de Mallorca.
Així mateix, tenen dret a percebre aquesta indemnització els òrgans superiors i directius de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que en el moment del seu nomenament residissin fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, pel cost de la
seva residència temporal a l’illa de Mallorca.
La quantia de la indemnització esmentada és de 22.000 euros i s’ha de percebre en dotze mensualitats.
La residència temporal a l’illa de Mallorca s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de la persona interessada, a la qual s’ha d’adjuntar el
certificat corresponent d’estar empadronada a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera o, si s’escau, fora de les Illes Balears.
En el cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca, han de
comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixin les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a
percebre la indemnització.
3. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs que siguin residents a les Illes Balears en el moment que siguin nomenats per
ocupar un càrrec amb destí fora de les Illes Balears, i mentre mantenguin la seva residència a les Illes Balears, tenen dret a percebre una
indemnització pel cost de la seva residència temporal fora de les Illes Balears. La quantia d’aquesta indemnització per a l’any 2014 és
l’esmentada en l’apartat anterior multiplicada pel coeficient 1,5, i s’ha de percebre en les mateixes condicions que estableix l’apartat
esmentat.
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4. Els membres del Govern de les Illes Balears que no tenguin la condició de diputats són creditors de les mateixes percepcions que, per raó
de l’assistència a les sessions del Parlament de les Illes Balears, acreditin els diputats d’aquesta institució. Aquestes percepcions s’han
d’abonar pel que fa a les sessions a les quals, havent estat formalment convocats, hagin assistit.
Article 15
Indemnitzacions per raó del servei: règim general i supòsits específics
1. Les indemnitzacions per raó del servei del personal de la comunitat autònoma s’han de regir 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, la quantia de les
quals, amb relació a les de l’any 2013, no experimenta cap increment. Aquesta normativa és igualment aplicable al personal eventual al
servei de la comunitat autònoma que, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
no tengui la consideració d’alt càrrec.
Així mateix, les indemnitzacions o els abonaments de despeses al personal al servei de les entitats que, de conformitat amb la delimitació que
en fa l’article 12.1 d’aquesta llei, integren el sector públic autonòmic tampoc no poden experimentar cap increment.
2. Les despeses de desplaçament i les dietes dels membres de la Comissió Tècnica Interinsular han de ser ateses amb càrrec als crèdits de la
secció pressupostària 02-Parlament de les Illes Balears.
3. Els membres representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències prevista en la disposició
transitòria primera de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 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’assistència a sessions dels òrgans col·legiats de l’Administració de la comunitat autònoma en
el Decret 54/2002. Les mateixes indemnitzacions per assistència, i, si n’és el cas, dietes i rescabalament de les despeses corresponents,
percebran els representants del Govern de les Illes Balears a la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars a què es refereix
la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Pel que fa a les indemnitzacions o percepcions per raó de l’assistència a sessions de la resta d’òrgans col·legiats de l’Administració de la
comunitat autònoma que es puguin preveure en les ordres dels consellers a què es refereix l’article 35.1 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de
desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears, aquestes indemnitzacions o percepcions s’han de regir igualment pel que disposa l’article 30 del Decret 54/2002, d’acord amb el que
estableix el segon paràgraf de l’article 15.3 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2013.
4. D’acord amb l’article 15 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, els membres del Consell
Consultiu han de percebre l’any 2014 una indemnització per assistència a les sessions que tenguin lloc per a l’estudi i l’elaboració de
dictàmens a raó de 641,35 euros per assistència.
5. Durant l’any 2014, la quantia de les percepcions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de direcció dels ens que integren el
sector públic instrumental de la comunitat autònoma s’han de regir pel que disposa l’article 15.5 de la Llei 15/2012.
Article 16
Oferta pública d’ocupació
1. Durant l’any 2014, i sens perjudici del que disposa l’apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic autonòmic, com també, si escau, els sectors, les
funcions i les categories professionals en les quals s’han de concentrar, s’ha de fer de conformitat amb la delimitació que faci la normativa
bàsica que contengui la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014. Dins aquest límit, l’oferta pública ha d’incloure les places
corresponents a llocs de treball ocupats per personal funcionari interí nomenat o laboral temporal contractat en l’exercici anterior amb
excepció dels llocs que estiguin reservats o que estiguin inclosos en processos de provisió, o que es decideixi amortitzar.
Sens perjudici de les limitacions inherents a les disponibilitats pressupostàries, i llevat que la normativa bàsica estatal estableixi una altra
cosa, no computen en el límit anterior les places que, si s’escau, s’indiquin en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014 amb
caràcter bàsic, les places corresponents a processos de consolidació d’ocupació que dugui a terme l’Administració de la comunitat autònoma,
ni, en cap cas, les convocatòries que derivin d’ofertes públiques d’ocupació d’anys anteriors.
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En tot cas, les convocatòries de places vacants de personal funcionari, de personal estatutari i de personal laboral de l’Administració de la
comunitat autònoma i de les entitats que integren el sector públic autonòmic requereixen els informes previs del director general de
Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, els quals s’han de
pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a sol·licitud motivada de l’òrgan directiu competent per
raó de la matèria.
2. Durant l’any 2014, se suspenen el nomenament de nou personal funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels funcionaris interins
adscrits a programes temporals o nomenats per subvenir a necessitats urgents, com també el nomenament de personal estatutari temporal i la
contractació de personal laboral temporal a l’Administració de la comunitat autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que
integren el sector públic instrumental autonòmic.
Això no obstant, en els casos en què aquesta suspensió pugui suposar un perjudici en la prestació dels serveis que siguin competència de la
comunitat autònoma i se’n justifiqui una necessitat urgent i inajornable, es poden autoritzar, amb els informes previs a què es refereix el
darrer paràgraf d’aquest apartat, el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, com també la contractació de
personal laboral temporal, a l’Administració de la comunitat autònoma, als seus organismes autònoms i a la resta d’ens que integren el sector
públic instrumental autonòmic, tot tenint en compte, així mateix, la incidència econòmica en cada cas.
Així mateix, en queden exceptuats els nomenaments i les contractacions, i les seves pròrrogues, de personal funcionari interí, de personal
estatutari temporal o de personal laboral nomenat o contractat per a l’execució de programes temporals que siguin conseqüència d’un conveni
de col·laboració entre administracions públiques o que estiguin finançats amb alguna subvenció ja aprovada, sempre que en ambdós casos
quedi garantit el finançament extern complet durant la durada del nomenament o del contracte.
També en queden exceptuades les contractacions -i les pròrrogues- de personal laboral temporal en els casos següents:
a) Quan tenguin lloc per al desenvolupament de tasques d’investigació dins projectes d’investigació científica, sempre que quedi
acreditat que el projecte d’investigació s’ha de finançar íntegrament amb fons externs.
b) Quan es formalitzin per donar compliment al que estableix la normativa laboral vigent en casos de jubilació parcial o de jubilació
anticipada als 64 anys d’edat.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal en les condicions que
estableixen els paràgrafs anteriors, com també, si s’escau, les convocatòries que es dictin per cobrir aquests llocs de treball, requereixen els
informes previs del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis, els quals s’han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris i de legalitat aplicables, a sol·licitud
motivada de l’òrgan directiu competent per raó de la matèria.
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3. En tot cas, les places corresponents als nomenaments de personal funcionari interí per vacant i les contractacions de personal laboral interí
per vacant computen a l’efecte de complir el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en l’oferta pública d’ocupació corresponent al
mateix any en què es produeixin i, si no és possible, en l’oferta pública d’ocupació següent.
Article 17
Despeses de personal de la Universitat de les Illes Balears
1. El cost del personal docent i no docent de la Universitat de les Illes Balears, sense incloure-hi els triennis ni els costs de la Seguretat Social
a càrrec de l’ocupador, és el que s’indica tot seguit:
a) Personal docent: 38.885.818,99 euros.
b) Personal no docent: 15.539.958,40 euros.
2. La Universitat de les Illes Balears pot ampliar els crèdits del capítol 1 del seu pressupost de despeses per l’import dels triennis que es
meritin o dels augments del cost de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.

Capítol II
Altres normes en matèria de despeses
Article 18
Fons de col·laboració econòmica amb les entitats locals
1. Per a l’any 2014, el percentatge mínim a què es refereix l’article 205.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, és del 0,3%.
2. Així mateix, per a l’any 2014, se suspèn l’aplicació de la norma que es conté en el punt quart de l’article 205.3.b) de la Llei 20/2006.
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Article 19
Límit màxim de despesa del servei públic de comunicació audiovisual per a l’any 2014
D’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears, el límit màxim de despesa anual, en
l’exercici de 2014, per al finançament del servei públic de comunicació audiovisual és de 32.100.000 euros, corresponent als crèdits per
transferències de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a favor de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
sens perjudici de les generacions de crèdit que, durant l’exercici de 2014, puguin tenir lloc per raó del que preveu l’article 7.3 d’aquesta llei,
les quals no s’han de computar a l’efecte d’aquest límit.
Article 20
Suspensió per a l’any 2014 de l’actualització de quanties a favor dels consells insulars
1. Queda sense efecte l’actualització de les quantitats a favor dels consells insulars que, per a l’any 2014, resulti de l’aplicació de les regles
d’actualització previstes en la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis d’atribució o
de delegació de competències, o en els decrets de traspassos de funcions i de serveis als consells insulars.
2. Així mateix, per a l’any 2014, queda sense efecte l’actualització de l’import a favor del Consell Insular d’Eivissa per al manteniment del
centre sanitari no psiquiàtric denominat Can Serres, a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2005, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006, i les quantitats que es transfereixen al
Consell Insular de Mallorca com a conseqüència de la subscripció dels convenis a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei
8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.
3. Tot el que estableixen els apartats anteriors d’aquest article s’ha d’entendre sens perjudici del que disposi la nova llei reguladora del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars que, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera d’aquesta llei, es pugui
aprovar l’any 2014.
Article 21
Nomenament de personal funcionari interí de programa i contractació de personal laboral temporal amb càrrec als crèdits
d’inversions
1. Excepcionalment, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms poden formalitzar durant l’any
2014, amb càrrec als crèdits d’inversions respectius, nomenaments de personal funcionari interí de programa o contractacions de personal
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laboral de caràcter temporal per desenvolupar programes temporals vinculats a l’execució d’obres o la realització de serveis, sempre que
concorrin tots els requisits que estableix l'article 16.2 d'aquesta llei, com també els requisits addicionals següents:
a) Que el nomenament o la contractació tengui com a objecte l’execució d’obres o la realització de serveis que tenguin la naturalesa
d’inversions.
b) Que les obres o els serveis corresponguin a inversions previstes i aprovades en els pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
c) Que les obres o els serveis no puguin ser executats amb el personal de la plantilla i no hi hagi disponibilitat suficient en el crèdit
pressupostari destinat al nomenament o a la contractació de personal.
2. El nomenament o la contractació pot excedir l’exercici pressupostari quan es tracti de programes de desenvolupament d’obres o serveis
que hagin d’excedir l’exercici esmentat i corresponguin a projectes d’inversió de caràcter pluriennal que compleixin els requisits que
estableixen els articles 55 a 57 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. Sens perjudici dels informes previs del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis que exigeix l'article 16.2 d'aquesta llei, els nomenaments o les contractacions han de ser
informats també, amb caràcter previ a la formalització del nomenament o del contracte, pel servei jurídic de la conselleria o de l’organisme
autònom corresponent; informes que, en especial, s’han de pronunciar sobre el compliment dels requisits que preveu aquest article i sobre la
idoneïtat de la modalitat de nomenament o de contractació proposada, atenent les previsions establertes en els articles 15 a 18 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.
4. Els nomenaments i els contractes regulats en aquest article han de ser objecte de fiscalització prèvia en els casos en què aquesta resulti
preceptiva, de conformitat amb el que disposen els articles 82 i següents del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
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A aquests efectes, els crèdits d’inversions s’han d’entendre adequats per al nomenament de personal funcionari interí de programa o per a la
contractació de personal laboral temporal si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la
finalitat esmentada.

TÍTOL IV
GESTIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I ALTRES NORMES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA
Capítol I
Operacions financeres
Article 22
Normes generals aplicables a l’endeutament del sector públic de la comunitat autònoma
1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la resta d’ens a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article poden recórrer a
l’endeutament a curt i a llarg termini fins a l’import que garanteixi el compliment efectiu de la normativa reguladora de l’estabilitat
pressupostària, tenint en compte, a més, el que disposen els apartats següents d’aquest article, com també els articles 23 i 24 d’aquesta llei.
2. L’endeutament de la comunitat autònoma s’ha de fer d’acord amb els requisits i les condicions que assenyalen l’article 132 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears; la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes; 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; com també la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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.
3. Sens perjudici del que estableixen els articles 11 i 12 de la Llei 7/2010, com també l’apartat següent d’aquest article, les entitats públiques
empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis han de
comunicar a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni les operacions d’endeutament a curt i a llarg termini i les de
tresoreria que pretenguin concertar, i han d’obtenir l’autorització prèvia del conseller d’Hisenda i Pressuposts pel que fa a les operacions que
es considerin deute de la comunitat autònoma als efectes del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a
l’aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
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L’atorgament de l’autorització esmentada ha de tenir en compte, en tot cas, els límits que es derivin de les autoritzacions que atorguin a la
comunitat autònoma els òrgans competents de l’Administració de l’Estat en el marc de la Llei Orgànica 8/1980 i de la Llei Orgànica 2/2012.
El mateix règim s’ha d’aplicar a la resta d’ens que, d’acord amb la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu
de comptes nacionals i regionals, s’incloguin en el sector d’administracions públiques i consolidin el seu endeutament amb el de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, encara que no formin part del sector públic autonòmic a què es refereix l’article 1.3 del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de les operacions d’endeutament i
de tresoreria que formalitzin i de les disposicions de fons que efectuïn, com també, pel que fa a les operacions d’endeutament, de l’aplicació
dels fons corresponents.
4. Les necessitats de finançament aliè de les entitats públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, de les societats mercantils
públiques, de les fundacions del sector públic i dels consorcis s’han de cobrir, amb caràcter general, per mitjà dels préstecs que preveu
l’article 26 d’aquesta llei, sens perjudici que, excepcionalment, puguin concertar operacions de crèdit amb entitats financeres en els termes
que preveuen els apartats anteriors d’aquest article i, en el cas d’operacions a llarg termini, amb el límit a què fa referència l’article 24.6
d’aquesta mateixa llei.
5. En el mes següent a l’aprovació del pressupost, les entitats públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats
mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis han de trametre a la Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni, d’acord amb l’article 11.4 de la Llei 7/2010, un pla financer anual d’ingressos i de despeses, amb detall mensual, que ha de
recollir els projectes prevists en els pressuposts corresponents que es proposin finançar amb el producte de les operacions d’endeutament.
Article 23
Operacions de crèdit a curt termini
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1. El Govern de les Illes Balears pot dur a terme les operacions de tresoreria que preveu l’article 29.1 del text refós de la Llei de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que la quantia no superi el 30% dels crèdits consignats en els estats de despeses
autoritzats en virtut dels articles 1.1.a), 1.2.a) i 1.3 d’aquesta llei.
2. En tot cas, l’import de les operacions de tresoreria que formalitzi el Govern de les Illes Balears, directament o per mitjà de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, a fi d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals de les Illes Balears que hagin delegat o
encarregat la gestió recaptadora dels seus ingressos, no s’ha de computar als efectes del límit quantitatiu que preveu l’apartat anterior.
Article 24
Operacions de crèdit a llarg termini
1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 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 378.381.285 euros
respecte del saldo de l’endeutament a dia 1 de gener de 2014.
Aquest límit ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es pot sobrepassar al llarg de l’any en curs.
2. Així mateix, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, emeti deute públic o
concerti operacions de crèdit a llarg termini, en els termes que s’estableixen en la normativa reguladora de l’estabilitat pressupostària i del
Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim autoritzat per l’Estat.
Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit a llarg termini relatives als mecanismes extraordinaris de finançament que pugui habilitar l’Administració de l’Estat al
llarg de l’exercici de 2014, com també perquè concerti operacions de crèdit amb el Banc Europeu d’Inversions, autoritzades per l’Estat, en el
marc de programes de finançament a favor de petites i mitjanes empreses.
3. L’endeutament autoritzat en virtut dels apartats 1 i 2 anteriors que no hagi acordat el Consell de Govern o que no s’hagi formalitzat dia 31
de desembre de 2014 es pot dur a terme l’any següent, i s’ha d’imputar en tot cas a l’autorització legal corresponent a l’any 2014, amb la
comptabilització del dret de cobrament corresponent en el pressupost d’ingressos de l’any 2014.
4. En tot cas, el Consell de Govern pot acordar la concertació de crèdits pont o d’operacions de crèdit a curt termini, els quals s’han de
cancel·lar en el moment en què es formalitzi definitivament l’endeutament a llarg termini autoritzat.
L’import d’aquests crèdits no s’ha de computar als efectes dels límits quantitatius que estableix l’article 23 d’aquesta llei per a les operacions
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de tresoreria.
5. El Govern de les Illes Balears pot concertar derivats financers o de cobertura de riscs sobre el deute viu de les operacions d’endeutament
formalitzades. El resultat d’aquestes operacions s’ha de comptabilitzar transitòriament en comptes no pressupostaris i, posteriorment, en el
pressupost de despeses o d’ingressos per l’import del saldo que resulti de totes les operacions de cobertura.
6. Altrament, durant l’any 2014, les entitats públiques empresarials i la resta d’entitats de dret públic, les societats mercantils públiques, les
fundacions del sector públic i els consorcis poden formalitzar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que no impliquin un increment de
l’endeutament net de l’entitat corresponent a l’1 de gener de 2014 i es verifiquin les condicions i els requisits que s’estableixen en l’article 22
d’aquesta llei.
Article 25
Avals
1. Al llarg de l’exercici de 2014 el Govern de les Illes Balears pot concedir avals, amb caràcter solidari i amb renúncia expressa al benefici
d’excussió, directament o a través dels seus organismes autònoms, fins a la quantia total de 30.000.000 d’euros.
Els avals que, si s’escau, es concedeixin s’han de subjectar a les condicions que determinen els articles 74 a 78 del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’import de cada aval no pot excedir del 30% de la quantia assenyalada en l’apartat anterior d’aquest article, excepte en els 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.
3. No s’han d’imputar al límit esmentat en l’apartat anterior els segons avals regulats en el paràgraf segon de l’article 78 del text refós de la
Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ni tampoc els 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.
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4. Tots els acords de concessió i de cancel·lació d’avals, hagin estat concedits directament per l’Administració de la comunitat autònoma o
pels seus organismes autònoms, els ha de tramitar i registrar la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
5. Els avals que es concedeixin 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 del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
6. La resta d’ens a què es refereix l’article 22.3 d’aquesta llei poden concedir fiances, inclosos avals, en el marc de la normativa aplicable a
cadascun d’aquests ens. En tot cas, prèviament a la concessió, s’ha d’obtenir l’autorització del conseller d’Hisenda i Pressuposts en els
mateixos termes que s’estableixen en l’article 22.3 esmentat. Així mateix, tots aquests ens han d’informar la Direcció General del Tresor,
Política Financera i Patrimoni de les fiances, inclosos avals, que formalitzin, com també de la seva execució o cancel·lació.
Article 26
Bestretes extraordinàries i préstecs reintegrables
1. El Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller d’Hisenda i Pressuposts i del conseller sectorial competent per raó de la matèria,
pot concedir bestretes extraordinàries i préstecs reintegrables a les entitats del sector públic instrumental autonòmic, amb la imputació
extrapressupostària o pressupostària que, en cada cas, pertoqui.
2. L’acord del Consell de Govern pel qual es concedeixin les bestretes o els préstecs a què es refereix l’apartat anterior ha de fixar les
condicions aplicables a cada operació, sens perjudici de les condicions i dels requisits que, amb caràcter general, es puguin preveure en les
normes reglamentàries vigents.
En tot cas, la devolució de les bestretes extraordinàries s’ha de fer dins el mateix exercici pressupostari en què tengui lloc la concessió.
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Capítol II
Actualització de tributs
Article 27
Actualització de tributs
1. Per a l’any 2014 les quotes fixes dels tributs propis i de les altres prestacions patrimonials de caràcter públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s’han d’augmentar en la quantia que resulti d’aplicar a la quantia exigida durant l’any 2013 el coeficient derivat de l’augment
de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’exercici de 2012.
En el cas de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic de quota variable amb tipus de gravamen que no sigui percentual,
l’augment establert en el paràgraf anterior s’ha d’entendre referit al tipus de gravamen específic o gradual aplicable a la base.
2. Les xifres resultants de l’aplicació del coeficient establert en l’apartat anterior s’han d’arrodonir per excés o per defecte al cèntim més
pròxim. En cas que en haver aplicat aquest coeficient s’obtengui una quantia la tercera xifra decimal de la qual sigui cinc, l’arrodoniment
s’ha de fer a la xifra superior.
3. S’exceptuen de l’augment previst en aquest article els tributs i les prestacions patrimonials de caràcter públic que s’hagin actualitzat per
normes aprovades l’any 2013.

