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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

7279

Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de
mesures d’impuls del turisme sostenible
Preàmbul

L’article 30.28 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva per ordenar la seva hisenda, d’acord amb les normes que conté el mateix Estatut,
particularment en l’article 120 i els següents.
En l’exercici d’aquesta competència exclusiva, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre
estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, amb la qual es crea un nou tribut autonòmic, l’impost sobre les estades
turístiques a les Illes Balears, la recaptació del qual ha de nodrir un fons per afavorir el turisme sostenible, per poder finançar adequadament
tot un seguit d’actuacions, delimitades en la mateixa Llei, a fi d’aconseguir, en darrera instància, un turisme sostenible a les Illes Balears des
dels punts de vista ambiental, social i econòmic.
Així mateix, i per decidir sobre els projectes concrets que s’hagin d’executar amb càrrec al fons esmentat, en el marc en tot cas de les
actuacions generals delimitades en la Llei i del pla d’impuls del turisme sostenible que amb aquesta finalitat s’ha d’aprovar cada any, la Llei
crea la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, el règim d’organització i funcionament de la qual es desplega també en aquest Decret.
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D’aquesta manera, doncs, per a l’aplicació de la Llei i la plena efectivitat de l’impost que es crea i de la resta de mesures d’impuls del turisme
sostenible relacionades amb l’afectació d’aquest impost a determinades finalitats de despesa, és necessari el desplegament reglamentari
d’aquesta Llei per mitjà d’aquest Decret.
En tot cas, i tenint en compte que l’abast propi de tota norma reglamentària ha de ser, únicament, desplegar els aspectes legals que ho
requereixen, i per tant no reiterar la regulació legal preexistent, aquest Decret es limita a regular allò que es considera estrictament necessari
per al desplegament correcte de la Llei 2/2016, de manera que tot el que es regula suficientment en la Llei esmentada no és objecte de cap
menció en el Decret.
D’altra banda, i en la mesura que es pretén que la primera meritació de l’impost es produeixi a partir del dia 1 de juliol de 2016, cal que el
Decret reguli tota la matèria reglamentària que sigui imprescindible per a una aplicació immediata de la Llei —inclosos els models de les
declaracions corresponents—, sense necessitat, per tant, i en principi, de cap desplegament reglamentari de segon grau, mitjançant ordre, i tot
això, evidentment, sens perjudici que, en el futur, es puguin aprovar alguns altres desplegaments puntuals si la pràctica en l’aplicació de
l’impost així ho aconsella, com ara, per exemple, en matèria de devolucions d’ingressos indeguts, a què es refereix l’article 8.3 de la Llei.
Aquest Decret consta d’un preàmbul, cinquanta-tres articles estructurats en cinc títols, una disposició addicional, cinc disposicions
transitòries i tres disposicions finals. Així mateix, conté sis annexos en els quals es determinen els signes, els índexs i els mòduls aplicables al
règim d’estimació objectiva (annex 1), i els models de les diferents declaracions que s’aproven en l’articulat del Decret (annexos 2 a 6).
Pel que fa a l’articulat, el títol preliminar (article 1) fa referència a l’objecte del Decret, que és desplegar la Llei 2/2016, els títols I a III
regulen els aspectes tributaris de l’impost sobre estades turístiques, i el títol IV regula la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible.
Així doncs, i pel que fa als tres primers títols del Decret, el títol I (articles 2 a 9) desplega, en allò que és necessari, els aspectes materials i
temporals de l’impost sobre estades turístiques, i s’estructura en dos capítols: el primer, relatiu als elements objectius, es refereix
específicament a un dels fets imposables, que delimita, i regula els requisits formals exigibles per acreditar la concurrència de les exempcions
previstes en la Llei 2/2016, i el segon, amb un únic article, delimita exactament quan s’entén que s’inicia l’estada en el cas de les
embarcacions de creuer turístic.
El títol II (articles 10 a 15) es dedica als elements de quantificació del tribut i, per tant, regula determinats aspectes relatius, d’una banda, a la
base imposable, tant pel que fa al règim d’estimació directa (capítol I) com pel que fa al règim d’estimació objectiva (capítol II), i, de l’altra,
a la quota tributària (capítol III). D’acord amb aquest títol, el règim d’estimació objectiva es configura d’una manera que se’n faciliti al
màxim l’aplicació —en tot cas voluntària— a la majoria dels establiments turístics, amb la consegüent reducció de les càrregues inherents a
les obligacions formals de l’impost. En particular, es regula la manera de determinar el nombre de dies d’estada en el règim d’estimació
objectiva, la tributació efectiva del qual es conté en els signes, els índexs i els mòduls de l’annex 1 del Decret. En tot cas, aquests signes,
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índexs i mòduls introdueixen determinats paràmetres a fi de tenir en compte les diverses particularitats que justifiquen certes minoracions de
