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Article 11.
Pagaments a empreses en concepte de compensació
econòmica per formació a centres de treball.
11.1. La Conselleria d’Educació i Cultura, d’acord amb els convenis
signats amb empreses per dur a terme els mòduls formatius de formació a centres
de treball, procedirà a tramitar semestralment un lliurament a favor dels centres
docents que imparteixen aquests ensenyaments. Aquest lliurament s’efectuarà
mitjançant document comptable de gestió del Pressupost de Despeses ADOP, per
l’import total de les quantitats a transferir als centres. Els centres, una vegada
hagin rebut la tramesa de fons, realitzaran el pagament a les empreses corresponents.
11.2. A la fiscalització d’aquest document comptable, així com al règim
jurídic d’aquestes assignacions, serà d’aplicació allò que es disposa als punts 2
i 3 de l’art. 9 de la present ordre.
11.3 La comptabilització al compte de gestió del centres dels imports
rebuts per aquest concepte, es realitzarà com segueix:
- Una vegada rebuts els lliuraments, els centres registraran l’import tramès
a l’apartat de recursos procedents dels pressuposts de la CAIB, estat lletra A.
- Pel que fa als pagaments a les empreses, es registraran a l’apartat de
despeses, apartat de treballs realitzats per altres empreses, una vegada fets
efectius.
Article 12.
Pagaments a alumnes i a professors en concepte de
compensació econòmica per la realització de la formació a centres de treball.
12.1 La Conselleria d’Educació i Cultura procedirà a tramitar semestralment
un lliurament a favor dels centres docents que s’imparteixin mòduls formatius de
formació a centres de treball, en concepte de compensació econòmica per les
despeses que ocasiona l’esmentat mòdul als alumnes i professors que realitzin el
seguiment de la formació. Aquest lliurament s’efectuarà mitjançant document
comptable de gestió del Pressupost de Despeses ADOP, per l’import total de les
quantitats a transferir als centres. Els centres, una vegada rebuda la tramesa de
fons, realitzaran el pagament als alumnes i professors amb la presentació prèvia
de la documentació justificativa de les despeses ocasionades en concepte de
desplaçaments, manutenció o comunicacions.
12.2 A la fiscalització d’aquest document comptable , així com al règim
jurídic d’aquestes assignacions, serà d’aplicació allò que es disposa als punts 2
i 3 de l’art. 9 de la present ordre.
12.3 La comptabilització al compte de gestió del centre s’efectuarà de la
manera següent:
- Els lliuraments seran registrats pels centres a l’apartat de recursos
procedents dels pressuposts de la CAIB, estat lletra A.
- Els pagaments efectuats als alumnes i professors seran registrats a
l’apartat de despeses corresponent, d’acord amb la documentació justificativa
aportada.
Disposició Transitòria
Aquesta Ordre entrarà en vigor des de la seva publicació al BOIB, tot i això
serà d’aplicació al règim i trameses de fons produïdes al llarg de l’exercici de
1999.
Palma de Mallorca ,23 de desembre de 1999.
EL CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS, ENERGIA I
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA.
Joan Mesquida Ferrando.
— o —Núm. 25116
ORDRE de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aproven els
models 040, 042, 043, 044, 045, de declaració-liquidació de la
taxa fiscal sobre el joc, com també la guia dels cartons del bingo
i el sobre anual per a casinos, impost sobre el joc del bingo i altres
jocs
La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, modificada per lleis orgàniques 9/1994, de 24
de març i 3/1999, de 8 de gener, estableix, en l’article 10.25, que la Comunitat
Autònoma té la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes
excloses les apostes esportivobenèfiques.
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Mitjançant la Llei 27/1997, de 4 d’agost, de modificació del règim de
cessió de tributs de l’estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
fixació de l’abast i condicions d’aquesta cessió, se cedeix a la CAIB el rendiment
dels tributs sobre el joc; es produeix la cessió efectiva d’aquests tributs amb la
sol·licitud prèvia de la CAIB, per mitjà d’acord de la Comissió Mixta paritària
Estat-CAIB.
El Reial Decret 999/1999, d’11 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis
de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de taxes i altres exaccions sobre el joc, en l’article 1 disposa: “S’aprova
l’Acord de la Comissió Mixta prevista en la disposició transitòria quarta de
l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears en matèria de taxes i altres exaccions
sobre el joc, en l’article 1 disposa: “S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta
prevista en la disposició transitòria quarta de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears en matèria de taxa i altres exaccions sobre el joc, adoptat en el ple
d’aquesta comissió, en la seva sessió del dia 6 de maig de 1999…”. Aquesta
transferència implica que la comunitat autònoma determini els impresos que
s’hauran d’utilitzar per l’ingrés de la taxa fiscal sobre el joc.
D’altra banda, la Llei 12/1999, de diverses mesures tributàries,
administratives, de funció pública i econòmiques, regula el tipus de gravamen,
les quotes fixes, la meritació, la gestió i la recaptació de la taxa fiscal sobre els
jocs de sort, envit, atzar i apostes que recull el Reial Decret-Llei 16/1977, i el
coordina amb la tributació autonòomica sobre el joc, vigent fins ara a les Illes
Balears.