Capítol III
Mesures tributàries
Article 28
Règim específic aplicable a la transmissió onerosa de vehicles de motor en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
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1. La quota tributària de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que es meriti en els casos de transmissió
onerosa de vehicles de motor és la que resulti de l’aplicació dels tipus de gravamen següents:
a) En el cas de vehicles matriculats a partir de l’1 de gener de 2011, el tipus de gravamen inicial es determina en funció del tipus de
vehicle i de les emissions de diòxid de carbó (CO2), d’acord amb el quadre següent:
Emissions de CO2

Tipus de vehicle

Tipus de gravamen en
euros

Automòbils i autocaravanes, vehicles mixts
i resta de vehicles

Fins a 120 g/km
Més de 120 g/km i fins a 160 g/km
Més de 160 g/km i fins a 200 g/km
Més de 200 g/km
Sense acreditació de les emissions de CO2

150
350
670
960
960

Motocicletes, ciclomotors i quads

Fins a 100 g/km
Més de 100 g/km i fins a 120 g/km
Més de 120 g/km i fins a 140 g/km
Més de 140 g/km
Sense acreditació de les emissions de CO2

40
90
190
280
280

b) En el cas de vehicles matriculats abans de l’1 de gener de 2011, el tipus de gravamen inicial es determina en funció del tipus de
vehicle i del cubicatge del motor, d’acord amb el quadre següent:
Tipus de vehicle

Cubicatge en centímetres cúbics

Automòbils i autocaravanes, vehicles mixts i
resta de vehicles

Fins a 1.200 cc
Més de 1.200 cc i fins a 1.400 cc
Més de 1.400 cc i fins a 1.600 cc
Més de 1.600 cc i fins a 2.000 cc
Més de 2.000 cc i fins a 2.500 cc
Més de 2.500 cc
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Tipus de vehicle
Motocicletes, ciclomotors i quads

Cubicatge en centímetres cúbics

Tipus de gravamen en euros

Fins a 125 cc
Més de 125 cc i fins a 500 cc
Més de 500 cc i fins a 750 cc
Més de 750 cc i fins a 1.500 cc
Més de 1.500 cc

50
120
180
220
260

c) En ambdós casos, el tipus de gravamen inicial s’ha d’incrementar en un 5% si el vehicle té una antiguitat superior a 5 anys i
inferior a 10, i en un 10% si el vehicle té una antiguitat superior als 10 anys, tot això comptador des de la data de la primera
matriculació del vehicle a Espanya.

TÍTOL V
NORMES SOBRE ENS INSTRUMENTALS
Article 29
Creació de l’entitat pública empresarial Serveis de Millora Agrària i Pesquera
1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Servei de Millora Agrària i Pesquera com a
entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l’agricultura, la ramaderia i la pesca de competència del Govern
i de l’Administració de la comunitat autònoma, d’acord amb els seus estatuts, llevat que estiguin atribuïts a altres ens del sector públic
instrumental.
2. Les funcions i les competències de l’ens, tant de caràcter material com jurídic, d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de
les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria agrària i pesquera, són les
següents:
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a) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de producció agrària i pesquera, com també controlar i certificar la
producció específica o diferenciada, com ara, entre d’altres, la producció integrada i l’ecològica.
b) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de sanitat agrària i pesquera.
c) Millorar els recursos genètics animals i vegetals, i conservar-los.
d) Gestionar el laboratori del sector primari.
e) Prestar serveis al sector primari, tals com el servei de gestió tècnica i econòmica de les explotacions, i el subministrament
d’inputs.
f) Controlar els rendiments agraris i exercir el control lleter.
g) Promocionar els productes agroalimentaris.
h) Gestionar i administrar les zones de pesca protegides i, si escau, efectuar la vigilància i la inspecció pesquera de les Illes Balears.
i) Desenvolupar activitats de foment en matèria agrària i pesquera, de conformitat, si escau, amb les bases reguladores.
j) Mantenir les estadístiques dels sectors agrari i pesquer pluriinsulars de les Illes Balears.
k) Redactar projectes, i dirigir i executar les obres relacionades amb les infraestructures agràries.
l) Col·laborar en la planificació de les polítiques agràries i pesqueres derivades de la política agrària comuna i de les de caràcter
pluriinsular, com també executar-la.
m) Col·laborar en la planificació de la formació, la recerca, la transferència tecnològica i l’experimentació en el sector agrari i
pesquer, com també executar-la.
n) Dur a terme qualsevol tipus d’activitats industrials, d’investigació, de comercialització i de prestació de serveis relacionades amb
el sector agrari i pesquer que li siguin encomanades per la conselleria competent en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca.
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o) Exercir qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les esmentades en les lletres anteriors o que en sigui complementària.
3. L’entitat ha d’exercir les potestats administratives necessàries per complir els seus fins i les seves competències i, en particular, les
potestats de foment, inclosa la venda o el subministrament de productes i inputs agraris i pesquers, la vigilància, la inspecció i la policia en
matèria pesquera practicada a les zones marines protegides i les aigües interiors de les Illes Balears de competència de la comunitat
autònoma, el sanejament agrari, i l’atorgament de concessions i autoritzacions de domini públic, patrimonials i de serveis.
A aquests efectes, es pot adscriure a l’entitat el personal funcionari de la Direcció General de Medi Rural i Marí que sigui necessari per
exercir les potestats administratives, les competències i les funcions atribuïdes.
4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de col·laboració o
cooperació prevists en la legislació, especialment els convenis de col·laboració i els plans i programes conjunts.
5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
6. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’extingirà l’entitat SEMILLA, SAU, mitjançant la cessió global d’actius i passius,
sense liquidació, en els termes que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils.
Article 30
Creació de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears
1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears com a entitat pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té com a fins generals tots els relacionats amb la cartografia i la informació territorial de
competència del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, llevat que estiguin atribuïts a altres ens del sector
públic instrumental.
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2. Les funcions i les competències de l’ens, tant de caràcter material com jurídic, d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de
les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació del territori i
cartografia, són les següents:
a) Elaborar, recopilar i distribuir la cartografia bàsica i derivada de referència de les Illes Balears, en l’àmbit de les competències de
la comunitat autònoma, com també qualsevol altra cartografia o informació geogràfica.
b) Gestionar els registres públics de cartografia d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
c) Crear i organitzar la cartoteca de les Illes Balears.
d) Elaborar les propostes de plans cartogràfics de les Illes Balears i de normes tècniques orientades a la interoperabilitat de les dades
territorials de diferents ens i organismes públics de les Illes Balears.
e) Desenvolupar i mantenir les infraestructures físiques i tecnològiques relatives a geodèsia i sistemes de posicionament.
f) Donar suport a les conselleries, els organismes i les entitats del Govern de les Illes Balears en matèria cartogràfica i d’informació
geogràfica.
g) Participar en la formació del personal al servei de les administracions públiques de les Illes Balears que hagin d’exercir tasques
cartogràfiques.
h) Desenvolupar i gestionar la infraestructura de dades espacials de les Illes Balears i, en general, els sistemes d’informació
geogràfica en l’àmbit del Govern de les Illes Balears.
i) Impulsar els sistemes d’informació geogràfica de les administracions públiques de les Illes Balears, i elaborar i mantenir els que li
siguin encomanats, especialment els relatius als instruments de planificació territorial, urbanística i mediambiental.
j) Elaborar estudis territorials i assessorar les administracions públiques en matèria d’informació territorial.
k) Coordinar-se i relacionar-se amb organismes de naturalesa semblant d’altres comunitats autònomes, de l’Estat o internacionals.
l) Executar els convenis que se subscriguin en les matèries pròpies de les seves competències, com també les funcions que li
encomani l’Administració de la comunitat autònoma o que se li atribueixin en virtut de convenis subscrits amb l’Administració
General de l’Estat, els consells insulars, les corporacions locals i qualsevol altra entitat pública o privada.
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m) Exercir qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les esmentades en les lletres anteriors o que en sigui complementària.
3. L’entitat ha d’exercir les potestats administratives necessàries per complir els seus fins i les seves competències, fins i tot la potestat de
foment. A aquests efectes, es pot adscriure a l’entitat el personal funcionari de la Direcció General d’Ordenació del Territori que sigui
necessari per exercir les potestats administratives, les competències i les funcions atribuïdes.
4. En el marc de les competències pròpies dels consells insulars i dels municipis, l’entitat pot concertar els instruments de col·laboració o
cooperació prevists en la legislació, especialment els convenis de col·laboració i els plans i programes conjunts.
5. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
6. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat, s’ha d’extingir l’empresa pública Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears,
SAU, mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació, en els termes que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions
estructurals de les societats mercantils.
Article 31
Retenció de transferències a ens instrumentals
Sens perjudici de les mesures addicionals de control que conté l’article 19 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’autoritza el director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni perquè, durant l’exercici
de 2014, retengui les transferències amb càrrec al pressupost de despeses de la comunitat autònoma a favor dels ens instrumentals que no
compleixin amb les normes aplicables a la prioritat en el pagament de determinades despeses o que, sense causa justificada, no formulin o
aprovin els comptes anuals o no els presentin davant la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears o davant la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en els terminis que fixen les lleis, fins que aquests comptes no es formulin, s’aprovin i es
presentin.

TÍTOL VI
TANCAMENT DEL PRESSUPOST
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Article 32
Tancament del pressupost
Els pressuposts per a l’exercici de 2014 es tanquen, pel que fa al reconeixement dels drets i de les obligacions, dia 31 de desembre de l’any
2014.

