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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

18886 Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

 

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

 Ateses les greus dificultats de la Hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears per atendre adequadament les obligacions
que es deriven de la prestació dels serveis bàsics en exercici de les seves competències, i atesa la imperiosa necessitat de reduir l’elevat
dèficit públic de la comunitat autònoma per poder complir els objectius que va establir el Consell de Política Fiscal i Financera dia 6 de març
de 2012, cal adoptar urgentment noves mesures -complementàries de les ja adoptades en el Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures
tributàries urgents- amb la finalitat d’augmentar els ingressos públics, en la mesura que ho permeti la capacitat normativa en matèria
tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc que estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes. Paral·lelament, també cal establir
beneficis fiscals que, a més d’incentivar el desenvolupament econòmic de manera immediata, contribueixin indubtablement a reduir la
despesa pública sanitària.

Concretament, sota els principis de capacitat econòmica, igualtat i progressivitat que han d’inspirar el sistema tributari, i d’acord amb la Llei
28/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i les
condicions de la cessió, i amb 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, s’exerceixen determinades
competències normatives sobre els tributs estatals cedits següents: impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre la venda minorista de determinats hidrocarburs, impost especial sobre determinats
mitjans de transport i taxa fiscal sobre el joc. A més, es regulen normes de gestió específiques del procediment per a la taxació pericial
contradictòria i per a la presentació de les escriptures de cancel·lació hipotecària.

D’aquesta manera, aquesta llei s’articula en dos capítols. El capítol I està dedicat als tributs cedits, i es divideix en quatre seccions en funció
de l’impost regulat. Així, la secció 1a, sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques (article 1), regula una nova deducció autonòmica
per a despeses en primes d’assegurances individuals de salut, que, si bé implica de manera immediata una menor recaptació inicial en
concepte d’aquest impost, també ha d’implicar una reducció de la despesa sanitària per raó de l’ús més elevat que previsiblement faran
aquestes persones de la sanitat privada i, fins i tot, un augment net de la recaptació impositiva global a favor de la comunitat autònoma, per
raó del potencial creixement de l’activitat d’aquest sector de l’assegurança privada.

La secció 2a, relativa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, regula el tipus de gravamen aplicable a les
transmissions oneroses de determinats béns mobles (article 2).

La secció 3a es dedica a l’impost sobre la venda minorista de determinats hidrocarburs (article 3) i, tal com també han fet la majoria de
comunitats autònomes, per primera vegada es regula a les Illes Balears el tipus de gravamen autonòmic respecte de les benzines, el gasoil
d’ús general, el fueloil i el querosè d’ús general.

La secció 4a, sobre l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (article 4), regula també per primera vegada a les Illes Balears el
tipus de gravamen d’aquest impost, però només per als mitjans de transport que emeten més CO  inclosos en l’epígraf 4t de l’article 70.1 de2
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials.

I mitjançant el capítol II (articles 5 a 7) es regulen normes de gestió. En particular s’estableixen determinades especialitats del procediment
de taxació pericial contradictòria i l’exoneració de l’obligació de presentar les escriptures de cancel·lació hipotecària per part dels subjectes
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passius de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Per acabar, la part final s’estructura en tres disposicions addicionals, una de transitòria, una altra de derogatòria i cinc disposicions finals. Les
disposicions addicionals regulen el tipus de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs; l’afectació al finançament de la despesa sanitària dels rendiments derivats de l’aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de
l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, i la constitució de fiances per part de les empreses que operen en el sector
del joc, fiances que s’estenen a les obligacions econòmiques resultants de la meritació de la taxa fiscal sobre el joc, entre altres obligacions o
responsabilitats en què pugui incórrer l’empresa operadora en aquest sector d’activitat. I mitjançant la disposició final primera s’incrementa
el tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns immobles -inclosa la constitució o la transmissió de drets reals d’ús o de
gaudi sobre immobles- de valor més elevat, mitjançant l’aplicació d’una tarifa progressiva, la qual cosa afavoreix, sens dubte, el compliment
del principi de progressivitat del sistema tributari. La disposició final segona modifica la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La disposició final tercera modifica la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures
tributàries urgents. La disposició final quarta modifica la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro,
petita i mitjana empresa. La disposició final cinquena estableix l’entrada en vigor de la norma, sens perjudici de les regles particulars que es
fixen en la disposició transitòria única en funció de la meritació -instantània o periòdica- de cada un dels tributs afectats per la nova
regulació.