Per tot això, aquesta Conselleria disposa:
U. Aprovació del model 040. “Impost sobre el Joc del Bingo”. Aquest
model de declaració-liquidació que figura com a annex I a aquesta ordre, consta
de 3 exemplars: exemplar per a l’Administració per al sobre anual, exemplar per
a la persona interessada (subjecte passiu), i exemplar per a l’entitat col·laboradora.
Aquest model, l’hauran de fer servir els subjectes passius de l’impost del bingo
sobre els premis corresponents als cartons que contenguin les combinacions
guanyadores.
Dos. Aprovació del model 042. S’aprova el model 042 “Taxa fiscal sobre
rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries”. Aquest model de declaracióliquidació, que figura com a annex II, d’aquesta ordre, consta de tres exemplars:
exemplar per a l’Administració per al sobre anual, exemplar per a la persona
interessada (subjecte passiu), i exemplar per a l’entitat col·laboradora. Aquest
model, l’hauran de fer servir aquells que organitzin o celebrin aquest tipus de joc.
Tres. Aprovació del model 043. S’aprova el model 043 “Taxa fiscal sobre
el joc-sales de bingo”. Aquest model de declaració-liquidació, que figura com a
annex III d’aquesta ordre, consta de 3 exemplars: exemplar per a l’Administració,
exemplar per a la persona interessada (subjecte passiu), i exemplar per a l’entitat
col·laboradora. Aquest model de declaració-liquidació, haurà de ser presentat
pels subjectes passius de la taxa fiscal i serà el que es faci servir tant per a la
compra dels cartons com per fer efectiu l’ingrés de la taxa.
Quatre. Aprovació del model 044. S’aprova el model 044. “Taxa fiscal
sobre el joc. Casinos de joc”. Aquest model de declaració-liquidació, que figura
com a annex IV d’aquesta Ordre, consta de 3 exemplars: exemplar per a
l’Administració per al sobre anual, exemplar per a la persona interessada
(subjecte passiu), i exemplar per a l’entitat col·laboradora. Aquest model de
declaració-liquidació, serà presentat pels casinos com a subjectes passius de la
taxa per fer-en l’ingrés.
Cinc. Aprovació del model 045. S’aprova el model 045. “Taxa fiscal sobre
el joc. Màquines i aparells automàtics”. Aquest model de declaració-liquidació,
que figura com a annex V d’aquesta ordre, consta de 3 exemplars: exemplar per
a l’Administració, exemplar per a la persona interessada (subjecte passiu), i
exemplar per a l’entitat col·laboradora. Aquest model de declaració-liquidació,
serà presentat per les empreses operadores, subjectes passius de la taxa, per feren l’ingrés.
Sis. Aprovació del model de la guia de cartons de bingo. S’aprova el model
de la guia de cartons de bingo, que figura com a annex VI d’aquesta ordre. Aquest
model constarà de 3 exemplars un per al subjecte passiu, un altre per a
l’Administració, i un altre pel dipositari dels cartons. L’esmentada guia serà
lliurada per part del Servei de la Taxa Fiscal sobre el Joc de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts o pels serveis territorials degudament diligenciada, una
vegada efectuat l’ingrés de la taxa, per poder ser lliurada al dipositari dels cartons,
el qual els hi lliurarà i emplenarà l’esmentada guia amb els números de sèrie dels
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cartons que siguin subministrats al subjecte passiu.
Set. Aprovació del model del sobre anual per a casinos i altres jocs.
S’aprova el sobre anual de la taxa fiscal sobre el joc per a casinos, que figura com
a annex VII d’aquesta ordre, impost sobre el joc del bingo i altres jocs que s’haurà
de trametre a l’Administració, amb l’exemplar corresponent a aquesta dels
models 044, 040 i 042 respectivament.
Vuit. Relació anual d’existències de cartons de bingo. Els bingos estaran
obligats a presentar bé directament o a través de correu certificat en el Servei de
la Taxa Fiscal sobre el Joc de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts o a qualsevol
dels seus serveis territorials dins els vint primers dies de gener una relació anual
de les existències de cartons de bingo, a data 31 de desembre, desglossada per
sèries i pels distints valors facials. L’esmentada relació no serà necessari que
s’ajusti a cap model oficial.
Nou. Termini de presentació i ingrés dels models 042 i 044. D’acord amb