TÍTOL VII
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 33
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,
ha de trametre trimestralment el Govern de les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears s’ha de lliurar el segon mes de cada trimestre.
La informació que, d'acord amb aquest apartat, es trameti al Parlament de les Illes Balears serà pública i accessible a la ciutadania, amb
excepció de les dades que puguin afectar la salvaguarda de l'honor o de la intimitat personal i familiar de les persones físiques regulada en la
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Disposició addicional primera
Control de la despesa del sector públic autonòmic
El conseller d’Hisenda i Pressuposts pot dictar instruccions en matèria de gestió i d’execució pressupostàries en el marc del que estableix
l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012.
Disposició addicional segona
Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014
1. Les normes que es contenen en els articles 12 a 17 d’aquesta llei s’han d’entendre desplaçades, totalment o parcialment, i en els diversos
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vessants qualitatius, quantitatius i temporals, per les normes que, amb caràcter bàsic, es contenguin, si s’escau, en la Llei de pressuposts
generals de l’Estat per a l’any 2014, des del mateix moment que entri en vigor aquesta darrera llei.
2. D’acord amb això, correspon als òrgans competents del Govern de les Illes Balears i de l’Administració de la comunitat autònoma fer totes
les actuacions que calguin per complir els mandats legals corresponents.
Disposició addicional tercera
Nou sistema de finançament definitiu dels consells insulars
1. D’acord amb els principis establerts en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, durant l’any 2014 s’ha d’aprovar una nova regulació del
sistema de finançament dels consells insulars previst en la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, d’acord amb les recomanacions fetes pel Consell Financer Interinsular en el marc de la disposició addicional catorzena de la Llei
15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, i el projecte de llei
corresponent aprovat pel Consell de Govern, amb efectes des de l’1 de gener de 2014.
A aquest efecte, es dota una partida específica en la secció 32 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any 2014 per un
import de 36.000.000 d’euros.
2. En el cas que no s’aprovi la nova llei reguladora del sistema de finançament definitiu dels consells insulars a què es refereix l’apartat
anterior, el finançament dels consells insulars corresponent a l’any 2014 s’ha de regir per la normativa vigent aplicable, sense que es pugui
executar el crèdit referit en el segon paràgraf de l’apartat esmentat i sense que el Govern de les Illes Balears pugui acordar el reconeixement
pressupostari o extrapressupostari de cap quantitat addicional a compte del futur sistema de finançament.
Disposició addicional quarta
Pagaments d’obligacions d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no pressupostàries
1. En l’exercici de 2014 es podrà materialitzar el pagament d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats amb càrrec a operacions no
pressupostàries, amb la finalitat exclusiva de permetre pagaments parcials, o a compte del seu import total.
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2. Així mateix, es podrà seguir el mateix procediment de pagament a què es refereix l’apartat anterior pel que fa a les obligacions
reconegudes d’exercicis tancats per tal de registrar les cessions de crèdits fetes pels seus perceptors.
3. Per a l’efectivitat de tot el que preveu aquesta disposició, el conseller d’Hisenda i Pressuposts pot dictar les instruccions corresponents.
Disposició addicional cinquena
Pròrroga del termini de vigència de les borses de personal funcionari interí
1. Es prorroga fins al 31 de desembre de 2014 el termini de vigència de les borses de personal funcionari interí a les quals es refereix la
disposició addicional dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2013.
2. Les borses vigents de personal funcionari interí formades pel procediment ordinari, pel procediment extraordinari, com també pel
procediment específic de selecció per subvenir a necessitats temporals i urgents, que, d’acord amb el que preveu l’article 12 del Decret
30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, hagin de perdre la seva vigència al llarg de l’any 2014, s’entenen prorrogades fins a 31 de desembre
de 2014.
Disposició addicional sisena
Modificació de pactes i acords
D’acord amb el que disposa l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es modifica el darrer
paràgraf de l’apartat 4.1 de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2005, d’aprovació de l’Acord de la Mesa Sectorial de
Sanitat de 21 de desembre de 2004 sobre l’acció social per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears inclòs en l’àmbit d’aplicació de
la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 83, de 31 de maig, el qual passa a tenir la redacció següent:
“Durant l’any 2014 servirà com a base per determinar la partida pressupostària destinada a aquest capítol el resultat d’aplicar el
percentatge del 0,6% a la massa salarial de l’any anterior.”
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Disposició addicional setena
Suspensió de processos de consolidació i absorció del complement personal transitori
1. Se suspèn de manera indefinida l’obligació prevista en l’apartat 4 de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012, de 27 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, pel que fa a la convocatòria, per part dels
ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels processos de consolidació d’ocupació dels
llocs de feina dotats pressupostàriament i ocupats per personal laboral no fix.
2. D’altra banda, i per a l’any 2014, el percentatge anual d’absorció del complement personal transitori a què es refereix l’apartat 3 de la
disposició addicional esmentada en l’apartat anterior és igual al percentatge de variació de les retribucions del personal que s’estableix en
l’article 12 d’aquesta llei, d’acord amb el que preveu la normativa bàsica estatal.
Disposició addicional vuitena
Declaració d’utilitat pública
Es declara la utilitat pública del condicionament i l’adaptació del tram ferroviari Manacor-Artà com a corredor verd, als efectes del que
disposen els articles 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d’expropiació forçosa, i la resta de disposicions concordants.
Disposició addicional novena
Referències normatives
Totes les referències a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació que es contenen en el Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives
per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, s’han
d’entendre fetes, respectivament, a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i al conseller d’Hisenda i Pressuposts.
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Disposició transitòria primera
Imputació al pressupost corrent de despeses pluriennals
1. Els òrgans competents per a l’autorització i la disposició de despeses de caràcter pluriennal han d’adaptar, abans de 31 de gener de 2014,
les autoritzacions i els compromisos imputables a l’exercici de 2014 als crèdits prevists en els estats de despeses corresponents, sens perjudici
que, prèviament, es puguin tramitar els expedients de modificació de crèdits que es considerin adequats, d’acord amb la legislació de finances
de la comunitat autònoma.
2. Això no obstant, en casos excepcionals degudament motivats, el conseller d’Hisenda i Pressuposts pot autoritzar que l’adaptació a què es
refereix l’apartat anterior es faci abans de 31 de març de 2014.
Disposició transitòria segona
Règim específic de la quota variable del cànon de sanejament d’aigües per als camps de golf en l’exercici de 2013
1. Les declaracions tributàries, relatives a l’exercici de 2013, a què es refereixen el primer i el segon paràgraf de l’article 12.2 de la Llei
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, en la redacció que resulta de la disposició final tercera d’aquesta
llei, s’han de presentar en el termini màxim de vint dies naturals comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
2. La liquidació parcial a compte, relativa a l’exercici de 2013, a què es refereix el tercer paràgraf de l’article 12.2 de la Llei 9/1991, abans
esmentada, s’ha de fer en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la presentació de la declaració tributària corresponent.
3. En tot cas, les autoliquidacions que s’hagin presentat i els pagaments que s’hagin fet respecte de l’exercici fiscal de 2013, en règim
d’estimació directa, abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei s’han de considerar com a pagaments a compte de la liquidació que
correspongui d’acord amb les previsions que es contenen en els apartats anteriors d’aquesta disposició i en els articles 8.2.c) i 12.2 de la Llei
9/1991.
Disposició transitòria tercera
Règim específic d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós en el cànon de sanejament d’aigües en l’exercici de 2013
Per a les liquidacions relatives a l’any 2013, els percentatges aplicables al règim d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós a què
es refereix la disposició final tercera d’aquesta llei, per la qual s’afegeix un nou apartat en l’article 13 de la Llei 9/1991, de 27 de desembre,
reguladora del cànon de sanejament d’aigües, s’han d’incrementar en un 100%.
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Disposició transitòria quarta
Règim aplicable als expedients pendents de resolució relatius a indemnitzacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües
residuals
En la tramitació i la resolució dels expedients d’indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals
regulats en el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües
residuals, que estiguin pendents de resolució a l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’han d’aplicar les normes relatives a la necessitat de
disponibilitat pressupostària i a la subjecció a la planificació establerta per la conselleria competent en matèria de medi ambient, d’acord amb
el que estableix l’article 6 del Decret 51/1992 esmentat i la disposició addicional segona de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del
cànon de sanejament d’aigües, en la redacció d’ambdós preceptes donada per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en concret:
a) L’article 2 de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
b) Els articles 18 i 19 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents.
c) La disposició final tercera de 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) L’article 10 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
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Disposició final primera
Modificacions de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
1. L’epígraf de la secció 3a del capítol I de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“Secció 3a
Impost sobre hidrocarburs”
2. L’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 12/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:
“1. D’acord amb l’article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus
de gravamen autonòmic en l’impost sobre hidrocarburs, al qual es refereix l’article 50 ter de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’imposts especials, és el següent:
a) En els productes compresos en els epígrafs 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 i 1.14 de l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’imposts especials: 48 euros per 1.000 litres.
b) En els productes compresos en els epígrafs 1.4 i 1.15 de l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts
especials: 12 euros per 1.000 litres.
c) En els productes compresos en l’epígraf 1.5 de l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials: 2
euros per tona.
d) En els productes compresos en l’epígraf 1.11 de l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials:
48 euros per 1.000 litres.”
Disposició final segona
Modificacions de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents
1. El darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la
manera següent:
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“No s’ha de practicar liquidació si la màquina en substitueix, en el mateix període anual i dins el mateix àmbit territorial de les Illes
Balears, una altra del mateix tipus i modalitat de joc i de jugadors, que, a aquests efectes, hagi estat donada de baixa definitiva i
estigui al corrent del pagament de la taxa fiscal. En tot cas, si la substitució de la màquina per una altra del mateix tipus i modalitat
de joc només implica un increment del nombre de jugadors s’ha de liquidar la diferència de quota que resulti de l’increment de
jugadors, i si només implica una disminució del nombre de jugadors no dóna lloc al dret a la devolució de la quota ingressada. Si la
màquina en substitueix una altra del mateix tipus i diferent modalitat de joc s’ha de liquidar la diferència de quota entre ambdues
modalitats, sense que doni lloc al dret a la devolució de la quota ingressada si la diferència és negativa.”
2. La lletra a) de l’apartat 2 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificada de la manera següent:
“a) El tipus tributari aplicable al joc de bingo, en el qual s’entén inclòs el cost del cartó, és del 18,2%.”
3. L’apartat 3 de l’article 17 de la Llei 3/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:
“3. Als casinos de joc, s’hi apliquen les tarifes següents:
a) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 20% a la porció de base imposable entre 0 euros i 2.000.000 d’euros.
b) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 39% a la porció de base imposable entre 2.000.000,01 d’euros i 4.000.000 d’euros.
c) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 49% a la porció de base imposable entre 4.000.000,01 d’euros i 6.500.000 euros.
d) S’ha d’aplicar el tipus de gravamen del 59,50% a la porció de base imposable superior a 6.500.000 euros.”
Disposició final tercera
Modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües
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1. L’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, queda modificat de la manera
següent:
“3. En els casos de captació directa de l’aigua o de consum d’aigua depurada destinada, en aquest darrer cas, exclusivament a
l’activitat d’explotació de camps de golf, la base imposable es pot determinar en règim d’estimació objectiva mitjançant la
utilització dels signes, índexs i mòduls que es fixi legalment o reglamentàriament.”
2. S’afegeix un nou paràgraf en la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
“Excepcionalment, en els casos de fugues d’aigua, el consum que s’ha de tenir en compte a efectes de l’aplicació de l’escala que es
regula en aquesta lletra b) és la mitjana del consum corresponent als dotze mesos immediatament anteriors, de manera que la
diferència entre el consum efectiu i la mitjana esmentada queda sotmesa a la quota variable general regulada en la lletra a)
anterior.”
3. S’afegeix una nova lletra, la lletra c), en l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
“c) En el cas de consum d’aigua depurada destinada exclusivament a l’activitat d’explotació de camps de golf, la quota variable és
la que resulti d’aplicar el règim següent:
Com a regla general, la quota s’estima de manera objectiva en una quantitat fixa anual, en funció del tipus de camp de golf, el dia
31 de desembre de cada any, segons les tarifes següents:
c.1) Camps de golf de 18 o més forats: 20.000 euros/any.
c.2) Camps de golf de 9 o més forats: 10.000 euros/any.
c.3) Camps de golf pitch-and-putt homologats federativament: 5.000 euros/any.
Excepcionalment, en cas de renúncia per part dels contribuents, la quota variable s’ha de determinar d’acord amb les regles
generals de l’impost.”
4. S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
“Aquesta bonificació no és aplicable als subjectes passius que determinin la quota variable de l’impost amb el sistema d’estimació
objectiva que preveuen els articles 8.2.c) i 12.2 d’aquesta llei.”
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5. L’article 12 de la Llei 9/1991 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 12
Ingrés directe pel consumidor
1. Reglamentàriament s’ha de determinar el procediment per a l’ingrés directe pel consumidor del cànon de sanejament en els casos
en què aquest no obtengui l’aigua de cap empresa subministradora o transportista.
S’ha d’entendre que passa així quan el consumidor no estigui connectat a la xarxa de proveïment d’aigües i no aporti les factures
amb la repercussió del cànon de sanejament corresponent, si afirma que la rep d’algun particular o transportista.
En aquests casos la base imposable s’ha de determinar pel procediment d’estimació objectiva, amb l’aplicació dels signes, índexs o
mòduls que es determinin legalment o reglamentàriament, en base als principis de realitat, eficàcia i simplicitat, de manera que es
garanteixi la igualtat entre tots els contribuents.
Reglamentàriament es pot establir que en aquests supòsits es faci conjuntament l’ingrés del cànon corresponent a un període de fins
a un any natural.
2. El règim d’estimació objectiva de la quota variable que es preveu en l’article 8.2.c) anterior és aplicable a tots els contribuents
que explotin els camps de golf, llevat que hi renunciïn de manera expressa mitjançant una declaració que s’ha de presentar el
primer trimestre de l’any.
En cas que sigui aplicable el règim d’estimació objectiva esmentat, el contribuent ha de presentar una declaració tributària amb tots
els elements necessaris per a la liquidació de l’impost el mes d’abril de cada any.
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El mes de juny de cada any, l’administració tributària autonòmica ha de practicar una liquidació parcial a compte pel 60% de la
quota estimada en funció de la tarifa aplicable al camp de golf, que preveu l’article 8.2.c), el dia 31 de desembre anterior.
Posteriorment, el mes de gener de cada any, l’administració ha de practicar la liquidació que pertoqui en funció de la tarifa
esmentada i les característiques del camp de golf el dia 31 de desembre anterior, amb la deducció de la liquidació parcial a compte
corresponent.
Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’hisenda es poden desplegar les normes sobre la liquidació de la quota
variable en aquest règim d’estimació objectiva, i sobre la subjecció i la renúncia a aquest règim.”
6. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, en l’article 13 de la Llei 9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
“4. Això no obstant, els substituts dels contribuents poden optar per un règim d’estimació objectiva dels saldos de cobrament
dubtós, sense que s’hi apliquin les normes que estableix l’apartat 3 anterior, excepte les previstes en les lletres a) i b) de l’apartat
esmentat, ni tampoc les normes relatives a la inclusió de les quotes cobrades posteriorment a què fan referència l’incís final de
l’apartat 2 i el darrer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11.
A aquest efecte, en la declaració liquidació resum anual es poden imputar com a saldos de cobrament dubtós de l’exercici anterior
les quanties que resultin d’aplicar els percentatges que s’indiquen a continuació, segons l’import de les quotes que s’han d’ingressar
en l’exercici corresponent:
Import de les quotes
Fins a 450.000 euros
Entre 450.000,01 i 1.200.000 euros
A partir d’1.200.000,01 euros

Percentatge aplicable
2%
1,5%
1%

Aquest règim d’estimació objectiva és aplicable a tots els substituts dels contribuents, llevat que hi renunciïn de manera expressa
mitjançant una declaració que s’ha de presentar davant l’administració tributària autonòmica el mes desembre de cada any, amb
efectes sobre la declaració liquidació resum anual de l’any corresponent.
Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria d’hisenda es poden regular els aspectes formals d’aquesta declaració.”
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Disposició final quarta
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. L’apartat 2 de l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:
“2. Certificat curricular alumne i professor:
2.1. La primera expedició anual en format digital és gratuïta.
2.2. Les successives expedicions:
a) En format de paper: 5,25 €.
b) En format digital: 4,35 €.”
2. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 57 de la Llei 11/1998 esmentada.
3. L’article 58 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 58
Meritació i pagament
La taxa es merita en el moment de la sol·licitud d’expedició del títol o certificat corresponent, d’acord amb el que disposa l’article
10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer
mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en el moment de la presentació de la sol·licitud.”
4. L’apartat 3 de l’article 59 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“3. Tenen una bonificació del 50% les persones que s’inscriguin en les convocatòries per seleccionar funcionaris interins i personal
laboral temporal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”
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5. L’article 63 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 63
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud de la inscripció a cursos, seminaris o exàmens que, compresos dins la
programació de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), siguin necessaris per a la formació de la policia local i del
personal d’emergències de l’àmbit territorial de les Illes Balears.”
6. Se suprimeix l’apartat 1.3 de l’article 65 de la Llei 11/1998 esmentada.
7. La lletra a) de l’apartat 2.2 de l’article 65 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificada de la manera següent:
“a) Les inscripcions a accions formatives que garanteixin la formació permanent i el reciclatge en les habilitats i les competències
bàsiques de la professió de policia local.”
8. La lletra b) de l’apartat 2.3 de l’article 65 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificada de la manera següent:
“b) La inscripció a cursos de capacitació per a comandaments dels cossos de policia local:
b.1) Cursos de capacitació de les categories del grup A1: 70%.
b.2) Cursos de capacitació de les categories del grup A2: 80%.
b.3) Cursos de capacitació de les categories del grup C1: 90%.”
9. L’article 66 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 66
Meritació i pagament
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1. La taxa per la inscripció en els processos selectius per a l’accés als cursos de capacitació de la policia local i del personal
d’emergències es merita en el moment de la sol·licitud d’inscripció en el procés selectiu d’un curs de capacitació.
La taxa per la inscripció en els cursos i els seminaris de formació indicats en el fet imposable es merita en el moment de l’admissió
provisional a un curs, una vegada feta la selecció quan correspongui.
2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent.
El pagament de la taxa s’ha de justificar en el moment de la sol·licitud d’inscripció en el procés selectiu d’un curs de capacitació, o
en el termini de tres dies des de la publicació de la llista provisional d’admesos a un curs o seminari, segons els casos.
L’import de la taxa meritada s’ha de retornar en cas d’exclusió de la persona interessada del curs, el seminari o la prova sol·licitats,
per causa no imputable al subjecte passiu.”
10. L’apartat 2 de l’article 70 quater de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“2. Queden exemptes d’aquesta taxa les sol·licituds d’homologació d’accions formatives de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels organismes que en depenen, com també les sol·licituds d’homologació d’accions formatives
organitzades per les agrupacions de voluntaris de Protecció Civil.
També queden exempts d’aquesta taxa els serveis de compulsa que es prestin en els procediments selectius o de provisió convocats
per la Conselleria d’Administracions Públiques i els serveis de compulsa que es prestin en els procediments que tramita l’EBAP
que ja estiguin subjectes al pagament d’una taxa.”
11. S’afegeix un nou paràgraf en l’article 71 de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“D’acord amb el que preveu la disposició addicional única d’aquesta llei, totes les referències de l’article 73 a autoritzacions s’han
d’entendre fetes també a les declaracions responsables o a les comunicacions prèvies que, si escau, les substitueixin.”
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12. L’article 73 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 73
Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents, en euros:
A) Autoritzacions de locals i d’establiments de joc
1. Casinos de joc: 4.662,03.
2. Sales de bingo: 932,38.
3. Sales de joc: 398,20.
4. Altres locals de joc: 74,40.
5. Renovació de les autoritzacions de les sales i els locals de joc, dels casinos i de les sales de bingo: 50% de l’import
corresponent a l’autorització.
6. Modificació de les autoritzacions anteriors: el 25% de l’import corresponent a l’autorització.
7. Canvi d’ubicació de casinos de joc: 4.662,03.
8. Autoritzacions especials per a casinos de joc: 117,18.
9. Informació sobre sales de joc: 29,00.
10. Autoritzacions de publicitat de les sales de joc: el 30% de l’import corresponent a l’autorització.
B) Autorització i inscripció d’empreses de joc
1. Autorització i inscripció d’empreses de joc: 398,20.
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2. Renovació de les autoritzacions i de les inscripcions d’empreses de joc: el 50% de l’import corresponent a l’autorització o
inscripció.
3. Modificació de les condicions d’autorització i inscripció de les empreses de joc: el 25% de l’import corresponent a
l’autorització o inscripció.
C) Tramitació d’autoritzacions d’explotació de màquines de joc i altres documents
1. Autorització d’explotació i instal·lació de màquines de joc: 48,95.
2. Canvi de situació de la màquina: 20,94.
3. Canvi de titularitat de la màquina: 30,30.
4. Renovacions d’autorització d’explotació de la màquina: 30,30.
5. Informació sobre màquines en locals: 20,95.
6. Autorització d’instal·lació de sistemes d’interconnexió de màquines de joc de tipus B: 65,24.
7. Autorització d’instal·lació de sistemes d’interconnexió de màquines de joc de tipus C: 97,60.
8. Modificació dels sistemes d’interconnexió: el 25% de l’import corresponent a l’autorització.
9. Examen d’expedient de rifes, tómboles, combinacions aleatòries o apostes: 128,16.
10. Baixa en el Registre d’interdiccions d’accés al joc: 224,05.
11. Homologació i inscripció de màquines en el Registre de models: 343,70.
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12. Modificació de l’homologació i la inscripció de màquines: el 50% de l’import corresponent a l’homologació i la
inscripció.
13. Homologació de material de joc: 201,50.
14. Modificació de l’homologació de material de joc: el 50% de l’import corresponent a l’homologació.
15. Expedició de la guia de circulació, per cada unitat: 13,90.
16. Inscripció provisional de cada màquina de joc en el Registre de models: 65,00.
D) Expedició de duplicats: el 50% de les tarifes indicades en les lletres anteriors.”
13. El concepte 3.2.2 de l’article 98 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“3.2.2 Estudis superiors d’arts plàstiques i de disseny
Expedició del títol superior de disseny, en l’especialitat que correspongui, o expedició del títol de màster en ensenyaments
artístics: 65,79 euros.
Expedició d’un duplicat del títol: 35,77 euros (més les despeses de publicació de l’anunci pertinent, si n’hi ha).
Expedició d’un certificat supletori del títol (suplement europeu del títol): 35,77 euros.”
14. S’afegeix un nou concepte en el punt 1 de l’article 103 quater de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Matrícula en un curs presencial quadrimestral de català: 71,13 €.”
15. S’afegeix un nou paràgraf en l’article 103 quinquies de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin
aquesta situació en el moment de la inscripció.”
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16. El capítol VIII del títol V de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol VIII
Taxa per la prestació de serveis docents dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
Article 103 septies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis derivats de l’activitat docent en els estudis superiors de disseny
desenvolupats per l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
Article 103 octies
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin la prestació dels serveis a què es refereix l’article anterior.
Article 103 nonies
Quantia
La taxa s’ha d’abonar d’acord amb les tarifes següents:
a) Taxa per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de
disseny:
1r. Taxa per crèdit de primera matrícula: 12,66 €.
2n. Taxa per crèdit de segona matrícula: 25,32 €.
3r. Taxa per crèdit de tercera matrícula: 54,87 €.
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4t. Taxa per crèdit a partir de la quarta matrícula: 75,97 €.
b) Taxa per la prestació de serveis acadèmics en els ensenyaments artístics superiors conduents al títol de màster en ensenyaments
artístics:
1r. Taxa per crèdit de primera matrícula: 27,07 €.
2n. Taxa per crèdit a partir de la segona matrícula: 43,99 €.
c) Taxa per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments artístics superiors (ensenyaments LOGSE):
1r. Matrícula del projecte final de carrera: 122,00 €.
d) Taxa per la prestació d’altres serveis relatius al tràmit per matricular-se en els ensenyaments artístics superiors de l’Escola d’Art
i Superior de Disseny de les Illes Balears:
1r. Prova d’accés: 44,36 €.
2n. Obertura d’expedient: 23,28 €.
3r. Certificats acadèmics: 8,87 €.
4t. Trasllat d’expedient: 8,87 €.
5è. Serveis generals: 11,09 €.
6è. Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o correspondència d’assignatures o crèdits: 17,27
€.
Article 103 decies
Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les tarifes que, d’acord amb la seva
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categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que la demanin al centre prestador del servei i
acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
a) Família nombrosa de categoria general: exempció del 50% de les taxes.
b) Família nombrosa de categoria especial: exempció del 100% de les taxes.
2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, com també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de
taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la
inscripció. Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi
ha d’adjuntar el llibre de família.
3. Les víctimes de violència de gènere, com també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que
la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta
condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també
s’ha de presentar el llibre de família.
4. Els alumnes que rebin beques o altres ajuts de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula del
curs o del projecte final de carrera. Els alumnes que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a aquesta exempció
resten obligats a pagar la taxa si posteriorment no se’ls concedeix la beca o se’ls revoca la beca concedida. El fet de no pagar-la
comporta l’anul·lació de la matrícula.
5. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari a batxillerat o en un cicle formatiu de grau superior de
formació professional, concedit pel ministeri competent o per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de
les Illes Balears, es poden acollir a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments
artístics superiors de disseny de què es matriculin per primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