la càrrega tributària efectiva, com ara la possible existència d’exercicis fiscals de durada inferior a l’any natural, la inclusió d’un mateix
establiment turístic en grups diferents al llarg d’un mateix exercici o la concurrència de circumstàncies excepcionals —de caràcter general o
particular— que puguin incidir greument en el sector turístic o en un establiment determinat, tot això d’una manera anàloga a altres tributs
vigents amb règims d’estimació objectiva de la base imposable, com ara l’impost sobre la renda de les persones físiques. Finalment, el capítol
III d’aquest títol regula, en un únic article, la quota tributària de l’impost, tant per al règim d’estimació directa de la base imposable com per
al règim d’estimació objectiva d’aquesta base.
El títol III (articles 16 a 33), amb quatre capítols, regula les normes de gestió del tribut. En primer lloc, el capítol I recull les obligacions
documentals i registrals que, amb caràcter general, han de complir, d’una banda, el contribuent, com a persona que verifica el fet imposable, i
de l’altra, el substitut del contribuent. Aquestes obligacions formals, com s’ha apuntat abans, es simplifiquen en tots els casos de
determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva. Al seu torn, el capítol II regula la declaració censal que el substitut ha de
presentar en cas d’alta o de baixa de l’activitat inherent a l’explotació de l’establiment turístic, i també en cas que es produeixi qualsevol
modificació que afecti la declaració vigent. El capítol III d’aquest títol regula el sistema de liquidació de l’impost, el qual es configura, pel
que fa al règim d’estimació directa de la base imposable, en quatre declaracions liquidacions trimestrals i una declaració resum anual, i, pel
que fa al règim d’estimació objectiva de la base imposable, en una declaració liquidació anual i un ingrés a compte. En particular, i d’acord
amb el que preveu el darrer paràgraf de l’article 14.3 de la Llei 2/2016, se substitueix, per a determinats establiments turístics, el sistema de
declaració liquidació (o autoliquidació) de l’impost pel sistema de declaració d’alta en una matrícula i liquidació col·lectiva posterior de
l’impost a càrrec de l’Administració tributària. Per acabar aquest títol, el darrer capítol estableix que la presentació de les declaracions i els
pagaments corresponents s’han de fer per via telemàtica.
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El títol IV (articles 34 a 53) tracta de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible, creada per l’article 20 de la Llei 2/2016, i consta de
quatre capítols. El capítol I conté les disposicions generals sobre la Comissió, i regula la naturalesa, el règim jurídic, les funcions, la
composició i altres qüestions inherents al nomenament, el cessament i el mandat dels membres de la Comissió. El capítol II regula
l’organització i el règim de funcionament; així, d’una banda, i pel que fa als òrgans col·legiats, la Comissió s’estructura en el Ple, el Comitè
Executiu i, si escau, les comissions de treball que es creïn, mentre que, com a òrgans unipersonals, es configuren la Presidència, la
Vicepresidència i la Secretaria. En tot cas, s’estableixen la composició, les funcions i el règim de funcionament dels òrgans col·legiats, i
també les persones que integren els òrgans unipersonals i les seves funcions. El capítol III conté un article dedicat al pla anual d’impuls del
turisme sostenible, per mitjà del qual s’han de fixar els objectius anuals prioritaris, amb criteris d’equilibri territorial. I el capítol IV, relatiu a
la presentació i la selecció dels projectes, regula la manera com les administracions i les entitats que formen part de la Comissió poden
presentar els projectes, i també els criteris que han de regir la selecció d’aquests projectes, amb una atenció especial als que hagin estat
sotmesos a processos de participació ciutadana, d’acord amb les previsions que sobre això conté la Llei que es desplega.
La part final del Decret consta d’una disposició addicional única, que conté una clàusula d’estil en matèria de gènere; cinc disposicions
transitòries, que estableixen normes particulars per a l’exercici fiscal corresponent a l’any 2016 —que comença el dia 1 de juliol— i per a la
publicitat dels projectes mentre no estigui operatiu el lloc web específic a què es refereix l’article 20.4 de la Llei 2/2016, i tres disposicions
finals. La primera d’aquestes disposicions finals modifica puntualment l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de
2009 per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es
crea el tauler d’anuncis electrònic de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la segona conté les normes que delimiten les facultats de
desplegament del Decret, i la tercera fixa el dia 1 de juliol de 2016 com a data de l’entrada en vigor del Decret.
Finalment, i com ja s’ha indicat abans, l’annex 1 del Decret conté els signes, els índexs i els mòduls aplicables al règim d’estimació objectiva
de l’impost sobre estades turístiques, i els annexos 2 a 6 inclouen els models de les diferents declaracions tributàries que, per a l’aplicació
correcta d’aquest impost, s’aproven al llarg de l’articulat del Decret.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 23 de juny de 2016,