Capítol I
Tributs cedits

 
Secció 1a

Impost sobre la renda de les persones físiques
 
Article 1
Deducció autonòmica en concepte de despeses en primes d’assegurances individuals de salut

1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del 15% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de
primes d’assegurances individuals de salut.

2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció cal que es compleixin els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació:

a) Les persones contribuents i beneficiàries de l’assegurança han de tenir residència a les Illes Balears i complir alguna de les
característiques personals següents:

1r. Ser membre d’una família nombrosa.
2n. Ser major de 65 anys.
3r. Patir una discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

b) El contribuent no ha d’haver obtingut, durant l’exercici, rendiments d’activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre la renda
de les persones físiques.
c) La suma de la base imposable general més la base imposable de l’estalvi menys el mínim del contribuent i el mínim per
descendents no han de superar la quantia de 12.000 euros en cas de tributació individual, i 25.000 euros en cas de tributació conjunta.
No obstant això, en el cas de famílies nombroses, aquests imports s’eleven a 24.000 euros en el cas de tributació individual i a
36.000 en el supòsit de tributació conjunta.
d) Només donen dret a deducció les despeses de primes d’assegurances individuals únicament i exclusivament destinades a cobrir
despeses d’assistència sanitària. A aquest efecte, no donen dret a deducció les primes vinculades únicament a assistència dental, ni
tampoc les abonades en concepte d’assegurances privades derivades del règim de les mutualitats de funcionaris o altres col·lectius.
e) A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es poden tenir en compte els descendents membres de la família nombrosa
que, al seu torn, donin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents, en l’article 58 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. I, en el cas que els cònjuges membres ascendents de la família
nombrosa hagin optat per la tributació individual i tenguin dret a la reducció prevista, en concepte de mínim per descendents, en
l’article 58 de la Llei 58/2006 esmentada, cadascun té dret a aplicar-se la meitat de la deducció corresponent a les despeses derivades
de primes d’assegurança per membres descendents de la família nombrosa.
f) En el supòsit de família nombrosa, s’ha de tenir reconeguda administrativament aquesta condició, en els termes que estableix la
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

3. L’incompliment dels requisits i les condicions a què es refereix l’apartat 2 anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent
ha d’incloure en la declaració de l’impost corresponent a l’exercici en què s’ha produït l’incompliment, la part de l’impost que s’ha deixat de
pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.
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Secció 2a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 
Article 2
Tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de determinats béns mobles

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions de vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que, segons la classificació de preus
mitjans de venda que estableix anualment el ministeri competent en matèria d’hisenda mitjançant una ordre, superin 15 cavalls de potència
fiscal, és del 8%.

Secció 3a
Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

 
Article 3
Tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

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 les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, al qual es refereix l’apartat 10, punt 3, de l’article 9 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, és el següent:

                a) Gasolines: 48 euros per 1.000 litres.
                b) Gasoil d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.
                c) Fueloil: 2 euros per tona.
                d) Querosè d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.

2. El tipus de gravamen establert en l’apartat anterior es pot modificar mitjançant la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma
dins els límits que estableix la normativa general aplicable.

Secció 4a
Impost especial sobre determinats mitjans de transport

 
Article 4
Tipus de gravamen en l’impost especial sobre determinats mitjans de transport

D’acord amb l’article 51 de la Llei 22/2009, en l’impost especial sobre determinats mitjans de transport el tipus de gravamen aplicable als
mitjans de transport de l’epígraf 4t de l’article 70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials, és del 16%.