6. Els alumnes amb premi final de carrera de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny es poden acollir a l’exempció total dels
preus de matrícula dels crèdits del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per primera
vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears el primer any immediatament posterior a l’obtenció del
premi.
7. L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una assignatura o més dels ensenyaments superiors artístics de disseny
permet, en el moment de matricular-se posteriorment en els ensenyaments superiors artístics de disseny, acollir-se per una sola
vegada a l’exempció de les taxes de matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que s’hagi superat amb aquesta menció. La
bonificació corresponent s’ha d’aplicar un cop calculat l’import total de la matrícula, i no en pot resultar en cap cas un import
final negatiu.
8. Per al reconeixement de crèdits per haver participat en activitats comunitàries (activitats artístiques, culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries i de cooperació), s’ha d’abonar per cada crèdit el 25% de la taxa de primera matrícula.
9. En el moment de sol·licitar l’adaptació, la convalidació, la transferència o el reconeixement de crèdits o assignatures d’altres
estudis superiors artístics, d’estudis universitaris o d’altres estudis equivalents, o per correspondència amb cicles formatius de
grau superior o per l’acreditació d’experiència laboral o professional, s’ha d’abonar la taxa corresponent. Aquesta taxa no s’ha
d’aplicar quan només es tracti d’incorporar al nou expedient assignatures superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de
les Illes Balears de les quals es mantenguin la denominació, el nombre de crèdits i el codi.
10. Els alumnes que hagin obtingut l’adaptació, la convalidació, el reconeixement o la transferència d’assignatures o crèdits
d’altres estudis han d’abonar per cada crèdit el 10% de la taxa de primera matrícula. Aquesta taxa no s’ha d’aplicar a les
assignatures superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears que s’incorporin al nou expedient mantenint
la denominació, el nombre de crèdits i el codi.
11. Les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions en les taxes de matrícula s’han de complir en el moment
de formalitzar la matrícula i també en la data d’inici de l’any acadèmic. Pel que fa als preus dels altres serveis, les condicions
que donen dret a les exempcions i les bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la prestació del servei.
Excepcionalment, en el cas d’alumnes que hagin seguit estudis d’acord amb qualsevol regulació acadèmica anterior a la vigent,
les condicions que donen dret a les exempcions i bonificacions en les taxes de matrícula recollides en els apartats 8 i 10 s’han
de complir en el moment de sol·licitar la incorporació a l’expedient dels crèdits corresponents a aquests estudis.
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Article 103 undecies
Meritació i pagament
1. La taxa es merita en el moment en què es presenti la sol·licitud que motivi el servei o l’actuació administrativa que
constitueix el fet imposable, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de
l’autoliquidació corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.
2. En el cas dels serveis que es presten sense necessitat de sol·licitud prèvia, la taxa es merita en el moment en què es presta el
servei, moment en què se n’ha d’exigir el pagament.”
17. L’epígraf del capítol IX del títol V de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol IX
Taxa per la prestació de serveis docents relatius als ensenyaments esportius de règim especial del sistema educatiu”
18. El darrer concepte de cada un dels apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l’article 103 quaterdecies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la
manera següent:
“Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència formativa: 8,42 €.”
19. L’epígraf del capítol X del títol V de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol X
Taxa per la realització de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny”
20. L’article 103 septdecies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
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“Article 103 septdecies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació, per part de l’administració competent en matèria educativa, dels serveis i
les actuacions inherents a la realització de les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, als cicles formatius de grau superior
de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.”
21. S’afegeix un nou capítol, el capítol XIV, en el títol V de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Capítol XIV
Taxa per la matrícula als cursos oficials i a les proves lliures inclosos en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural
Article 103 sextricies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la formalització de la matrícula per inscriure’s en els cursos i en les proves lliures
inclosos en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural.
Article 103 septtricies
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin dur a terme alguna de les activitats que constitueixen el fet imposable.
Article 103 octotricies
Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
a) Matrícula per cada assignatura dels cursos oficials inclosos en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural: 75 €.
b) Matrícula per cada assignatura de les proves lliures incloses en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural: 30
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€.
Article 103 novotricies
Bonificacions
Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import de la taxa:
a) Els subjectes passius que acreditin tenir el Carnet Jove Europeu.
b) Les persones que estan en situació d’atur.
c) Les persones recloses en un centre penitenciari.
d) Les que perceben una pensió pública.
e) Les que pertanyen a famílies nombroses.
f) Les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
Article 103 quadragies
Meritació i pagament
1. La taxa es merita en el moment de la sol·licitud d’inscripció corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei
2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en el moment de
presentar la sol·licitud.”
22. S’afegeix una nova secció, la secció 5a, en el capítol II del títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
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“Secció 5a
Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, còpies, expedició de certificats, impressió d’horaris i compulses de documents del
Consorci de Transports de Mallorca
Article 113 quater
Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, còpies, expedició de certificats, impressió d’horaris de transport públic i compulses de
documents
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis que es detallen a continuació per part del Consorci de
Transports de Mallorca:
a) Còpies i fotocòpies de documents.
b) Còpies en CD.
c) Expedicions de certificats d’expedients.
d) Impressió d’horaris de transport públic.
e) Compulses de documents.
2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin els serveis als quals es refereix el fet imposable.
3. La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:
a) Còpies i fotocòpies de mida DIN A4, en blanc i negre: 0,10 euros/full.
b) Còpies i fotocòpies de mida DIN A3, en blanc i negre: 0,15 euros/full.
c) Còpies i fotocòpies de mida DIN A2, en blanc i negre: 0,60 euros/full.
d) Còpies i fotocòpies de mida DIN A1, en blanc i negre: 1,20 euros/full.
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e) Còpies i fotocòpies de mida DIN A0, en blanc i negre: 2,40 euros/full.
f) Còpies en CD: 9 euros/CD.
g) Expedicions de certificats d’expedients: 4 euros/certificat.
h) Impressió d’horaris de transport públic: 0,10 euros/full.
i) Compulses de documents: 2,25 euros/full.
Si es tracta de fotocòpies en color, la quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les quanties de les taxes de les fotocòpies
en blanc i negre.
4. La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud de prestació del servei corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b)
de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”
23. Els conceptes a.2, b.2 i c.2 de la lletra A de l’apartat 1 de l’article 278 de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera
següent:
“a.2) De costat: 3 vegades la quantia de l’atracada de punta.
b.2) De costat: 3 vegades la quantia de l’atracada de punta.
c.2) De costat: 3 vegades la quantia de l’atracada de punta.”
24. S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 5 de la lletra A de l’article 307 de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“En el cas de locals o instal·lacions destinats a qualsevol ús de tipus pesquer, com ara magatzems, punts de primera venda de peix,
cambres de gel, cambres frigorífiques o similars, el coeficient que s’ha d’aplicar per determinar la taxa és 1, que s’ha de multiplicar
pel preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el metre cúbic.”
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25. S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 5 de la lletra B de l’article 307 de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“En el cas de locals o instal·lacions destinats a qualsevol ús de tipus pesquer, com ara magatzems, punts de primera venda de peix,
cambres de gel, cambres frigorífiques o similars, el coeficient que s’ha d’aplicar per determinar la taxa és 1, que s’ha de multiplicar
pel preu al qual la companyia subministradora hagi facturat el kW/h.”
26. S’afegeix un nou article, l’article 323 bis, en el capítol XXXVIII del títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Article 323 bis
Ús de rampes de llançament d’embarcacions mitjançant vehicles amb remolc
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’obtenció de la targeta identificativa que permet l’ús il·limitat de les rampes de
llançament d’embarcacions mitjançant vehicles amb remolc en els ports i les instal·lacions de gestió directa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears durant un any a partir de la data d’expedició.
La targeta s’expedeix a nom de la persona sol·licitant i per a una única embarcació, de la qual s’ha d’acreditar la titularitat
d’almenys un 50%.
2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que obtenguin la targeta acreditativa a què es refereix el fet imposable.
3. La quantia de la taxa és de 50 euros.
4. La taxa es merita en el moment de l’expedició de la targeta identificativa, mitjançant la liquidació corresponent.”
27. Els apartats 1r i 3r de l’article 343 nonies de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:
“1r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis per part de la comunitat autònoma derivada de la tramitació de
l’autorització per dur a terme activitats esportives organitzades per empreses o organitzacions esportives, recreatives, turístiques o
similars, en l’àmbit dels espais naturals protegits i de les finques públiques.
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No estan subjectes a aquesta taxa les activitats a què es refereix el fet imposable quan es duguin a terme individualment o
col·lectivament al marge d’una entitat organitzadora.”
“3r. Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
a) Autorització per a la realització d’activitats esportives en un espai natural protegit o en una finca pública: 60 € anuals per
espai o finca pública autoritzats i activitat.
b) Autorització per a la realització de proves esportives en un espai natural protegit o en una finca pública: 2,5 € per
participant i prova, amb un import mínim de 60 € per autorització.”
28. S’afegeixen dos nous apartats, els apartats 6è i el 7è, en l’article 343 nonies de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“6è. Bonificacions
a) S’estableix una bonificació del 50% de la quantia de l’apartat 3r d’aquesta taxa per a les entitats organitzadores sense
ànim de lucre.
b) Les bonificacions s’apliquen a instància de part, per la qual cosa els subjectes passius les han de sol·licitar.
7è. Exempcions
a) Estan exempts del pagament de la taxa l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats
autònomes, les entitats que integren l’administració local i els altres ens de dret públic, territorials o institucionals, quan
actuen en interès propi i directe per complir els seus fins.
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b) L’exempció es concedeix a sol·licitud prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar la concurrència dels requisits
indicats anteriorment.
c) Estan exemptes del pagament de la taxa les proves esportives de les federacions que formen part de la final d’un
campionat de les Illes Balears.”
29. S’afegeix un nou capítol, el capítol LII, en el títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Capítol LII
Taxa per l’expedició de la targeta intermodal
Article 343 quaterdecies
Taxa per l’expedició de la targeta intermodal
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de la targeta intermodal, tant en el supòsit de primera expedició com en el
d’expedició de duplicats.
En cas d’expedició de duplicats per pèrdua, robatori, deteriorament o ruptura de la targeta intermodal, no es restitueixen els viatges
romanents dels títols de la targeta.
2. Queda exempta del pagament de la taxa l’expedició de duplicats de la targeta intermodal en els casos de funcionament deficient
no imputable al titular.
3. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que obtenguin la primera expedició o el duplicat de la targeta
intermodal.
4. La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:
a) Primera expedició: 3 euros.
b) Duplicat: 8 euros.
5. La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3
de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”
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30. S’afegeixen dos nous capítols, els capítols LIII i LIV, en el títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Capítol LIII
Taxa per la realització de diverses actuacions administratives relacionades amb espècies silvestres
Article 343 quindecies
Taxa per la realització de diverses actuacions administratives relacionades amb espècies silvestres
1. Constitueixen els fets imposables d’aquesta taxa els tràmits administratius següents:
a) La inscripció d’espècies silvestres en un registre administratiu.
b) El lliurament d’anelles oficials d’aus fringíl·lides.
c) L’emissió de l’informe tècnic d’espècies silvestres a instància de part.
2. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.
3. Estan exempts del pagament de la taxa els subjectes passius que acreditin la condició de pensionistes o persones en situació
d’atur.
4. Les quanties de la taxa són aquestes:
a) Per inscripció de tinença d’espècies silvestres en un registre:
1r. Sense inspecció de camp: 3 € per espècimen.
2n. Amb inspecció de camp: 50 € per inspecció i 3 € per espècimen.
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b) Per lliurament d’anella de fringíl·lids: 4 € per anella (inclou la inscripció en el registre i l’anella).
c) Per informe tècnic a sol·licitud de particulars o empreses:
1r. Amb treballs de camp i gabinet: 200 €.
2n. Amb treballs de gabinet exclusivament: 30 €.
5. La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud corresponent d’inscripció, de lliurament d’anelles o d’informe tècnic en el
registre, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
6. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent quan es presenta la
sol·licitud o es recullen les anelles.
Capítol LIV
Taxa per la sol·licitud d’autorització ambiental integrada i per la seva modificació
Article 343 sexdecies
Taxa per la sol·licitud d’autorització ambiental integrada i per la seva modificació
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa que duen a terme els òrgans competents per tramitar les
autoritzacions ambientals integrades, com també efectuar-ne la modificació substancial i no substancial.
2. Són subjectes passius de la taxa els titulars de les instal·lacions, és a dir, les persones físiques o jurídiques que les exploten
totalment o parcialment, o en siguin posseïdores, de conformitat amb el que estableix l’article 3.7 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol,
de prevenció i control integrats de la contaminació, i amb l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
sol·licitin l’autorització ambiental integrada o la modificació d’aquesta.
3. La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud d’autorització ambiental integrada corresponent, d’acord amb el que disposa
l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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4. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent quan es presenta la
sol·licitud d’autorització ambiental integrada.
5. Les quanties de la taxa són aquestes:
a) Per sol·licitud de l’autorització ambiental integrada: 2.000 €.
b) Per modificació substancial de l’autorització ambiental integrada: 1.500 €.
c) Per modificació no substancial de l’autorització ambiental integrada: 300 €.”
31. L’epígraf del capítol únic del títol VII de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Capítol I
Taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística”
32. S’afegeix un nou capítol, el capítol II, en el títol VII de la Llei 11/1998 esmentada, amb la següent redacció:
“Capítol II
Taxa per actuacions del Registre d’entitats esportives de les Illes Balears
Article 348 bis
Fet imposable
Constitueixen els fets imposables d’aquesta taxa:
a) La inscripció de la constitució de les entitats esportives.
b) La inscripció de la modificació d’estatuts de les entitats esportives.
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c) La inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de l’òrgan de
representació.
d) La tramitació del procediment de declaració de la condició d’utilitat pública dels clubs esportius.
e) La inscripció de l’adaptació dels estatuts de les entitats esportives a la normativa vigent.
f) L’expedició de certificats.
g) La sol·licitud de llistats.
h) Les fotocòpies.
Article 348 ter
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin les actuacions a què es refereix el fet imposable.
Article 348 quater
Exempcions
Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les sol·licituds de les administracions públiques.
Article 348 quinquies
Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes que s’indiquen per a cada un dels conceptes següents:
a) Per la sol·licitud d’inscripció de la constitució de les entitats esportives: 50,00 €.
b) Per cada sol·licitud d’inscripció de la modificació d’estatuts de les entitats esportives: 15,00 €.
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c) Per cada sol·licitud d’inscripció del nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de la junta directiva o de
l’òrgan de representació: 15,00 €.
d) Per la sol·licitud de declaració de la condició d’utilitat pública dels clubs esportius: 20,00 €.
e) Per la sol·licitud d’inscripció de l’adaptació dels estatuts de les entitats esportives a la normativa vigent: 20,00 €.
f) Per l’expedició de certificats: 5,00 €.
g) Per la sol·licitud de llistats:
- Primer full: 3,00 €.
- Fulls següents: 1,50 €/full.
h) Per les fotocòpies (en blanc i negre) de mida DIN A4: 0,09 €/full.
Article 348 sexies
Meritació i pagament
1. La taxa es merita en el moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el servei o l’actuació administrativa que constitueix
el fet imposable, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
2. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació. La justificació de l’ingrés s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud
corresponent, amb excepció dels supòsits als quals es refereixen les lletres f), g) i h) de l’article 348 bis, en els quals la justificació
de l’ingrés s’ha de fer en el moment de la recollida dels documents objecte de la sol·licitud.”
33. L’apartat 3r de l’article 392 septies de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“3r. Quota
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La taxa s’ha d’exigir d’acord amb les tarifes següents:
a) Autorització de busseig individual en totes les reserves marines i els espais naturals protegits, en funció del període autoritzat a
cada lloc:
1. Autoritzacions diàries al Parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera (amb un màxim de 12 persones per dia i dues
embarcacions): 5 €.
2. Autoritzacions setmanals a les reserves marines del Toro i de les Illes Malgrats: 15 €.
3. Autoritzacions quinzenals a les reserves marines del Nord de Menorca, Llevant de Mallorca, Badia de Palma, Migjorn de
Mallorca i dels Freus d’Eivissa i Formentera, i als parcs, les reserves i els paratges naturals: 10 €.
4. Autoritzacions diàries a les reserves marines de les Illes Balears: 5 €.
b) Autorització de busseig col·lectiu en les reserves marines i els espais naturals protegits:
1. Al Parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera, només per a clubs de busseig i empreses (amb un màxim de 28 persones per dia i
dues embarcacions): 65 €/dia.
2. A les reserves marines del Toro i de les Illes Malgrats amb sistema de reserva de boies: 10 €/reserva de torn de boia.
3. A les altres reserves marines: 20 €/dia.”
34. L’apartat 4 de l’article 392 septies de la Llei 11/1998 esmentada queda sense contingut.
35. L’article 405 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 405
Fet imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que hi ha a continuació, tant si es presten d’ofici o com a instància
de part:
1. Verificacions i mesuraments de mostres aleatòries.
2. Inspeccions, comprovacions i comunicacions reglamentàries.
3. Autoritzacions, posades en servei i registres.
4. Inscripció en el Registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
5. Autorització o modificació de la posada en funcionament d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria.
6. Clausura d’instal·lacions radioactives.
7. Rectificació d’errades.”
36. L’article 407 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 407
Quantia
La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:
1. Verificacions i mesuraments de mostres aleatòries
1.1 Comprovació en laboratori
1.1.1 Comptador d’aigua i de gas: 1,79.
1.1.2 Comptador elèctric: 5,98.