DECRET

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

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

Núm. 81
25 de juny de 2016
Sec. I. - Pàg. 19422

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és desplegar la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme
sostenible.

TÍTOL I
ASPECTES MATERIALS I TEMPORALS DE L’IMPOST
Capítol I
Elements objectius. Fet imposable i exempcions
Secció 1a
Fet imposable
Article 2
Delimitació
1. A l’efecte de l’article 4.1 j de la Llei 2/2016 tenen la consideració d’establiments turístics els habitatges moblats i equipats en condicions
d’ús immediat, comercialitzats turísticament, amb finalitat lucrativa, que no compleixen els requisits exigits per la normativa turística per a la
comercialització turística.
2. En tot cas, els establiments a què es refereix l’apartat anterior s’han d’entendre comercialitzats turísticament quan es verifiqui qualsevol de
les circumstàncies següents:
a) Quan en l’establiment es prestin serveis propis d’una empresa turística d’allotjament.
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b) Quan l’oferta de l’allotjament es promocioni per mitjà de canals de comercialització turística per períodes de temps inferiors a dos mesos,
llevat que s’acrediti que les contractacions dels allotjaments constitueixen simples arrendaments de temporada d’acord amb la legislació
aplicable a aquests tipus d’arrendaments.
3. A l’efecte del que estableix la lletra b de l’apartat anterior s’entén per canal de comercialització turística tot sistema que posa els
habitatges objecte de comercialització turística a disposició dels clients potencials, tant si aquest sistema actua com a simple intermediari per
facilitar que es posin en contacte ambdues parts com si participa en la concreció de la venda o en el pagament del preu de les estades
turístiques corresponents.
D’acord amb això, es consideren canals de comercialització turística les agències de viatges, en les seves diferents modalitats; les centrals de
reserves; els webs de promoció, reserva o lloguer turístic; les plataformes P2P, i també les agències immobiliàries i la resta d’agents que
intervenen en la promoció o la comercialització d’estades turístiques de la manera que preveu el paràgraf anterior.

Secció 2a
Exempcions
Article 3
Estades de menors de 16 anys
L’aplicació de l’exempció que preveu l’article 5.1 a de la Llei 2/2016, relativa a les estades de menors de 16 anys, requereix la presentació
d’una còpia d’un document —passaport, llibre de família, document d’identitat o qualsevol altre document anàleg— en el qual constin la
identitat i la data de naixement del menor.

Article 4
Estades per força major
1. Als efectes de l’exempció que preveu l’article 5.1 b de la Llei 2/2016, s’entenen per força major els esdeveniments que es produeixin en el
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territori de les Illes Balears que no s’hagin pogut preveure o que s’hagin pogut preveure però hagin estat inevitables, i particularment les
catàstrofes naturals, els actes violents i les actuacions de les forces armades i de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, quan impliquin
un risc extraordinari per a les persones determinant de la necessitat d’ocupar de manera urgent i provisional l’establiment turístic.
2. En aquests casos, l’aplicació de l’exempció exigeix que es compleixin els requisits següents:
a) Els contribuents han d’emplenar i presentar una declaració, que pot ser conjunta, en la qual s’ha de fer constar la concurrència d’aquesta
exempció i que ha d’incloure les dades identificatives dels contribuents i la signatura de qualsevol d’aquests que sigui major d’edat.
b) Els contribuents han d’exhibir un document en el qual consti l’esdeveniment corresponent o l’activació d’alguna mesura pública que s’hi
relacioni, expedit per l’Administració local, autonòmica o estatal competent en cada cas en matèria de seguretat pública o d’emergències,
llevat que les circumstàncies determinants de la concurrència de força major resultin d’una declaració legal o d’una situació de notorietat
coneguda per la mateixa Administració autonòmica.