Capítol II
Normes de gestió

 
Article 5
Taxació pericial contradictòria en l’impost sobre successions i donacions

1. Pel que fa a la correcció del resultat obtingut en la comprovació de valors mitjançant qualsevol dels mitjans que preveu l’article 57 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en l’àmbit de l’impost sobre successions i donacions, les persones interessades poden
promoure la taxació pericial contradictòria mitjançant una sol·licitud presentada en el termini del primer recurs o reclamació interposats
contra la liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats administrativament, o contra l’acte de comprovació de valors degudament
notificat.

En cas que la persona interessada estimi que la notificació no conté l’expressió suficient de les dades i els motius tinguts en compte per
elevar els valors declarats i en denunciï l’omissió en un recurs de reposició o en una reclamació economicoadministrativa i es reservi el dret a
promoure una taxació pericial contradictòria, el termini al qual fa referència el paràgraf anterior s’ha de comptar des de la data en què
esdevengui ferm en via administrativa l’acord que resolgui el recurs o la reclamació interposats.

2. La presentació de la sol·licitud de taxació pericial contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la, a la qual fa referència l’apartat 1,
determina la suspensió de l’executivitat de la liquidació i del termini per interposar-hi un recurs o una reclamació.

Article 6
Normes comunes del procediment de taxació pericial contradictòria en els imposts sobre successions i donacions i sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
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La conselleria competent en matèria d’hisenda pot determinar la remuneració màxima que s’ha de satisfer als perits tercers que intervenguin
en taxacions pericials contradictòries, a fi que hi hagi informació pública suficient sobre els costs en què poden incórrer les persones
interessades en la tramitació d’aquest procediment.

Article 7
Escriptures de cancel·lació hipotecària

1. Als efectes del que disposen els articles 51 i 54 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, no és obligatori que els subjectes passius presentin davant
l’Agència Tributària de les Illes Balears les escriptures públiques mitjançant les quals es formalitzi, exclusivament, la cancel·lació
d’hipoteques sobre béns immobles, quan aquesta cancel·lació obeeixi al pagament de l’obligació garantida i estiguin exemptes de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, d’acord amb l’article 45.I.B).18 del text refós esmentat. En aquest sentit, el que
estableix l’article 51.1 d’aquest text refós s’entén complert mitjançant la presentació de l’escriptura davant el registre de la propietat.

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sens perjudici dels deures notarials de tramesa de la informació relativa a les escriptures, d’acord
amb l’article 52 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Disposició addicional primera
Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, al qual es
refereix l’apartat 6 bis de l’article 9 de la Llei 24/2001, és de 48 euros per 1.000 litres.

Disposició addicional segona
Afectació dels rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre vendes minoristes de
determinats hidrocarburs

Els rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs
queden afectats totalment al finançament d’actuacions sanitàries incloses en els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. A aquest efecte, al tancament de cada exercici, la conselleria competent en matèria sanitària ha d’elaborar una memòria acreditativa
d’aquest aspecte.

Disposició addicional tercera
Constitució de fiances en matèria de joc

1. En els termes i les quanties que s’estableixin reglamentàriament, les empreses operadores que facin activitats relacionades amb el joc estan
obligades a constituir fiances, que queden afectades a totes les obligacions i les responsabilitats econòmiques que es derivin de la comissió
d’infraccions en matèria de joc, de la manca de pagament dels tributs exigibles en aquesta matèria i de qualsevol altra obligació de caràcter
econòmic a la qual hagin de respondre per imperatiu legal o reglamentari.

2. La manca de constitució de la fiança, com també la manca d’actualització d’aquesta en el termini d’un mes comptador des del requeriment
que faci l’Administració, implica que la persona o l’entitat interessada incorri en una causa de revocació del títol habilitant.

Disposició transitòria única
Normes transitòries

1. El que disposen els articles 2 a 4, la disposició addicional primera i la disposició final primera s’ha d’aplicar als fets imposables meritats a
partir de l’1 de maig de 2012.