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1.1.3 Transformador d’intensitat o de tensió: 0,59.
1.2 Comprovació individualitzada
1.2.1 Comptador d’aigua: 11,97.
1.2.2 Altres equips de mesurament: 45,45.
1.3 Altres serveis
1.3.1 Tramitació de l’aprovació de model o autorització d’ús d’equips: 113,63.
1.3.2 Certificat de verificació amb l’estudi previ del certificat d’assaig emès pel laboratori autoritzat: 16,75.
2. Inspeccions, comprovacions i comunicacions reglamentàries
2.1 Instal·lacions d’ús domèstic o particular: 83,72.
2.2 Altres instal·lacions (ús comercial, industrial o públic): 215,30.
2.3 Presentació de certificats o proves reglamentàries fetes per un organisme de control autoritzat o per altres empreses i
comunicacions reglamentàries: 4,78.
2.4 Certificat telemàtic d’inspeccions o de revisions d’organismes de control o d’altres empreses: 3,29.
3. Autoritzacions, posades en servei i registres
3.1 Autoritzacions i posades en servei d’instal·lacions
3.1.1 Instal·lacions liberalitzades: baixa tensió, aparells elevadors, aparells de pressió, aparells tèrmics, aparells
frigorífics, productes petrolífers, emmagatzematge de gasos combustibles, productes químics, receptores de gas,
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instal·lacions contra incendis, generació elèctrica en règim especial fins a 100 kW i que no precisin de declaració
d’utilitat pública, i altres
3.1.1.1 Instal·lacions l’única documentació tècnica de les quals és el certificat d’instal·lador
3.1.1.1.1 Tramitació presencial a la UDIT: 21,45.
3.1.1.1.2 Tramitació telemàtica: 14,50.
3.1.1.2 Instal·lacions per a usos domèstics amb projecte tècnic
3.1.1.2.1 Tramitació presencial a la UDIT: 69,88.
3.1.1.2.2 Tramitació telemàtica: 43,37.
3.1.1.3 Instal·lacions per a altres usos amb projecte tècnic
3.1.1.3.1 Tramitació presencial a la UDIT: 85,82.
3.1.1.3.2 Tramitació telemàtica: 51,31.
3.1.2 Instal·lacions no liberalitzades: línies de mitjana i alta tensió; centrals, subestacions i estacions
transformadores; emmagatzematge, transport i distribució per canalització de combustibles, i altres
3.1.2.1 Fins a 12.000 euros de pressupost d’execució: 75,35.
3.1.2.2 De 12.000,01 euros a 150.000 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000 euros o fracció: 13,53.
3.1.2.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 9,03.
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3.1.3 Instal·lacions de generació d’energia elèctrica en règim especial de més de 100 kW o que necessitin la
declaració d’utilitat pública
3.1.3.1 Amb projecte tècnic
3.1.3.1.1 Fins a 30.000 euros de pressupost d’execució: 75,35.
3.1.3.1.2 De 30.000,01 euros a 150.000 euros de pressupost d’execució, per cada 6.000 euros o
fracció: 5,39.
3.1.3.1.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 3,58.
3.1.3.2 Sense projecte: 75,35.
3.1.4 Canvi de titularitat d’instal·lacions i comunicació d’alta de conservador o mantenidor d’una instal·lació: 13,16.
3.2 Autoritzacions de suspensions temporals
3.2.1 Serveis de subministrament d’energia: 4,78.
3.3 Agents habilitats o autoritzats, organismes de control, organismes verificadors, laboratoris de metalls preciosos, d’assaig
o de calibratge, i altres
3.3.1 Primera inscripció: 220,08.
3.3.2 Renovacions o modificacions: 88,50.
3.4 Registre Industrial, registres i certificats d’empreses instal·ladores o mantenidores, tallers de tacògrafs, tallers de
limitadors de velocitat i altres
3.4.1 Primera inscripció o habilitació: 53,82.
3.4.2 Renovacions o modificacions: 27,50.
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3.4.3 Canvi de titularitat: 13,16.
3.5 Registre de certificats d’eficiència energètica
3.5.1 Tramitació presencial a la UDIT: 24,00.
3.5.2 Tramitació telemàtica: 9,27.
4. Inscripció en el Registre d’instal·lacions de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic: 35,88.
5. Autorització o modificació de la posada en funcionament d’instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria: 71,76.
6. Clausura d’instal·lacions radioactives: 35,88.
7. Rectificació d’errades: el 50% de la quantia corresponent al concepte que es rectifiqui.”
37. S’afegeix un nou article, l’article 407 bis, en la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Article 407 bis
Exempcions
Queden exempts del pagament de la taxa els tràmits relacionats amb la posada en servei dels punts de recàrrega de vehicles
elèctrics, amb projecte i sense.”
38. L’article 409 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 409
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es detallen a continuació, sigui d’ofici o a instància de part:
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1. Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives i projectes de restauració.
2. Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció de tècnics de la conselleria competent.
3. Canvi de titularitat de drets miners, nomenament o substitució del director facultatiu o director tècnic de restauració, aprovació
de l’organització adoptada en cas que els treballs siguin a càrrec d’un contractista i se’n nomeni un responsable, aprovació de
disposicions internes de seguretat, autorització de la suspensió temporal de labors per causes degudament justificades, i aprovació
de la unitat d’explotació.
4. Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions i permisos d’explotació i d’investigació.
5. Permisos d’explotació, d’investigació, de concessions directes i derivades, i les pròrrogues corresponents
6. Concessió i renovació del carnet d’operador de maquinària mòbil.
7. Expedients de caducitat de recursos miners.
8. Instal·lacions que requereixen exclusivament butlletí d’instal·lador.
9. Informe de projectes de voladures per a activitats no mineres.
10. Resolucions mineres que no requereixen cap informe de la conselleria corresponent.”
39. L’article 411 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 411
Quantia
La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:
1. Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives i projectes de restauració.
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1.1 Fins a 6.000 euros: 68,19.
1.2 La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 17,94.
2. Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció de tècnics de la conselleria competent
2.1. Fins a 6.000 euros: 215,30.
2.2. De 6.000,01 euros a 150.000 euros, per 6.000 o fracció: 17,94.
2.3. La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 9,56.
3. Canvi de titularitat de drets miners, nomenament o substitució del director facultatiu o director tècnic de restauració, aprovació
de l’organització adoptada en cas que els treballs siguin a càrrec d’un contractista i se’n nomeni un responsable, aprovació de
disposicions internes de seguretat, autorització de la suspensió temporal de labors per causes degudament justificades, i aprovació
de la unitat d’explotació: 45,45.
4. Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions i permisos d’explotació i d’investigació: 215,30.
5. Permisos d’explotació, d’investigació, de concessions directes i derivades, i les pròrrogues corresponents
5.1 Per primera quadrícula: 2.710,27.
5.2 Per primera i segona quadrícula: 3.614,47.
5.3 Per primera, segona i tercera quadrícula: 4.969,63.
5.4 Per primera, segona, tercera i quarta quadrícula: 6.998,14.
5.5 Per cada quadrícula d’excés: 1.807,26.
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6. Concessió i renovació del carnet d’operador de maquinària mòbil
6.1 Primera tramitació: 17,94.
6.2 Renovació: 14,36.
7. Expedients de caducitat de recursos miners: 135,15.
8. Instal·lacions que requereixen exclusivament butlletí d’instal·lador: 13,16.
9. Informe de projectes de voladures per a activitats no mineres
9.1 Fins a 6.000 euros: 89,71.
9.2 De 6.000,01 euros a 150.000 euros, per cada 6.000 euros o fracció: 17,94.
9.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 9,56.
10. Resolucions mineres que no requereixen cap informe de la conselleria corresponent
10.1 Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció amb informe favorable d’una entitat col·laboradora de l’administració
en matèria minera: 16,75.
10.2 Autorització de la reducció del nombre de preses de mostres de pols d’un lloc de treball a una d’anual i les pròrrogues
corresponents, amb informe favorable de l’Institut Nacional de Silicosi: 16,75.”
40. L’article 413 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
"Article 413
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es detallen a continuació, sigui d’ofici o a instància de part:
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1. Lliurament de documents.
2. Expedició i renovació de carnets i certificats d’acreditació professional d’instal·lador, de mantenidor i de conservador.
3. Certificats de posada en pràctica de patents i models d’utilitat.
4. Informes tècnics sobre concessió i modificació de les tarifes de subministraments públics.
5. Drets d’examen.
6. Comunicacions, altres certificats, còpies, informes i resolucions a instància de part.”
41. L’article 415 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“Article 415
Quantia
La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes següents, en euros:
1. Lliurament de documents
1.1 Recerca de dades o antecedents de sol·licitud del subjecte passiu: 14,36.
1.2 Fotocòpies o còpies compulsades de documents administratius, per pàgina: 4,19.
2. Expedició i renovació de carnets i certificats d’acreditació professionals d’instal·lador, de mantenidor i de conservador
2.1 Primera tramitació: 17,94.
2.2 Renovacions: 14,36.
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3. Certificats de posada en pràctica de patents i models d’utilitat: 45,45.
4. Informes tècnics sobre concessió i modificació de les tarifes de subministraments públics: 16,75.
5. Drets d’examen: 9,56.
6. Comunicacions, altres certificats, còpies, informes i resolucions a instància de part
6.1 Informes i resolucions: 16,75.
6.2 Legalització i segellament de llibres, i expedició de distintius i plaques identificatives: 4,78.
6.3 Comunicació de dades no confidencials: 23,92.
6.4 Altres serveis a instància de part: 45,44.
6.5 Comunicacions d’empreses i particulars a l’administració: 4,78.”
42. Els articles 436 i 437 de la Llei 11/1998 esmentada queden modificats de la manera següent:
“Article 436
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de la targeta sanitària individual, tant en el cas de la primera expedició com
en el de renovació, de la manera i amb el contingut que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 3 del Reial Decret 183/2004, de 30 de
gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual.
Article 437
Exempcions i bonificacions
1. Estan exempts del pagament de la taxa els usuaris i els beneficiaris que pertanyin a alguna de les categories següents:
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a) Persones que percebin pensions no contributives.
b) Persones perceptores de la renda mínima d’inserció.
2. Els membres de les famílies nombroses tenen les bonificacions següents:
a) Un 50% per als membres de famílies nombroses de categoria especial.
b) Un 30% per als membres de famílies nombroses de categoria general.”
43. S’afegeixen dos nous capítols, els capítols VII i VIII, en el títol XI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“Capítol VII
Taxa per la compulsa de documents del Servei de Salut de les Illes Balears
Article 440 quatervicies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la compulsa de documents a càrrec dels òrgans i les unitats del Servei de Salut de les
Illes Balears.
Article 440 quinvicies
Exempcions
Estan exempts de la taxa els serveis a què es refereix el fet imposable quan es produeixi algun dels requisits següents:
a) Que es prestin a ens públics o institucionals.
b) Que es tracti de documents integrants de la història clínica.
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Article 440 sexvicies
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els que sol·licitin els serveis a què es refereix el fet imposable.
Article 440 septvicies
Quantia
La quota tributària d’aquesta taxa es determina per l’aplicació d’una tarifa de 0,38 euros per full.
Article 440 octovicies
Meritació
La taxa es merita quan es presta el servei, i se’n pot exigir el pagament abans que es faci efectiu.
Capítol VIII
Taxa per la realització de fotocòpies de documents del Servei de Salut de les Illes Balears
Article 440 novovicies
Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la realització de fotocòpies de documents del Servei de Salut de les Illes Balears.
Article 440 tricies
Exempcions
Estan exempts de la taxa els serveis a què es refereix el fet imposable quan es produeixi algun dels requisits següents:
a) Que es prestin a ens públics o institucionals.
b) Que es tracti de documents integrants de la història clínica.
Article 440 untricies
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Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els que sol·licitin els serveis a què es refereix el fet imposable.
Article 440 duotricies
Quantia
La quota tributària es fixa segons les tarifes següents:
a) Fotocòpia de mida DIN A4, per full: 0,10 euros.
b) Fotocòpia de mida DIN A3, per full: 0,15 euros.
c) Fotocòpia de mida DIN A2, per full: 0,60 euros.
d) Fotocòpia de mida DIN A1, per full: 1,20 euros.
e) Fotocòpia de mida DIN A0, per full: 2,40 euros.
Quan es tracti de fotocòpies en color, la quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les quanties anteriors.
Article 440 tertricies
Meritació
La taxa es merita quan es presta el servei, i se’n pot exigir el pagament abans que es faci efectiu.”
44. L’apartat 1 de l’article 443 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“1. La taxa s’exigeix de conformitat amb la tarifa següent: 0,047 euros per unitat gràfica o espai teclejat.”
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45. La lletra b) de l’apartat 3 de l’article 444 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificada de la manera següent:
“b) A qualsevol altra publicació l’import de la qual sigui exigible a una tercera persona pel subjecte passiu. Si no hi ha cap
normativa específica, es considera que l’import de la publicació d’anuncis és exigible a una tercera persona quan es refereix a un
procediment com a resultat del qual aquesta persona obtengui directament o indirectament un aprofitament privatiu o, en general,
qualsevol benefici econòmic.”
46. L’apartat 1 de l’article 444 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de la manera següent:
“1. No està subjecta al pagament de la taxa la publicació de lleis, disposicions i resolucions que, atès que és obligatòria, s’han
d’ubicar en les seccions I, II i III del Butlletí Oficial de les Illes Balears, segons el seu règim regulador. Això no obstant, queda
subjecta a la taxa la publicació de disposicions o resolucions que s’hagin d’ubicar en la secció III quan l’import de la taxa es pugui
exigir a una tercera persona en els mateixos termes que estableix la lletra b) de l’apartat 3 d’aquest article.”
47. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 7, en l’article 444 de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“7. Les referències a la gratuïtat de les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears que recullen la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars, i les diverses lleis d’atribucions de competències als consells insulars, no impliquen l’establiment de
cap nou supòsit de gratuïtat. D’aquesta manera, els supòsits de gratuïtat o de pagament són els mateixos quan els procediments eren
tramitats per l’Administració de la comunitat autònoma i quan són tramitats pels consells insulars, i les eventuals referències de les
lleis esmentades abans a la gratuïtat de les publicacions no constitueixin per si mateixes supòsits d’exempció o de no-subjecció al
marge dels que preveu aquest article.”
48. S’afegeix un nou títol, el títol XIII, en la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:
“TÍTOL XIII
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Capítol I
Taxes per serveis administratius generals
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Article 451
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius següents:
a) Fotocòpies de documents.
b) Compulsa de còpies de documents en suport de paper, electrònic o telemàtic.
c) Expedició de documents autenticats en suport de paper, electrònic o telemàtic.
d) Còpies en CD.
2. Queden exempts d’aquesta taxa els serveis de compulsa i autenticació dels documents que s’hagin de presentar o siguin requerits
en els procediments que tramiti el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
Article 452
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones o les entitats que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.
Article 453
Quantia
1. Fotocòpies
a) Fotocòpia de mida DIN A4, per full: 0,20 euros.
b) Fotocòpia de mida DIN A3, per full: 0,30 euros.
c) Fotocòpia de mida DIN A2, per full: 0,50 euros.
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d) Fotocòpia de mida DIN A1, per full: 1,10 euros.
e) Fotocòpia de mida DIN A0, per full: 2,10 euros.
Quan es tracti de fotocòpies de documents en color, la quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les quanties anteriors.
2. Compulsa de documents: 2,25 euros per full, amb un màxim de 30 euros per document.
3. Autenticació de documents en paper en blanc i negre
a) De mida DIN A4, per full: 2 euros.
b) De mida DIN A3, per full: 2,5 euros.
c) De mida DIN A2, per full: 3 euros.
d) De mida DIN A1, per full: 3,5 euros.
e) De mida DIN A0, per full: 4 euros.
Per cada document autenticat, la taxa no pot ser superior a 45 euros.
4. Quan es tracti d’autenticacions en format de paper de documents en color, la quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4
les quanties previstes en l’apartat 3 anterior.
5. Expedició de documents autenticats per mitjans electrònics o telemàtics: 3 euros per full, amb un màxim de 45 euros per
document.
6. Còpies en CD proporcionat per l’Administració: 10 euros per CD.
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Article 454
Meritació i pagament
La taxa es merita en el moment en què es presta el servei. No obstant això, se n’exigeix el pagament en el moment en què se
sol·licita el servei o l’actuació administrativa a què es refereix el fet imposable, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de la
Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la
presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud.
Capítol II
Taxa per actuacions administratives inherents als procediments d’obertura d’expedient per acreditar i inscriure en un registre els
centres col·laboradors del SOIB
Article 455
Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa les actuacions administratives inherents a la iniciació dels procediments per acreditar
o inscriure els centres que poden col·laborar amb el SOIB per impartir formació professional per a l’ocupació, com també per
acreditar o inscriure les especialitats successives.
Article 456
Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions administratives a què es
refereix el fet imposable.
Article 457
Quota tributària
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
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a) En els procediments d’acreditació i inscripció de centres per raó de la primera especialitat, si aquesta especialitat dóna lloc
a un certificat de professionalitat: 70,90 €.
b) En els procediments d’inscripció de la primera especialitat, quan es tracti d’una especialitat d’un centre que no dóna lloc a
un certificat de professionalitat: 45,10 €.
c) En els procediments d’acreditació de centres, respecte dels quals ja s’ha acreditat la primera especialitat, quan la segona o
ulterior especialitat dóna lloc a un certificat de professionalitat: 35,45 €.
d) En els procediments d’inscripció de segones o ulteriors especialitats que no donen lloc a un certificat de professionalitat:
22,55 €.
Article 458
Meritació i pagament
La taxa es merita en el moment en què se sol·liciten les actuacions administratives a què es refereix el fet imposable, d’acord amb
el que disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El pagament
de la taxa s’ha de fer mitjançant la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, en el moment de presentar la sol·licitud.”
Disposició final cinquena
Modificacions de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
1. L’article 6 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, queda modificat de la manera
següent:
“Article 6
Òrgans de l’Agència Tributària
L’Agència Tributària s’estructura en els òrgans següents:
a) Òrgans de govern: la Presidència i el Consell General.
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b) Òrgan executiu: la Direcció.”
2. La disposició transitòria segona de la Llei 3/2008 esmentada queda modificada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona
Suport en la gestió dels serveis comuns
1. L’exercici de les funcions de gestió economicoadministrativa, de contractació i de gestió de recursos humans de l’Agència
Tributària es pot dur a terme amb la col·laboració dels òrgans i de les unitats administratives corresponents de la secretaria general
de la conselleria competent en matèria d’hisenda i, si escau, d’altres òrgans superiors i directius de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. A aquest efecte, l’Agència Tributària de les Illes Balears pot subscriure els convenis que calguin amb l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els quals han de fixar les condicions i el règim jurídic de la col·laboració.”
Disposició final sisena
Modificacions del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del d
èficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques
1. L’apartat 2 de l’article 1 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció
del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, queda modificat de la
manera següent:
“2. Les mesures s’adopten amb la finalitat essencial d’assegurar el compliment de l’objectiu de dèficit públic per als anys 2012,
2013 i 2014 a què es refereix la legislació sobre estabilitat pressupostària. En conseqüència, responen a una situació excepcional i
greu d’interès públic, derivada de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, i s’emmarquen en el Pla
economicofinancer de reequilibri (PEF) 2012-2014 de la comunitat autònoma i les seves modificacions.”