Article 5
Estades per desplaçaments per a atenció sanitària
L’exempció de l’article 5.1 c de la Llei 2/2016 és aplicable als pacients i als seus acompanyants que pernoctin en un establiment turístic
ubicat fora del territori corresponent a l’àrea de salut en la qual tenguin el domicili fiscal per raó del desplaçament corresponent. Per aplicar
aquesta exempció:
a) Els contribuents han d’emplenar i presentar una declaració, que pot ser conjunta, en la qual s’ha de fer constar aquesta circumstància i que
ha d’incloure les dades identificatives del pacient i, si s’escau, dels acompanyants, i també la signatura de qualssevol dels contribuents que
sigui major d’edat.
b) S’ha de presentar un informe o un document anàleg emès per un metge en què constin la necessitat de l’atenció sanitària i el fet que la
prestació que ha de rebre el pacient forma part de la cartera de serveis del sistema sanitari públic de les Illes Balears.
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Article 6
Estades subvencionades per programes socials
1. Són susceptibles d’aplicar l’exempció de l’article 5.1 d de la Llei 2/2016 els contribuents que fan una estada a l’empara d’un programa de
caràcter social subvencionat per qualsevol administració pública d’un estat membre de la Unió Europea.
2. A l’efecte d’aplicar aquesta exempció:
a) Cada contribuent ha d’emplenar i presentar una declaració en què ha de fer constar aquesta circumstància i que ha d’incloure les seves
dades identificatives i la seva signatura.
No obstant això, en el cas de reserves en grup, es pot substituir aquesta declaració individual per una declaració conjunta, en la qual s’han
d’identificar tots els membres del grup i que ha de signar la persona que el representa.
b) El contribuent o el seu representant ha de presentar un certificat, una factura o qualsevol altre document que acrediti que l’estada del
contribuent es fa sota un programa social i en què s’identifiqui clarament el programa i l’Administració que el subvenciona. Aquesta
justificació ha de constar en un document original redactat en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears.
c) No obstant el que estableixen les lletres anteriors, en el cas de programes de vacances de caràcter social organitzats per qualsevol de les
administracions públiques de l’Estat espanyol s’admet, amb els mateixos efectes, un document expedit per l’empresa organitzadora o
intermediària de l’estada en el qual consti la relació de persones pertanyents al programa corresponent.

Article 7
Concurrència d’exempcions
En cas que sigui possible aplicar a un mateix supòsit diverses de les exempcions que preveu l’article 5.1 de la Llei 2/2016, només se n’ha
d’aplicar una, a instància del contribuent, sens perjudici que, subsidiàriament, el contribuent pugui justificar també la concurrència de les
altres.
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Article 8
Requisits formals
1. El contribuent ha d’acreditar les exempcions a què fan referència els articles anteriors d’aquesta secció davant l’establiment turístic
corresponent.
2. El substitut ha de numerar els documents justificatius de les exempcions de manera correlativa iniciant la numeració d’any en any i
indicant el número de factura o document anàleg en el qual es va aplicar l’exempció corresponent. Així mateix, ha de conservar un exemplar
de la declaració de l’exempció i una còpia dels documents que l’acrediten, a l’efecte de portar el llibre de registre de declaracions a què es
refereix l’article 18.

Capítol II
Elements temporals
Article 9
Període d’estades en creuers
En el cas de les embarcacions de creuer turístic, l’estada s’entén iniciada una vegada que el vaixell està totalment amarrat i s’entén acabada
quan es desamarra el primer cap.

TÍTOL II
ELEMENTS DE QUANTIFICACIÓ DE L’IMPOST I NORMES DE GESTIÓ DEL RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA
Capítol I
Base imposable en el règim d’estimació directa
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Article 10
Base imposable en el règim d’estimació directa
La base imposable està constituïda pel nombre de dies de què consta cada període d’estada en els termes que preveuen els apartats 1 i 2 de
l’article 12 de la Llei 2/2016.