2. El que disposa l’article 1 s’ha d’aplicar als fets imposables de l’impost sobre la renda de les persones físiques meritats a partir de l’1 de
gener de 2012.

Disposició derogatòria única
Derogació de normes

Es deroguen el Decret Llei 4/2012, de 30 de març, i totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a les disposicions contingudes en
aquesta llei o les contradiguin.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives
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La lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, queda modificada de la
manera següent:

“a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat -si aquest darrer és
superior al real- del bé immoble objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

Valor total immoble fins a
(euros)

Quota íntegra (euros) Resta valor fins a (euros)
Tipus aplicable

 (%)

0,00 0,00 300.000,00 7

300.000,01 21.000,00 500.000, 00 8

500.000,01 37.000,00 700.000,00 9

700.000,01 55.000,00 en endavant 10

No obstant això, si el bé immoble és qualificable urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a plaça de garatge,
excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos -en el qual s’aplica la regla general anterior-, el tipus
mitjà aplicable és el que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat -si aquest darrer és superior al real- del
bé immoble garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

Valor total garatge fins a
(euros)

Quota íntegra (euros) Resta valor fins a (euros)
Tipus aplicable

 (%)

0,00 0,00 30.000,00 7

30.000,01 2.100,00 en endavant 8

A l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors, la quota íntegra s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà així obtingut a la
base liquidable corresponent al subjecte passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per cent el quocient resultant de dividir la
quota obtinguda per l’aplicació de les anteriors tarifes pel valor total de l’immoble. El tipus mitjà s’ha d’expressar amb dos
decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan el tercer decimal sigui superior a 5 i per defecte quan el tercer decimal
sigui igual o inferior a 5.”

Disposició final segona
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. S’afegeix un nou capítol, el capítol XIII, en el títol V, de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Capítol XIII

Taxa per la tramitació de les sol·licituds d’avaluació per a l’acreditació del professorat per part de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears

Article 103 duotricies

Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis inherents a la tramitació de les sol·licituds normalitzades
d’avaluació per a l’acreditació del professorat per part de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Article 103 tertricies

Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’avaluació de l’acreditació a què es refereix el fet imposable.

Article 103 quatertricies

Quantia
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1. L’import de la taxa és de 50,00 euros.

2. Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import de la taxa:

a) Les persones que es troben en situació d’atur.
b) Les persones que pertanyen a famílies nombroses.
c) Les persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 

  Aquests supòsits no són acumulables.

Article 103 quintricies

Meritació i pagament

1. La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud d’avaluació 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, al temps de la presentació
de la sol·licitud d’avaluació de l’acreditació.”

2. S’afegeix un nou capítol, el XLV, en el títol VI de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“Capítol XLV

Taxa per la prestació de serveis derivada de la reserva de boies d’ancoratge en el Parc nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de
Cabrera

Article 343 septies

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis per part de l’entitat Espais de Natura Balear derivada de la
reserva de boies d’ancoratge en el Parc nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera, emparada per l’autorització pertinent.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques, 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 l’autorització corresponent per a la realització de les activitats a què es refereix
el fet imposable.

3r. Quantia

1. La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les tarifes següents:

                A. Ancoratge de l’1 d’octubre al 30 d’abril:

A.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora): 7,5 €/dia
A.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d’eslora): 12 €/dia
A.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d’eslora): 21 €/dia
A.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d’eslora): 64,5 €/dia

                B. Ancoratge de l’1 de maig al 30 de setembre:

B.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o menys d’eslora): 15 €/dia
B.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins a 15 metres d’eslora): 24 €/dia
B.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i fins a 20 metres d’eslora): 42 €/dia
B.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i fins a 35 metres d’eslora): 129 €/dia

2. En el cas que es reservi una boia de capacitat superior a l’eslora de l’embarcació, l’import de la tarifa serà el corresponent a la
boia objecte de la reserva.
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Excepcionalment, i d’acord amb els criteris que fixi l’òrgan gestor dels sistemes d’ancoratge, es podrà atorgar una autorització
especial, prèvia justificació, per a embarcacions de més de 35 metres d’eslora. En aquest cas, la tarifa aplicable serà la màxima, és a
dir, la tarifa establerta en el punts A.4 i B.4 de l’apartat 1 anterior.