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

2. L’epígraf del capítol II del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Capítol II
Mesures generals aplicables a tot el personal”
3. L’article 6 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 6
Suspensió de la concessió dels complements retributius lligats a productivitat i rendiment i a la realització de serveis extraordinaris
fora de la jornada habitual
1. Se suspèn fins al 31 de desembre de 2014 la concessió dels complements destinats a retribuir la productivitat, el rendiment,
l’acompliment d’objectius o qualsevol altre concepte de naturalesa similar.
S’exceptua d’aquesta suspensió la concessió del complement de productivitat (factor variable), que es pot reconèixer al personal
estatutari en els casos següents:
a) Cap de guàrdia de l’atenció especialitzada.
b) Indemnització per desplaçament de facultatius especialistes a Menorca, Eivissa o Formentera.
c) Qualsevol altra activitat de caràcter sanitari que de manera extraordinària i per raó de necessitat autoritzi expressament la
persona titular de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.
d) Desenvolupament de tasques docents teòriques o pràctiques que siguin autoritzades expressament per la Direcció General
del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta motivada de l’òrgan competent.
2. Així mateix, se suspèn fins al 31 de desembre de 2014 la concessió de retribucions econòmiques pels serveis extraordinaris o per
les hores extres fetes fora de l’horari o la jornada habituals de treball, sens perjudici de les excepcions que s’estableixin per acord
del Consell de Govern.”
4. L’article 8 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
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“Article 8
Suspensió de determinades prestacions d’acció social
Se suspenen fins al 31 de desembre de 2014 les convocatòries i les concessions de prestacions i ajuts en concepte d’acció social,
llevat de les següents:
a) Ajuts per fills menors de divuit anys.
b) Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat.”
5. L’article 12 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 12
Reducció voluntària de jornada
Fins al 31 de desembre de 2014, el personal funcionari i laboral fix pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d’un terç,
amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant
una resolució motivada de l’òrgan competent.”
6. L’article 13 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 13
Suspensió dels conceptes retributius relatius a la carrera professional del personal funcionari i laboral
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1. Es manté fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió del punt 5 de l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, relatiu a la carrera
professional, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012.
2. Es manté també fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010, relatiu a
la reprogramació dels efectes econòmics derivats de la implantació de la carrera professional, a què es refereix el punt primer de
l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011.”
7. L’article 14 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 14
Suspensió dels conceptes retributius relatius a l’homogeneïtzació dels complements específics del personal funcionari i laboral
1. Es manté fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió del punt 7 de l’Acord entre l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO de 18 de juliol de 2008, relatiu a
l’homogeneïtzació dels complements específics, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de
la Llei 9/2011.
2. Es manté també fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 26 de febrer de 2010, relatiu a
la reprogramació dels efectes econòmics derivats de la implantació i l’abonament efectiu de les modificacions del complement
específic del personal, a què es refereix el punt primer de l’apartat 1 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011.”
8. L’apartat 1 de l’article 15 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“1. Fins al 31 de desembre de 2014, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix poden sol·licitar una excedència
voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de
treball i al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal.”
9. L’article 16 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 16
Llicència especial per a assumptes propis
Fins al 31 de desembre de 2014, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix poden sol·licitar una llicència especial per
a assumptes propis amb una durada màxima de sis mesos anuals, sense dret a percebre retribucions, durant la qual tenen dret a la
reserva del lloc de treball i al còmput de temps a efectes de triennis i grau personal, amb l’obligació de cotitzar que correspongui
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d’acord amb la normativa vigent. La concessió d’aquesta llicència, que és discrecional, està supeditada en tot cas a les necessitats
del servei i no pressuposa l’autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut.”
10. L’article 17 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 17
Suspensió temporal del pagament de determinats complements retributius
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i fins a l’acabament del curs escolar 2014-2015, se suspèn el pagament del
complement retributiu per a la funció tutorial i del complement retributiu per al desenvolupament del lloc de treball de cap de
departament a l’educació secundària.
2. A partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei i fins a l’acabament del curs escolar 2014-2015, se suspèn el reconeixement del
component per formació permanent del complement específic anual (sexennis) al personal docent, sens perjudici de la possibilitat
de computar la formació realitzada durant aquest temps, una vegada acabat el període de suspensió.”
11. L’apartat 1 de l’article 22 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“1. Fins al 31 de desembre de 2014, el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix poden sol·licitar una excedència
voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de
treball i al còmput del temps d’excedència a efectes de triennis i grau personal.”
12. L’article 24 del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 24
Reducció temporal de la quantia d’un concepte retributiu i suspensió dels acords relatius a la carrera professional del personal al
servei de la sanitat pública de les Illes Balears
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1. Fins al 31 de desembre de 2014, es redueix temporalment la quantia que, a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, percep el personal
al servei de la sanitat pública de les Illes Balears en concepte de carrera administrativa en un 32%.
2. Es manté fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió de l’Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2006 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 3 de juliol de 2006 sobre el sistema de promoció, desenvolupament professional i
carrera professional del personal dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, i de l’Acord del Consell de Govern de 4 de juliol de
2008 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de 2008, que aprova i desplega el model de carrera
professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears pertanyent a categories o altres agrupacions de caràcter no sanitari i
d’aquelles altres de sanitàries que no requereixen titulació universitària, a què es refereixen els punts segon i tercer de l’apartat 1 de la
disposició addicional sisena de la Llei 9/2011.
3. Així mateix, se suspèn fins al 31 de desembre de 2014 l’Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica
l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 12 d’abril de 2011 sobre l’inici de la fase ordinària del sistema de carrera professional,
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 75, de 21 de maig.
Sens perjudici d’això, s’habilita la Mesa Sectorial de Sanitat perquè, al llarg de l’any 2014, pugui negociar un nou acord sobre l’inici de
la fase ordinària del sistema de carrera professional del personal del Servei de Salut de les Illes Balears, amb efectes a partir de l’any
2015.”
13. L’apartat 3 de la disposició addicional novena del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificat de la manera següent:
“3. En tot cas, es manté fins al 31 de desembre de 2014 la suspensió de l’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de
les Illes Balears de 8 de juliol de 2008, quant a la paga extraordinària d’antiguitat de 25 anys de servei, a la paga extraordinària de
25 anys al professorat en règim especial de treballadors autònoms, al complement lligat a l’antiguitat i formació del professorat i a
l’equiparació gradual de la remuneració amb el personal docent públic, a què es refereix el punt quart de l’apartat 1 de la disposició
addicional sisena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012.”
14. La disposició addicional desena del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificada de la manera següent:
“Disposició addicional desena
Concerts educatius
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Durant els cursos escolars 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, l’establiment de nous concerts educatius queda limitat a un curs,
nivell o cicle educatiu.”
15. La disposició addicional tretzena del Decret Llei 5/2012 esmentat queda modificada de la manera següent:
“Disposició addicional tretzena
Referències temporals
D’acord amb el que estableixen els articles 13, 14 i 24.2, i l’apartat 3 de la disposició addicional novena, les referències als anys
2012 i 2013 que conté l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 9/2011 s’han d’entendre fetes als anys 2014 i 2015,
respectivament.”
Disposició final setena
Modificacions del Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la comunitat autò
noma de les Illes Balears
1. La disposició transitòria segona del 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, queda modificada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona
La norma que es conté en l’article 1.4 del text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
s’aprova en virtut d’aquest decret legislatiu, en relació amb els consorcis, no s’ha d’aplicar fins a l’exercici pressupostari de 2015.
D’acord amb això, i pel que fa a l’exercici de 2014, els consorcis han d’aplicar les normes que conté el capítol IV del títol II del
text refós esmentat.”
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2. L’apartat 3 de l’article 15 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:
“3. L’extinció total o parcial dels deutes que qualsevol persona física o jurídica, privada o pública, tengui amb la comunitat
autònoma es pot fer per via de compensació amb els crèdits reconeguts a favor d’aquestes persones, quan es tracti de deutes i
crèdits vençuts, líquids i exigibles, en els termes que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el Reglament
general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
En tot cas, les entitats integrants del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de considerar
entitats públiques, amb independència de la seva forma de personificació, i es pot procedir a la compensació d’ofici de deutes o a la
seva extinció mitjançant deduccions sobre transferències en els mateixos termes que preveuen, respectivament i en relació amb la
Hisenda pública estatal, els articles 57 i 60 del Reglament general de recaptació esmentat.
Sens perjudici de tot l’anterior, en els casos en què, immediatament abans del reconeixement d’una obligació, consti que el creditor
tengui algun deute pendent amb la comunitat autònoma, la secció pressupostària que tramiti l’expedient de despesa ha de requerir a
la persona interessada perquè n’acrediti el pagament o la presentació de la sol·licitud de compensació d’aquesta fins a l’import
màxim del crèdit que s’hagi de reconèixer a favor seu, fent-li saber que, una vegada transcorregut el termini de pagament del deute
en període voluntari de recaptació, el seu import serà compensat, a instància de la persona interessada o, si escau, d’ofici, prèvia la
resolució de compensació que procedeixi.
Amb caràcter general, la resolució del procediment de compensació correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda, a proposta de la persona titular de la secció pressupostària competent per tramitar la proposta de pagament de
l’obligació o de la persona titular de la direcció general competent en matèria de tresoreria.”
3. L’article 16 del text refós esmentat queda modificat de la manera següent:
“Article 16
Prerrogatives de la Hisenda pública de la comunitat autònoma
1. La Hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears gaudeix de les prerrogatives establertes legalment a favor de la
Hisenda de l’Estat per al cobrament dels tributs i la resta d’ingressos de dret públic que hagi de percebre, i ha d’actuar, si escau,
d’acord amb els procediments administratius corresponents.
2. Sens perjudici del règim aplicable als tributs, són responsables solidaris en el pagament d’altres drets de naturalesa pública a
favor de la Hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears, fins a l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut
embargar o alienar, les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveu l’article 42.2 de la Llei
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58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Així mateix, són responsables subsidiaris en el pagament d’aquests altres drets a favor de la Hisenda de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sempre que es tracti de drets relatius a ingressos de dret públic respecte dels quals la comunitat autònoma tengui
competència legislativa, les persones o entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies que preveuen les lletres a), b), c),
g) i h) de l’article 43.1 de la Llei general tributària.
3. El règim jurídic aplicable a l’exigència de les responsabilitats a què fa referència l’apartat anterior és el mateix que es conté en la
Llei general tributària i en la normativa reglamentària de desplegament.”
4. S’afegeix un nou article, l’article 62 bis, en el text refós esmentat, amb la redacció següent:
“Article 62 bis
Informe sobre el compliment dels terminis de pagament
D’acord amb el que estableix l’article 4.2 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, l’interventor general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha de publicar trimestralment a la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts la informació
sobre el compliment dels terminis prevists per al pagament en la llei esmentada.”
Disposició final vuitena
Text refós de disposicions legals en matèria de tributs cedits
Es prorroga fins a l’1 de juliol de 2014 l’autorització atorgada al Govern de les Illes Balears en el primer paràgraf de la disposició final
tercera de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents.
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Disposició final novena
Modificació de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2013
1. L’apartat 1 de la disposició addicional tretzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2013, queda modificat de la manera següent:
“1. L’adaptació a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a què es refereix la disposició addicional vuitena de la Llei 8/2004, de 23
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, i el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), s’ha de fer mitjançant un decret, abans del 31 de desembre de 2014.”
2. L’apartat 3 de la disposició addicional catorzena de la Llei 15/2012 esmentada queda modificat de la manera següent:
“3. En tot cas, en el marc del procediment a què fa referència l’apartat anterior, i a proposta del Consell Financer Interinsular, el
Govern de les Illes Balears ha d’atorgar, durant l’any 2013, les quanties següents, com a màxim, a compte de les previsions de
finançament que s’estableixin en la nova llei que reguli el sistema de finançament definitiu dels consells insulars, i amb imputació
als crèdits disponibles de la secció 32 en el moment en què s’acordin, sense ampliar-los o, si no n’hi ha prou, amb imputació a
comptes no pressupostaris:
a) Per al Consell Insular de Mallorca: 25.000.000 d’euros.
b) Per al Consell Insular de Menorca: 3.000.000 d’euros.
c) Per al Consell Insular d’Eivissa: 3.000.000 d’euros.”
Disposició final desena
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears
S’afegeix un nou article, l’article 69 bis, en la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, amb la redacció següent:
“Article 69 bis
Disposicions específiques relatives al nomenament i al cessament dels òrgans unipersonals de direcció i de gestió del Servei de
Salut de les Illes Balears
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1. El nomenament i el cessament dels òrgans unipersonals de direcció i de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears es regeixen
pel que disposen aquesta llei, els Estatuts de l’ens i la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de les disposicions específiques que s’estableixen en els apartats següents d’aquest
article.
2. Les convocatòries de selecció del personal directiu professional corresponent als òrgans de gestió del Servei de Salut de les Illes
Balears han de ser objecte d’un informe previ de la direcció general competent en matèria de funció pública. Aquest informe no és
preceptiu quan la convocatòria de selecció s’ajusti a un model sobre el qual aquesta conselleria hagi informat prèviament i
favorablement. En aquest cas, la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears ha de certificar, abans de la publicació
de cada convocatòria, que s’ajusta a aquest model.
3. Les direccions generals competents en matèria de funció pública i de pressuposts han d’informar prèviament sobre els contractes
d’alta direcció dels òrgans unipersonals de direcció i de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears.
4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’informe de la direcció general competent en matèria de funció pública no és
preceptiu quan el contracte s’ajusti a un model sobre el qual aquesta direcció general hagi informat prèviament i favorablement. En
aquest cas, la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears ha de certificar, abans de la firma de cada contracte, que
s’ajusta a aquest model i, una vegada signat, n’ha de trametre una còpia a la direcció general competent en matèria de funció
pública.
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5. Tampoc no és preceptiu l’informe de la direcció general competent en matèria de pressuposts quan aquesta direcció general hagi
informat favorablement sobre les taules retributives del personal directiu del Servei de Salut de les Illes Balears abans que les hagi
aprovades el Consell de Direcció. En aquest cas, la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes Balears ha de certificar, abans
de la firma de cada contracte, que la retribució proposada s’ajusta al que estableixen les taules retributives esmentades i que hi ha
crèdit adequat i suficient per efectuar la contractació. Així mateix, ha de trametre una còpia del contracte firmat a la direcció
general competent en matèria de pressuposts.
6. Els contractes d’alta direcció han de preveure expressament que el cessament de la persona titular de la conselleria competent en
matèria de salut implica l’extinció de la relació laboral, sigui de manera immediata o de manera diferida a una data certa, que s’ha
de comptar des del cessament d’aquesta persona. No obstant això, en el termini dels tres mesos següents al nomenament, el nou
titular de la conselleria pot dictar una resolució per la qual ratifiqui els nomenaments dels òrgans de direcció i de gestió del Servei
de Salut de les Illes Balears. Si no els ratifica en aquest termini, els contractes queden extingits automàticament.”
Disposició final onzena
Modificacions del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
1. L’apartat 3 de l’article 10 del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“3. En la resta de casos no regulats expressament en els altres apartats d’aquest article, la generació del crèdit exigeix el
reconeixement previ del dret de cobrament corresponent.”
2. S’afegeix un nou paràgraf en l’apartat 1 de l’article 17 del Decret 75/2004 esmentat, amb la redacció següent:
“Això no obstant, no és preceptiu sol·licitar l’informe esmentat en les propostes de convenis següents:
a) Convenis instrumentals en matèria de subvencions.
b) Convenis sobre pràctiques formatives d’estudiants, sempre que no impliquin obligacions econòmiques per a l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o l’entitat instrumental corresponent.”
Disposició final dotzena
Normes de rang reglamentari
La norma que es conté en la disposició addicional cinquena i la que es modifica per mitjà de la disposició final onzena d’aquesta llei tenen
rang reglamentari.
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Disposició final tretzena
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència
1. Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2014.
Això no obstant, les modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, que es contenen en
les disposicions transitòries segona i tercera i en la disposició final tercera d’aquesta llei comencen a vigir el 31 de desembre de 2013.
2. Tots els preceptes d’aquesta llei que no limitin expressament els seus efectes a l’any 2014 tenen vigència indefinida.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 23 de desembre de 2013
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El president,
José Ramón Bauzá Díaz
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Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat d'ingressos
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import
876.663.360
1.881.120.040
65.157.430
-176.703.130
2.783.780
13.216
113.044.231
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Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat d'ingressos
Resum per capítol, article i concepte
Total Pressupost
1 Imposts directes
10 Impost sobre la renda
100 Impost sobre la renda de les persones físiques
11 Sobre el capital
110 Impost general sobre successions i donacions
111 Impost sobre el patrimoni
2 Imposts indirectes
20 Sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
200 Sobre transmissions ''inter vius''
201 Sobre actes jurídics documentats
21 Imposts sobre el valor afegit
210 Imposts sobre el valor afegit
22 Sobre consums específics
220 Imposts especials
28 Altres imposts indirectes
283 Cànon de sanejament d'aigües
3 Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
30 Taxes
300 Taxes de joc
302 Taxes per direcció i inspecció d'obres
303 Taxes acadèmiques, drets matrícula, exped.títols
309 Altres taxes
32 Altres ingressos procedents de la prestació de ser
329 Altres ingressos derivats de la prestació de serve
33 Venda de béns
330 Venda de publicacions pròpies
332 Venda de fotocòpies i d'altres productes de reprog
333 Venda de medicaments
339 Venda d'altres béns
39 Altres ingressos
391 Recàrrecs i multes
399 Ingressos diversos
4 Transferències corrents