el que es disposa en l’article 4 del títol l de la Llei 12/1999 de diverses mesures
tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques, la presentació dels
models 042 i 044, així com l’ingrés del seu import, es farà els primers vint dies
dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, sobre els fets imposables produïts en
el trimestre natural anterior.
Els venciments de termini que coincideixin amb un dissabte o dia inhàbil
s’entendran traslladats al primer dia hàbil immediat següent.
Deu. Termini de presentació i ingrés del model 045. D’acord amb el que
es disposa en l’article 4 del títol l de la Llei 12/1999 de diverses mesures
tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques, la presentació i
l’ingrés del model 045 es farà en els vint primers dies dels mesos de març, juny,
setembre i desembre.
Els venciments de termini que coincideixin amb un dissabte o dia inhàbil
s’entendran traslladats al primer dia hàbil immediat següent.
Onze. Termini de presentació i ingrés del model 043. D’acord amb el que
es disposa en l’article 3 del Títol I de la Llei 12/1999 de diverses mesures
tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques, la presentació del
model 043 i l’ingrés del seu import s’efectuarà en el moment del subministrament
dels cartons.
Dotze. Termini de presentació i ingrés del model 040. D’acord amb el que
es disposa en el Decret 1/1992, de 16 de gener, la declaració-liquidació corresponent
als premis satisfets durant cada mes natural, es presentarà dins els 20 primers dies
del mes subsegüent a aquest període.
Tretze. Lloc de presentació i ingrés dels models 040, 042, 043, 044, 045.
L’ingrés de la taxa, podrà fer-se a la Caixa de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts o bé a qualsevol de les entitats col·laboradores.
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publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a la taxa
sobre el Joc, com també a l’impost del bingo reportats a partir del dia 1 de gener
de l’any 2000.
Palma, 28 de desembre de 1999
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida i Ferrando
— o —Núm. 25119
ORDRE de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts , de 23 de
desembre de 1999, per la qual es modifica l’Ordre de la Conselleria
d’Economia i Hisenda, de 14 de desembre de 1995, que desenvolupa
el Reglament del cànon de sanejament d’aigües
L’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda, de 14 de desembre de
1995, per la qual es desenvolupa el Decret 132/1995, de 12 de desembre, que
aprova el Reglament del cànon de sanejament d’aigües, publicada en el BOCAIB
núm. 159 de 23-12-1995, va aprovar els models 656 i 666 de les declaracionsliquidacions del substituts del contribuent pel cànon de sanejament i va
desenvolupar altres aspectes de la gestió del tribut.
L’esmentada Ordre de 14 de desembre de 1995 va ser d’aplicació a la
facturació del cànon de sanejament realitzada a partir de l’1 de gener de 1996.
Quatre anys després es considera necessari modificar-ne alguns dels punts, als
efectes d’agilitar la tramitació i de facilitar-ne el tractament informàtic i telemàtic
de les declaracions-liquidacions presentades en els bancs o caixes autoritzades.
En virtut del que s’ha exposat, el conseller d’Hisenda i Pressuposts disposa:
Article 1. Les declaracions-liquidacions periòdiques del cànon de
sanejament d’aigües, a realitzar pels substituts del contribuent, s’hauran de
formalitzar en el model 656 de l’annex I d’aquesta ordre, i s’hauran de presentar
a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts o a qualsevol de les entitats col.laboradores.
Article 2. El model 656 consta d’una única pàgina en tres exemplars.
“L’exemplar per a la caixa o entitat col·laboradora” és per a l’entitat col·laboradora
autoritzada o la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts o, si escau,
l’oportú òrgan de la Conselleria.
Els altres dos exemplars se’ls quedarà el declarant. “L’exemplar per al
declarant”, el mantindrà en el seu poder com a justificant del tràmit realitzat i
“l’exemplar per al sobre de la declaració-liquidació resum anual”, l’haurà de
incloure en el sobre de la declaració-liquidació resum anual en el moment de
presentar-lo.