4t. Meritació i pagament

1. La taxa es merita quan es presenti la sol·licitud de reserva de boies d’ancoratge, d’acord amb el que disposa l’article 10.1 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, al temps de la presentació
telemàtica de la sol·licitud de reserva de boies d’ancoratge.

5è. Devolució

La cancel·lació de la reserva, quan es faci amb una antelació mínima de tres dies, implicarà la devolució del 50% de l’import de la
quota tributària. Aquesta cancel·lació s’ha de fer per via telemàtica, amb indicació de totes les dades que, a aquest efecte,
s’estableixin per l’òrgan gestor dels sistemes d’ancoratge.

Les cancel·lacions de les reserves que no verifiquin totes les condicions a què es refereix el paràgraf anterior no donaran lloc a cap
tipus de devolució de la taxa corresponent.”

Disposició final tercera
Modificacions de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents

1. L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera següent:

“3. El cessament efectiu de l’activitat o la baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, abans de complir l’any natural
necessari per aplicar la deducció, determina la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d’incloure en la declaració de l’impost
corresponent a l’exercici en què s’ha produït l’incompliment la part de l’impost que s’ha deixat de pagar com a conseqüència de la
deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.”

2. L’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera següent:

“3. L’incompliment dels requisits i les condicions establertes en les lletres a), c), e) i f) de l’apartat 2 anterior comporta la pèrdua
del benefici fiscal, i el contribuent ha d’incloure en la declaració de l’impost corresponent a l’exercici en què s’ha produït
l’incompliment la part de l’impost que s’ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els
interessos de demora meritats.”

3. L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera següent:

“2. La bonificació s’aplica, en tot cas, a les liquidacions trimestrals corresponents al quart trimestre de l’exercici o, si s’escau, als
immediatament anteriors, fins a permetre l’aplicació total del seu import.”

4. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificada de la manera
següent:

“a) Només es poden beneficiar de la bonificació un 10% de les màquines de tipus B o recreatives amb premi que estiguin
instal·lades en la data de meritació del tribut, en cada local o sala. A l’efecte del càlcul d’aquest percentatge, la xifra de màquines
resultant de l’aplicació del coeficient s’ha d’arrodonir per excés o per defecte a la unitat més pròxima, si bé en cas d’obtenir-se una
quantitat la darrera xifra de la qual sigui exactament la meitat de la unitat, l’arrodoniment s’ha de fer a la unitat inferior. Així
mateix, en el supòsit de coexistir en el mateix local o sala màquines amb interconnexió i sense interconnexió, el benefici fiscal
s’aplica sobre les màquines sense interconnexió.”

5. L’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera següent:

“1. S’aplica una bonificació del 8,5% de la quota aplicable a les màquines de tipus B de l’exercici de 2012 que no estiguin
instal·lades en sales de bingo, en sales de joc tipus B o mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu mantengui com a mínim
el 90% del nombre de màquines instal·lades dia 1 de gener de 2012, en relació amb les que estiguin instal·lades dia 1 de gener de
2011. En tot cas, el subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.”

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa
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L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa,
queda modificat de la manera següent:

“2. Es consideren emprenedores les persones físiques o jurídiques que estan iniciant o ja han iniciat, en un temps no superior a dos
anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, sempre que no superin els paràmetres de la condició de mitjana
empresa.”

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

Palma, a vint-i-sis de setembre de dos mil dotze

                                                                                                                     El president,
                                                                                                                     José Ramón Bauzá Díaz

               El vicepresident econòmic, 
       de Promoció Empresarial  i d’Ocupació
               José Ignacio Aguiló Fuster
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