3.850.933.518
876.663.360
751.843.100
751.843.100
124.820.260
75.443.040
49.377.220
1.881.120.040
328.884.080
259.237.410
69.646.670
1.023.760.700
1.023.760.700
454.617.760
454.617.760
73.857.500
73.857.500
65.157.430
45.358.020
37.744.190
180
3.201.370
4.412.280
187.590
187.590
405.740
388.460
1.960
11.840
3.480
19.206.080
9.020.920
10.185.160
-176.703.130
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40 De l'Administració de l'Estat
400 De l'Administració General de l'Estat
401 D'organismes autònoms
402 De la Seguretat Social
49 De l'exterior
490 Del Fons Social Europeu
5 Ingressos patrimonials
52 Interessos de dipòsits
520 Interessos de comptes bancaris
54 Rendes de béns immobles
540 Lloguers i productes d'immobles
55 Productes de concessions i aprofitaments especials
550 Productes de concessions administratives
559 Altres concessions i aprofitaments
6 Alienació d'inversions reals
61 Alienació d'altres inversions reals
619 Alienació d'altres inversions reals
7 Transferències de capital
70 De l'Administració de l'Estat
700 De l'Administració General
701 D'organismes autònoms
79 De l'exterior
790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
9 Passius financers
91 Préstecs rebuts en moneda nacional
913 A llarg termini d'ens que no pertanyen al sector p

-181.703.130
-251.811.751
24.718.621
45.390.000
5.000.000
5.000.000
2.783.780
27.960
27.960
2.657.320
2.657.320
98.500
4.600
93.900
13.216
13.216
13.216
113.044.231
96.114.231
96.016.760
97.471
16.930.000
16.930.000
1.088.854.591
1.088.854.591
1.088.854.591

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63559

Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat d'ingressos
Resum general per seccions i capítols

Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques
Conselleria de Família i Serveis Socials
Conselleria de Salut
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Serveis comuns
Deute públic
Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Escola Balear d'Administració Pública

Total

Capítol 1
876.663.360

876.663.360

Capítol 2
1.881.120.040

1.881.120.040

Capítol 3
65.157.430
426.930
1.807.070
7.916.860
3.193.380
293.660
61.800
1.856.140
4.550.970
45.024.860
6.000
19.760

Capítol 4
-176.703.130

20.539.459
34.738.950
4.992.247
-256.700.160

Capítol 5
2.783.780

Capítol 6
13.216

93.900
2.657.320

13.216

4.600

27.960

Capítol 7
113.044.231

Capítol 8

Capítol 9
1.088.854.591

6.114.231

106.930.000

19.726.374
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
34
76
78
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1.088.854.591

Total
3.850.933.518
426.930
1.807.070
8.010.760
2.670.536
9.307.611
298.260
20.601.259
36.595.090
9.543.217
2.653.066.060
1.088.860.591
19.726.374
19.760
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Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat de despeses
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import
594.765.080
67.563.015
253.873.254
1.817.803.463
2.943.182
114.024.569
289.487.649
34.700.206
675.773.100
2.736.947.994
1.113.985.524
3.850.933.518
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Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat de despeses
Resum general per seccions i capítols

02
03
04
06
07
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
73
76
77
78

Parlament de les Illes Balears
Sindicatura de Comptes
Consell Consultiu de les Illes Balears
Oficina de Transparència
Consell Audiovisual de les Illes Balears
Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques
Conselleria de Família i Serveis Socials
Conselleria de Salut
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Serveis comuns
Ens territorials
Serveis comuns tecnològics
Deute públic
Fons de contingència
Serveis comuns, despeses de personal
Institut Balear de la Dona
Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Institut d'Estadística de les Illes Balears
Escola Balear d'Administració Pública

Total

Capítol 1
594.765.080
10.169.658
2.588.324
362.195
12.463.089
8.669.994
462.963.087
11.464.578
24.822.826
7.770.411
10.528.893
15.587.735
13.298.727

Capítol 2
67.563.015
2.214.519
167.718
164.000
10.000
10.000
6.406.008
2.484.450
26.543.254
5.547.800
4.426.982
715.295
5.964.056
3.837.182
1.801.663
170.000
4.383.725

1.500.000
811.877
9.434.526
558.173
1.770.987

162.000
1.739.362
15.000
800.001

Capítol 3
253.873.254

4.760.231
100.000

20.887

Capítol 4
1.817.803.463
955.000
26.303

Capítol 5
2.943.182

39.982.947
26.485.819
235.228.127
9.602.236
81.028.984
5.703.000
115.992.566
1.120.602.903
12.486.950
143.965.650

248.992.136

Capítol 6
114.024.569
179.002
11.000
10.000

Capítol 7
289.487.649

1.481.600
1.234.558
15.655.995
225.000
74.973.796
1.837.845
403.168
5.378.194
3.250.772
995.000

2.459.400
35.429.758
16.416.626
90.000
102.220.637
19.062.143
5.308.998
25.429.277
4.886.415
1.800.000
76.349.395

6.087.670
2.943.182

710.000
25.012.818
20.160

567.625
1.113.344
150.000
470.000
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35.000

Capítol 8
34.700.206
6
200

Capítol 9
675.773.100

34.700.000

675.773.100

Total
3.850.933.518
13.518.185
2.793.545
536.195
10.000
10.000
62.793.044
74.304.579
761.567.320
26.929.614
287.573.225
35.088.694
138.197.681
1.170.835.291
35.724.527
2.985.887
220.315.045
10.471.395
959.465.236
2.943.182
1.500.000
2.251.502
37.300.050
723.173
3.096.148
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Pressuposts Generals de la CAIB per al 2014
Estat de despeses
Resum general per programes i capítols
Total
011A
111A
111B
111C
111E
111F
112B
112C
112E
112F
112G
121A
121B
121C
121E
121G
121H
121J
121K
124A
126A
126B
126C
126E
126F
126H
126I
126J
126K
126L
131A
131B
134A
141A
222A
222B
222C
223A
313A
313C
313D

Capítol 1
594.765.080

Capítol 2
67.563.015

10.169.658
2.588.324
362.195

2.214.519
167.718
164.000
10.000
10.000

222.890
161.734
218.164
457.001
231.269
2.942.097
5.041.718
2.389.278
100.789
1.770.987
1.756.488
201.095
1.500.000
151.240
633.738
195.201
1.842.826
244.048
1.004.488
293.725
285.314
177.658
139.461
60.857
997.657
133.553
108.071
730.809
637.971
1.890.156
1.387.763

Capítol 3
253.873.254
248.992.136

Capítol 4
1.817.803.463
955.000
26.303

Capítol 5
2.943.182

Capítol 6
114.024.569

Capítol 7
289.487.649

179.002
11.000
10.000

320.000
60.000
20.000

17.000
18.000
975.930
3.205.664
601.205

245.920
36.059.027
20.000

378.000
300.000
80.000

378.400
1.778.000

800.001
11.090
12.000

20.160

470.000
255.000

35.000

13.000
800.000
186.264
886.000

1.558.000

12.000
140.000

15.937.143

170.000
45.150
10.000
7.000
7.000
4.383.725

8.000
14.500
8.000
15.000
16.500
124.620
2.633.678

20.887

20.000
4.000

77.000
150.000
2.071.000

4.125.000
2.079.219
7.900.666
60.510.498

83.600
995.000

1.800.000

10.000
67.000
6.087.670
40.000
30.000
45.000
3.000
26.000
90.000
182.000
258.845

303.000

248.168
105.000

2.750.000
375.000
3.100.940
584.403
1.623.655
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Capítol 8
34.700.206
34.700.000
6
200

Capítol 9
675.773.100
675.773.100

Total
3.850.933.518
959.465.236
13.518.185
2.793.545
536.195
10.000
10.000
222.890
481.734
278.164
494.001
249.269
4.920.347
46.384.409
3.090.483
100.789
3.096.148
2.022.578
213.095
1.500.000
17.671.383
1.573.738
381.465
969.600
1.862.826
2.985.887
293.198
1.014.488
310.725
359.314
10.471.395
294.658
180.000
2.558.461
71.857
1.038.157
231.553
3.055.071
5.506.154
5.818.130
10.748.013
66.260.594
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313F
313G
313I
313J
313K
314A
315B
315C
315D
322A
322B
322D
323A
323C
323D
411A
411D
413A
413B
413C
413D
413E
413F
421A
421B
421C
421D
421F
421G
421H
421I
422A
422B
422G
423A
423B
431B
441A
441B
443B
443C
443E
443K
443L
443M
443Q
455A

Capítol 1
159.861
294.753
311.496
5.152.796
1.005.593
1.728.886
127.495
985.457

Capítol 2
20.000
441.002
95.970

Capítol 3

36.000
17.068.271
1.356.000

2.648.786

28.397.912
100.000
968.825

24.500
11.000

542.431
9.434.526
340.046
811.877

37.000
1.739.362
32.625
162.000

3.950.493
422.919
505.819
1.957.574
5.206.421
877.658
239.740
599.149
4.594.491
447.187
601.568
1.061.546
567.215
311.235
243.115
28.095.791
421.700.000

3.013.279
31.800
75.000
105.000
341.900
153.500
30.800
15.639.069
93.707
232.417
409.399
124.337
87.864
58.160
399.895

87.255

372.543

1.009.600
1.177.052

8.500.000

1.827.962

85.903

3.259.672

537.781

Capítol 4

5.023.422
1.000.000
25.012.818
1.375.612
710.000
1.118.388.857
282.200
81.100

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 7

50.000

60.000
1.113.344
20.664
567.625
45.000
60.000
210.630
4.521.780
585.784

358.600

25.429.277

1.850.746
4.760.231

634.912
43.350
167.050
55.135.425
1.600.000

141.545.707
1.100.000
24.962.971
907.351
5.278.897

6.931.764

12.782.898
86.079
92.000
469.200

2.387.310

400.418
471.701
100.000
32.898.841
75.001
65.000
60.582
255.000
153.705
234.000
572.457

10.124.182
5.127.050
24.986.640
11.236.203
2.009.239

1.630.975
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Capítol 8

Capítol 9

Total

20.000
636.863
17.458.994
1.667.496
7.851.582
29.403.505
1.853.386
1.096.320
1.056.457
5.023.422
1.579.431
37.300.050
2.127.547
2.251.502
45.000
7.023.772
1.144.272.853
1.073.649
6.665.454
6.134.105
1.031.158
2.090.486
629.949
37.776.689
1.175.806
963.414
1.729.995
58.214.287
2.468.299
301.275
28.495.686
421.700.000
141.545.707
860.216
1.100.000
45.068.454
7.211.453
30.365.537
44.135.044
75.001
2.074.239
1.913.865
60.582
255.000
153.705
234.000
12.932.649
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457A
463B
463C
463E
511C
511E
512A
513C
513D
514A
514B
521A
521B
531A
533A
533B
533D
533F
533G
541A
542A
551A
611A
612A
612B
612C
612E
612G
612H
634A
711A
714B
718A
721A
722A
723A
731C
751A
751C
763A
912A

Capítol 1
2.475.069

Capítol 2
888.420

Capítol 3

Capítol 4
10.358.301

Capítol 5

289.000
360.026
414.394
1.808.233
845.993
478.348
306.279
1.932.638

657.700
8.500.000

238.745
71.500

70.206
291.687

2.743.531

100.000

45.256.732
3.504.516
275.000
13.835.308

558.173
3.942.173
437.974
531.688
4.226.847
927.922
252.421
315.485
14.620.177
1.518.353
964.834
4.719.577
1.858.920
126.512
635.751
4.199.917
1.580.614
671.963

55.457
4.000
15.000
830.300
36.000
7.500
475.000
133.000
4.078.000
12.000
4.355.482
1.200.000
15.000
21.270
1.181.285
176.000
78.000

8.010.000

2.943.182

4.123.002
2.696
143.965.650

1.352.000
15.947.509
18.605.465

863.905

5.290.415

1.976.957
89.022
1.915.559
1.808.313
90.000

50.000
33.000

1.592.236

2.932.230

815.000

4.349.621
120.000
189.915
279.340
760.578
50.000
150.000
65.000
125.000

1.731.336
2.184.777

14.670.060

Capítol 7
4.584.748

32.781.056
40.000
201.265
1.202.100
488.614
674.923

422.936
644.366

Capítol 6
500.000
816.000
40.000
35.000
70.000

221.540
473.000
813.812
525.000
280.000
731.076
400.293
133.000
152.442

20.026.647

1.309.091
1.630.000
25.554.595
139.011
76.349.395
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Capítol 8

Capítol 9

Total
18.806.538
816.000
329.000
35.000
1.951.631
9.153.139
3.975.233
62.121.734
51.964.869
346.279
8.996.196
3.204.944
1.055.301
674.923
18.555.796
4.349.621
120.000
701.873
279.340
5.107.296
4.047.090
723.173
12.937.473
598.974
539.188
4.751.847
2.686.158
4.330.421
549.025
2.943.182
19.448.659
37.028.872
1.489.834
6.199.577
1.873.920
4.367.833
3.018.097
5.781.495
31.567.211
1.044.112
220.315.045
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Classificació per programes

Codi
011A
111A
111B
111C
111E
111F
112B
112C
112E
112F
112G
121A
121B
121C
121E
121G
121H
121J
121K
124A
126A
126B
126C
126E
126F
126H
126I
126J
126K
126L
131A
131B
134A
141A
222A
222B
222C
223A
313A
313C
313D

Denominació
Amortització i despeses financeres de Deute Públic
Activitat legislativa
Control extern de les administracions
Assessorament consultiu institucional
Control patrimonial dels càrrecs públics
Control dels mitjans de comunicació audiovisual
Relacions amb el Parlament
Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats
Coordinació, implementació i seguiment de programes del Govern
Qualitat al Govern de les Illes Balears
Reorganització i racionalització del sector públic
Serveis generals de la Presidència del Govern
Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència
Direcció i serveis generals C.Administracions Públiques
Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques
Escola de les administracions públiques
Gestió de recursos humans
Gestió en matèria de joc
Altres actuacions d'administració general i funció pública
Cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives
Manteniment i conservació del Palau de Marivent
Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears
Comunicació institucional
Serveis de l'advocacia i coordinació de serveis jurídics
Serveis comuns generals
Assessorament, estudi, recerca i difusió normativa
Gestió del parc mòbil
Gestió de la central de contractació
Gestió de la Junta Consultiva de Contractació
Serveis comuns tecnològics
Coordinació de l'acció exterior del Govern
Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l'exterior
Planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament
Col·laboracions institucionals en matèria de justícia
Seguretat als edificis administratius de la CAIB
Activitats classificades i espectacles
Actuació de policies
Emergències
Centres assistencials
Mesures judicials i prevenció del delicte
Protecció i acció social
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Import
959.465.236
13.518.185
2.793.545
536.195
10.000
10.000
222.890
481.734
278.164
494.001
249.269
4.920.347
46.384.409
3.090.483
100.789
3.096.148
2.022.578
213.095
1.500.000
17.671.383
1.573.738
381.465
969.600
1.862.826
2.985.887
293.198
1.014.488
310.725
359.314
10.471.395
294.658
180.000
2.558.461
71.857
1.038.157
231.553
3.055.071
5.506.154
5.818.130
10.748.013
66.260.594
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Codi
313F
313G
313I
313J
313K
314A
315B
315C
315D
322A
322B
322D
323A
323C
323D
411A
411D
413A
413B
413C
413D
413E
413F
421A
421B
421C
421D
421F
421G
421H
421I
422A
422B
422G
423A
423B
431B
441A
441B
443B
443C
443E
443K
443L
443M

Denominació
Protecció i defensa dels drets dels menors
Família i unitats de convivència
Planificació i ordenació social
Integració social d'immigrants
Direcció i serveis generals de Família i Serveis Socials
Pensions i prestacions econòmiques
Salut i prevenció de riscs laborals
Foment de la responsabilitat social
Salut i prevenció de riscs laborals a l'Administració
Ocupació i inserció laboral específics
Gestió de les relacions laborals
Foment i gestió de l'ocupació a les Illes Balears
Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut
Promoció, protecció i serveis per a la dona
Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears
Direcció i serveis generals C.Salut, Família i Benestar Social
Planificació de l'assistència sanitària
Ordenació i inspecció dels serveis sanitaris
Programes de salut pública
Sanitat ambiental i alimentària
Coordinació de centres insulars
Pla autonòmic de drogues
Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics
Direcció i serveis generals C.Educació, Cultura i Universitats
Ordenació general del sistema educatiu
Planificació educativa i règim de centres escolars
Innovació i formació del professorat
Política i actuacions en matèria universitària
Ordenació de la formació professional
Inspecció educativa
Administració i serveis de suport a l'ensenyament
Educació pública
Educació concertada i altres ensenyaments
Tecnologies de la informació i la comunicació
Beques i ajuts
Altres serveis a l'ensenyament
Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni
Proveïment d'aigües
Sanejament i depuració d'aigües
Qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria mediambiental
Gestió de residus
Protecció i defensa del consumidor
Seguiment i vigilància del canvi climàtic
Espais de rellevància ambiental (Xarxa Natura 2000)255.000
Educació ambiental i societat
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Import
20.000
636.863
17.458.994
1.667.496
7.851.582
29.403.505
1.853.386
1.096.320
1.056.457
5.023.422
1.579.431
37.300.050
2.127.547
2.251.502
45.000
7.023.772
1.144.272.853
1.073.649
6.665.454
6.134.105
1.031.158
2.090.486
629.949
37.776.689
1.175.806
963.414
1.729.995
58.214.287
2.468.299
301.275
28.495.686
421.700.000
141.545.707
860.216
1.100.000
45.068.454
7.211.453
30.365.537
44.135.044
75.001
2.074.239
1.913.865
60.582
153.705
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Codi
443Q
455A
457A
463B
463C
463E
511C
511E
512A
513C
513D
514A
514B
521A
521B
531A
533A
533B
533D
533F
533G
541A
542A
551A
611A
612A
612B
612C
612E
612G
612H
634A
711A
714B
718A
721A
722A
723A
731C
751A
751C
763A
912A