Els impresos hauran de dur adherits a cada un dels exemplars les
corresponents etiquetes identificatives.

Article 3. La declaració-liquidació resum anual establerta en l’article 15.3
del Decret 132/1995, de 12 de desembre, s’haurà de formalitzar, abans de dia 30
de juny de l’any següent el qual es declara, en el model 666 de l’annex II d’aquesta
ordre.

Si de la declaració-liquidació no resultàs cap quantitat a ingressar, els
esmentats models hauran de ser presentats bé directament o bé mitjançant
tramesa per correu certificat al Servei de la Taxa Fiscal del Joc de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts o a qualsevol dels seus serveis territorials.

Article 4. El model 666 consta d’una única pàgina en tres exemplars.
“L’exemplar per a la caixa o entitat col·laboradora” se’l quedarà l’entitat
col.laboradora autoritzada o la caixa de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts o,
si escau, l’òrgan corresponent de la Conselleria.

Catorze. Temps i lloc de presentació del sobre anual per a casinos i altres
jocs. El sobre anual per a casinos i altres jocs es presentarà a la vegada i al mateix
lloc que la declaració-liquidació trimestral corresponent al darrer període de
l’exercici.

Els altres dos exemplars se’ls quedarà el declarant. “L’exemplar per al
declarant” el mantindrà en el seu poder com a justificant del tràmit realitzat i
“l’exemplar per al sobre de la declaració-liquidació resum anual”, l’haurà
d’incloure en el sobre de la declaració-liquidació resum anual.

Disposició transitòria primera. Al llarg dels mesos de gener i febrer es
podrà continuar utilitzant l’imprès A 43 “ Impost sobre el joc del bingo” per als
fets imposables que es meritin els mesos de novembre i desembre de l’exercici
1999.

Article 5. S’aprova el model SCSA de sobre de la declaració-liquidació
resum anual del cànon de sanejament d’aigües segons figura a l’annex III
d’aquesta ordre.

Disposició transitòria segona. Al llarg del mes de gener els ingressos dels
models 044 i 045 només es podran fer efectiu a la Caixa de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts.

Disposició transitòria. La declaració-liquidació resum anual de l’exercici
1999 es formalitzarà en el model 666 aprovat per aquesta ordre i que figura a
l’annex II.

Disposició derogatòria única. Des de l’entrada en vigor d’aquesta ordre
queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al
que s’hi disposa.

Disposició derogatòria. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordre,
queden derogats els punts 1 i 6 de l’article 5; el punt 1 de l’article 9; i els annexos
V i VI de l’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda, de 14 de desembre de
1995, per la qual es desenvolupa el Decret 132/1995, de 12 de desembre de 1995,
que aprova el Reglament del cànon de sanejament d’aigües.

Disposició final única. Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent de