Denominació
Qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica
Cultura i política lingüística
Promoció i foment de l'esport
Informació i atenció a la ciutadania
Foment de projectes de comunicació d'interès social
Foment de la participació ciutadana
Ordenació del territori i urbanisme
Gestió dels transports aeri i marítim a les Illes Balears
Domini Públic Hidràulic: Protecció i control. Directiva marc de l'aigua
Ordenació i inspecció del transport terrestre
Infraestructures bàsiques
Ordenació del litoral
Gestió de les instal·lacions portuàries
Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions
Gestió dels sistemes i tecnologies de la informació
Infraestructures agràries de les zones rurals
Conservació i millora del medi natural
Planificació forestal
Gestió d'espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques
Espècies silvestres: conservació i sensibilització
Gestió de la sanitat forestal
Recerca i desenvolupament tecnològic
Innovació tecnològica
Estadística
Direcció i serveis generals Vicepresidència econòmica
Planificació i ordenació de la política econòmica
Planificació i política pressupostària
Gestió comptable i control intern
Gestió de tresoreria i política financera
Organització i gestió del patrimoni de la comunitat autònoma
Gestió dels fons procedents de la Unió Europea
Fons de contingència d'execució pressupostària
Direcció i serveis generals C.Agricultura, Medi Ambient i Territori
Foment del sector agrari de les Illes Balears
Recursos marins i ordenació del sector pesquer
Direcció i serveis generals C.Economia i Competitivitat
Regulació i normativa industrial
Promoció industrial i tecnològica
Foment de l'ús d'energies renovables i de l'estalvi d'energia
Direcció i serveis generals de Turisme
Ordenació del sector i redefinició del model turístic
Ordenació, reforma i modernització de les estructures comercials
Transferències a corporacions locals
Total
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Import
234.000
12.932.649
18.806.538
816.000
329.000
35.000
1.951.631
9.153.139
3.975.233
62.121.734
51.964.869
346.279
8.996.196
3.204.944
1.055.301
674.923
18.555.796
4.349.621
120.000
701.873
279.340
5.107.296
4.047.090
723.173
12.937.473
598.974
539.188
4.751.847
2.686.158
4.330.421
549.025
2.943.182
19.448.659
37.028.872
1.489.834
6.199.577
1.873.920
4.367.833
3.018.097
5.781.495
31.567.211
1.044.112
220.315.045
3.850.933.518
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PRESSUPOSTS DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS PER AL 2014
ESTAT DE DESPESES
11.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
15.E04 Institut Balear de la Natura
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca
14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
12.E11 Ports de les Illes Balears
13.E17 Institut Balear de la Joventut
TOTAL DESPESES

Cap. 1
1.720.000
2.490.700
3.124.917
12.953.321
2.334.352
10.500.000
1.923.473
1.147.534
5.874.337
4.200.000
1.674.225
47.942.859

Cap. 2
3.580.000
287.430
14.720.814
2.489.206
3.631.000
15.396.045
1.453.757
341.256
2.033.202
2.900.000
431.230
47.263.940

ESTAT DE INGRESSOS
11.E01 Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears
12.E02 Agència del Turisme de les Illes Balears
15.E03 Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
15.E04 Institut Balear de la Natura
15.E05 Institut Balear de l'Habitatge
15.E06 Serveis Ferroviaris de Mallorca
14.E07 Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
13.E08 Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
15.E10 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
12.E11 Ports de les Illes Balears
13.E17 Institut Balear de la Joventut
TOTAL INGRESSOS

Cap. 1

Cap. 2

0

Cap. 3
57.719
12.484.287
137.981
3.789.847
17.954.128
242.000
3.785.710
653.696
5.060.538
5.465
44.171.371

Cap. 3
500.000
446.000
42.649.934
700.000
1.100.000
6.450.173
687.000

0

15.878.029
735.308
69.146.444

Cap. 4
27.200.000
10.153

Cap. 5

1.195.120
28.405.273

Cap. 4
32.000.000
2.400.002
5.202.920
14.880.508
2.046.517
36.950.000
2.932.230
5.274.500
9.756.355
3.410.538
1.375.612
116.229.182

0

Cap. 5

Cap. 6
50.000
6.248.472
22.280.510
1.071.527
1.144.668
2.215.000

Cap. 7
50.000
8.509.190

348.332
2.200.000

44.154.992

35.558.509

52.714.182

Cap. 6

Cap. 7
100.000
15.577.078
32.592.378
1.976.957

3.575.000
450.000

4.178.350

4.025.000

4.178.350
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Cap. 8

Cap. 9

1.300.000

2.215.000
1.309.091
10.124.182
45.676.961
1.500.000
200.417
111.272.064

1.300.000

Cap. 8

819.416
27.834.704
905.430
10.399.729
28.510.971
1.309.091
10.124.182
1.173.637
6.428.029
200.417
87.705.606

Cap. 9

11.699.729
28.510.971

0

40.210.700

Total
32.600.000
18.423.080
80.445.232
17.557.465
22.599.596
74.576.144
4.928.321
15.398.682
55.433.316
20.788.567
2.311.337
345.061.740

Total
32.600.000
18.423.080
80.445.232
17.557.465
22.599.596
74.576.144
4.928.321
15.398.682
55.433.316
20.788.567
2.311.337
345.061.740
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ESTAT DE DESPESES
15.S04 Serveis de Millora Agrària, SA
15.S05 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA
11.S08 Ràdio de les Illes Balears, SA
11.S09 Televisió de les Illes Balears, SA
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA

ESTAT DE INGRESSOS
15.S04 Serveis de Millora Agrària, SA
15.S05 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA
11.S08 Ràdio de les Illes Balears, SA
11.S09 Televisió de les Illes Balears, SA
16.S10 Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA
11.S11 Multimèdia de les Illes Balears, SA

TOTAL DESPESES

Cap. 1
3.030.904
582.000
525.000
2.580.000
3.120.000
518.540
10.356.444

Cap. 2
2.043.629
169.400
2.675.000
22.320.000
720.000
2.230.641
30.158.670

Cap. 3
578.172

763.172

0

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3
789.000
95.000

Cap. 4
4.863.705
656.400
3.200.000
24.000.000
3.925.000
1.840.000
38.485.105

0

0

Cap. 5

Cap. 6
30.000
48.400

100.000
85.000

1.500.000
TOTAL INGRESSOS

Cap. 4

1.217.019
3.601.019

Cap. 7

Cap. 8

Cap. 9
7.551.579

50.000
817.750
946.150

0

Cap. 5

Cap. 6

69.912
69.912

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

500.000
375.000
0

Cap. 7
7.581.579
48.400

0

50.000
375.000
440.000
8.494.979

0

Cap. 8

8.426.579

Cap. 9

0

0

Total
13.234.284
799.800
3.200.000
25.550.000
4.300.000
3.566.931
50.651.015

Total
13.234.284
799.800
3.200.000
25.550.000
4.300.000
3.566.931
50.651.015
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ESTAT DE DESPESES
12.F01 Fundació per a l'Esport Balear
13.F02 Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears
18.F03 Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
13.F09 Fundació Robert Graves
13.F10 Fundació Teatre Principal d'Inca
18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
13.F13 Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
18.F15 Fundació Atenció i Suport a la Dependència i Prom. Autonomia Personal
11.F16 Fundació Santuari de Lluc
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
TOTAL DESPESES

ESTAT DE INGRESSOS
12.F01 Fundació per a l'Esport Balear
13.F02 Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears
18.F03 Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
13.F09 Fundació Robert Graves
13.F10 Fundació Teatre Principal d'Inca
18.F12 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
13.F13 Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
18.F14 Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
18.F15 Fundació Atenció i Suport a la Dependència i Prom. Autonomia Personal
11.F16 Fundació Santuari de Lluc
14.F22 Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
TOTAL INGRESSOS

Cap. 1
2.089.516
2.105.133
5.607.650
57.000

Cap. 3
576.483
15.000
62.600
39.198

Cap. 4
357.168
42.000

Cap. 6
76.500
95.107
500.001

3.877.406
388.713
945.694
10.010.000

Cap. 2
1.178.584
320.360
1.833.000
25.027
4.000
5.010.921
262.287
3.046.373
1.487.305

78.500

45.000

2.030.000
106.611

8.000.000
33.081.112

2.568.400
15.736.257

250.000
1.021.781

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3
377.100
216.100
42.000
9.063.531
74.385
1.871.714
1.254.025

0

0

9.266.392
22.165.247

3.231.720
65.000
18.000
3.758.888

Cap. 4
3.769.651
2.304.500
7.545.250
79.225
4.000
38.438
569.756
2.051.991
13.475.000
55.000
1.120.008
31.012.819

Cap. 5

Cap. 7
2.780.911

Cap. 8

Cap. 9
562.500
84.402
135.334
16.742

77.262

0

Cap. 5
55.000
15.000

15.000
50.000
2.950.481

Cap. 6

Cap. 7
3.419.911
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0

Cap. 8

1.703.485
2.502.463

Cap. 9

584.403
135.334
2.030.000
33.111

100
6.859
68.362
10.000
500.000
655.321

15.000
2.795.911

77.262

0

30.000
1.703.485
8.013.506

0

0

Total
7.621.662
2.535.600
8.129.653
256.559
2.034.000
9.135.180
651.000
4.069.329
14.729.025
95.000
12.589.885
61.846.893

Total
7.621.662
2.535.600
8.129.653
256.559
2.034.000
9.135.180
651.000
4.069.329
14.729.025
95.000
12.589.885
61.846.893
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ESTAT DE DESPESES
11.C01 Centre Balears Europa
12.C02 Escola d’Hoteleria
12.C03 Consorci Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca
12.C04 Velòdrom Palma Arena.
12.C05 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
13.C06 Consorci per a la Música Orquestra Simfònica de les Illes Balears
13.C07 Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
13.C08 Institut d'Estudis Baleàrics
15.C09 Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears
15.C11 Consorci de Transports de Mallorca
15.C12 Consorci Formentera Desenvolupament
15.C13 Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions a Palmanyola
17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
13.C15 Agència de Qualitat Universitària
TOTAL DESPESES

ESTAT DE INGRESSOS
11.C01 Centre Balears Europa
12.C02 Escola d’Hoteleria
12.C03 Consorci Desestacionalització de l’Oferta a l’Illa de Mallorca
12.C04 Velòdrom Palma Arena.
12.C05 Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears
13.C06 Consorci per a la Música Orquestra Simfònica de les Illes Balears
13.C07 Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU)
13.C08 Institut d'Estudis Baleàrics
15.C09 Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
15.C10 Consorci d'Aigües de les Illes Balears
15.C11 Consorci de Transports de Mallorca
15.C12 Consorci Formentera Desenvolupament
15.C13 Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions a Palmanyola
17.C14 Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
13.C15 Agència de Qualitat Universitària
TOTAL INGRESSOS

Cap. 1
979.519
2.600.000
415.000
4.150.000
1.075.300

Cap. 2
263.118
1.100.000
50.128
1.310.000
50.000
643.178
1.120.093
356.500

650.569
60.000
33.000
362.000
79.900
10.405.288

31.273.591
10.000
6.000
186.515
74.090
36.443.213

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3
1.455
570.930
1.464.099
60.000
400.550

Cap. 6

650.000

606.100

Cap. 9

707.624

3.062.704
13.196.329

18.000
64.522

451.139

200.000

463.771

1.261.573

606.100

Cap. 3
33.000
1.290.000
747.752

Cap. 4
1.211.092
1.880.000

2.000
28.586.853

Cap. 8

9.000

4.827.806

26.072.601

Cap. 7

100.000

474.500
95.090
1.659.106

238.000
3.500

0

Cap. 5

102.076

200.000

0

Cap. 4

2.070.930
1.514.099
4.662.178
400.550
2.569.493
353.000
102.076
6.801.732
544.500
124.090
2.207.621
153.990
24.595.351

0

Cap. 5

2.000
2.105.095

Cap. 6
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0

Cap. 8

19.277.796

Cap. 9

100.000
3.712.704
13.196.329
451.139

212.000
64.522
463.771
311.400
864.250
233.601
1.356.002

10.000
775.000

1.257.624

Cap. 7

530.000
10.000
225.000

864.250
233.601
1.006.002

350.000

0

20.514.579

0

451.139

Total
1.244.092
3.800.000
757.752
6.008.634
14.710.428
4.862.178
851.689
3.019.493
421.022
565.847
33.185.733
1.408.750
367.691
3.563.623
155.990
74.922.922

Total
1.244.092
3.800.000
757.752
6.008.634
14.710.428
4.862.178
851.689
3.019.493
421.022
565.847
33.185.733
1.408.750
367.691
3.563.623
155.990
74.922.922
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Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2014
Estat d'ingressos
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import
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23.267.317
1.118.448.995
819.800
25.463.888
1.142.536.112
25.463.888
1.168.000.000
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Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2014
Estat d'ingressos
Resum per capítol, article i concepte
Total Pressupost
3 Taxes i altres ingressos
30 Taxes
309 Altres taxes
31 Preus públics
319 Altres preus públics
32 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis
327 De la prestació de serveis d'assistència sanitària
38 Reintegraments d'operacions corrents
381 Reintegraments del pressuposts corrent
39 Altres ingressos
399 Altres ingressos diversos
4 Transferències corrents
45 De comunitats autònomes
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
5 Ingressos patrimonials
55 Productes de concessions i aprofitaments especials
550 De concessions administratives
7 Transferències de capital
75 De comunitats autònomes
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1.168.000.000
23.267.317
2.000.000
2.000.000
20.925.400
20.925.400
330.000
330.000
2.117
2.117
9.800
9.800
1.118.448.995
1.118.448.995
1.118.448.995
819.800
819.800
819.800
25.463.888
25.463.888
25.463.888
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Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2014
Estat d'ingressos
Resum general per centres gestors i capítols
Total
Serveis centrals
Hospital Son Espases
Àrea de salut de Menorca
Àrea de salut d'Eivissa i Formentera
Atenció primària de Mallorca
Hospital de Formentera
Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital comarcal d'Inca
Gerència del 061
Complex hospitalari de Mallorca

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3
23.267.317
2.002.117
10.035.400
1.059.300
2.400.000
805.000
197.500
2.381.600
1.950.000
1.040.000
1.396.400

Capítol 4
1.118.448.995
1.118.448.995

Capítol 5
819.800
10.000
200
103.000

Capítol 6

Capítol 7
25.463.888
25.463.888

455.000
200.000
50.000
1.600

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
60A
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Capítol 8

Capítol 9

Total
1.168.000.000
1.145.915.000
10.045.400
1.059.500
2.503.000
805.000
197.500
2.836.600
2.150.000
1.090.000
1.398.000

Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63575

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

Pressuposts Generals de l'ib-salut per al 2014
Estat de despeses
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import
596.975.095
374.430.524
6.088.149
165.042.344
23.282.184

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

2.181.704
1.142.536.112
25.463.888
1.168.000.000

Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63576

Pressuposts generals de l'ib-salut per al 2014
Estat de despeses

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

Resum general per c.gestors i capítols

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
60B

Serveis centrals
Hospital Son Espases
Àrea de salut de Menorca
Àrea de salut d'Eivissa i Formentera
Atenció primària de Mallorca
Hospital de Formentera
Hospital Son Llàtzer
Hospital de Manacor
Hospital comarcal d'Inca
Gerència del 061
Central de compres

Resum general per programes i capítols

411B
411C
412A
412B
412C
412D

Total

Total
Administració i serveis generals
Formació i investigació del personal sanitari
Atenció primària de salut
Atenció especialitzada
Assistència sociosanitària i salut mental
Assistència sanitària

Capítol 1
596.975.095
14.448.988
197.017.276
46.620.245
63.403.714
101.211.821
4.262.111
85.691.564
43.201.458
32.064.213
9.053.705

Capítol 2
374.430.524
164.417.091
46.070.388
10.058.902
11.819.490
540.266
556.568
24.687.258
11.335.583
7.531.704
157.630
97.255.644

Capítol 3
6.088.149
5.997.890

Capítol 4
165.042.344
165.042.344

Capítol 6
23.282.184
21.627.032
298.972
266.667
250.000
24.477
20.602
473.636
247.580
50.090
23.128

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9
2.181.704
2.181.704

Total
1.168.000.000
373.715.049
243.386.636
56.945.814
75.473.204
101.776.564
4.839.281
110.942.398
54.784.621
39.646.326
9.234.463
97.255.644

Capítol 1
596.975.095
12.487.937
20.381.477
139.619.411
423.298.856
1.187.414

Capítol 2
374.430.524
12.120.454
6.568
9.805.045
240.912.380
29.911
111.556.166

Capítol 3
6.088.149
4.010.656

Capítol 4
165.042.344

Capítol 6
23.282.184
3.095.407

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9
2.181.704
2.181.704

1.987.234
90.259

157.500.000
7.542.344

5.874.184
13.795.926

Total
1.168.000.000
33.896.158
20.388.045
314.785.874
685.639.765
1.217.325
112.072.833

89.940
319

516.667
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Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63577

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2014
Estat d'ingressos
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Imposts directes
2. Imposts indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import
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29.000
8.010.000
19.965
90.000
8.058.965
90.000
8.148.965

Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63578

Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2014
Estat d'ingressos
Resum per capítol, article i concepte

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/181/851954

Total Pressupost
3 Taxes i altres ingressos
39 Venda de béns
339 Venda d'altres béns
4 Transferències corrents
45 De comunitats autònomes
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
5 Ingressos patrimonials
52 Interessos de depòsits
520 Interessos de comptes bancaris
7 Transferències de capital
75 De comunitats autònomes
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

8.148.965
29.000
29.000
29.000
8.010.000
8.010.000
8.010.000
19.965
19.965
19.965
90.000
90.000
90.000

Núm. 181
31 de desembre de 2013
Fascicle 318 - Sec. I. - Pàg. 63579
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Pressuposts Generals de l'Agència Tributària per al 2014
Estat de despeses
Resum general per capítols
Capítol/denominació
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Variació d'actius financers
9. Variació de passius financers
Operacions corrents
Operacions de capital
Total pressupost

Import

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

6.300.500
1.309.500
448.965
90.000

8.058.965
90.000
8.148.965