Capítol II
Base imposable i altres normes de gestió del règim d’estimació objectiva
Article 11
Àmbit d’aplicació
1. El règim d’estimació objectiva s’aplica als substituts del contribuent que siguin titulars de les empreses que exploten els establiments
turístics inclosos en les lletres a a j de l’article 4.1 de la Llei 2/2016, tret que hi renunciïn o en siguin exclosos, en els termes que estableix
aquest Decret.
2. El règim és aplicable quan el conjunt dels establiments ubicats a les Illes Balears que explota el substitut compleix qualsevol dels dos
requisits següents:
a) No se supera la xifra de 12.000 places de capacitat al tancament de l’exercici fiscal anterior o, en cas d’inici d’activitat, durant el temps
d’obertura autoritzat per l’Administració turística competent.
b) Més del 15 % de les places s’han contractat al llarg de l’exercici fiscal anterior mitjançant intermediaris, majoristes o operadors turístics.
3. Als efectes del que preveu aquest article, l’exercici fiscal és de dotze mesos, computats des de l’1 de gener al 31 de desembre.
4. Quan sigui aplicable el règim d’estimació objectiva, s’ha d’aplicar a tots els establiments ubicats a les Illes Balears que explota el subjecte
passiu, i, per tant, un mateix substitut no pot aplicar diferents règims de determinació de la base.
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Article 12
Renúncia al règim d’estimació objectiva
1. Els substituts del contribuent que compleixin alguna de les condicions previstes en l’article anterior han de determinar la base imposable de
l’impost d’acord amb el règim d’estimació objectiva, tret que, durant el mes de desembre anterior al del començament de l’exercici fiscal a
partir del qual hagi de tenir efecte, renunciïn a aplicar-lo.
En el cas d’inici d’activitat, la renúncia s’ha de formalitzar en el termini de quinze dies des de la presentació de la declaració responsable
d’obertura de l’establiment davant l’Administració turística competent.
2. La renúncia al règim d’estimació objectiva suposa la inclusió en el règim d’estimació directa durant un període mínim de dos exercicis, per
a tots els establiments que exploti el substitut, i s’ha d’entendre prorrogada tàcitament per a cada un dels exercicis següents en què pugui ser
aplicable, tret que es revoqui la renúncia durant el mes de desembre del darrer exercici d’aplicació.
3. Tant la renúncia al règim d’estimació objectiva com la revocació d’aquesta renúncia s’han de formalitzar mitjançant el model de declaració
censal d’alta, modificació i cessament d’activitat que s’aprova mitjançant l’article 27 d’aquest Decret.
4. En el cas de les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, la renúncia i la revocació de la renúncia les han
d’efectuar conjuntament tots els membres de l’entitat.

Article 13
Exclusió del règim d’estimació objectiva
1. És causa determinant de l’exclusió del règim d’estimació objectiva incomplir els requisits de l’article 11.2 d’aquest Decret al tancament
d’un exercici fiscal.
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L’exclusió implica l’obligació de determinar les quotes que s’han d’ingressar mitjançant l’aplicació del règim d’estimació directa per a tots
els establiments que exploti el substitut, amb efectes a partir de l’exercici fiscal immediatament posterior a aquell en què es produeixi aquesta
circumstància.
2. No obstant això, els substituts exclosos que posteriorment tornin a complir els requisits esmentats queden subjectes al règim d’estimació
objectiva a partir de l’exercici fiscal següent, tret que hi renunciïn expressament en els termes de l’article anterior.
3. La concurrència de les causes determinants de l’exclusió del règim d’estimació objectiva i també la inclusió posterior en aquest règim han
de ser declarades pel substitut del contribuent en el model de declaració censal.

Article 14
Determinació del nombre de dies d’estada i altres normes de gestió
1. Els substituts han de determinar respecte de cada establiment turístic el nombre total de dies d’estada de l’exercici fiscal que han de ser
objecte de tributació, mitjançant l’aplicació dels signes, els índexs i els mòduls que consten en l’annex 1 d’aquest Decret.
Amb aquesta finalitat, els diferents tipus d’establiments s’han de classificar per grups homogenis d’acord amb la classificació i la categoria
que fixa la Llei 2/2016.
En cas que durant un mateix exercici fiscal es produeixin modificacions en un establiment que impliquin incloure’l en grups diferents, el
nombre de dies d’estada que s’ha de computar ha de ser el que proporcionalment resulti del temps de permanència efectiva en cada un dels
grups respectius.
2. En els casos en què l’activitat s’iniciï després de l’1 de gener o acabi abans del 31 de desembre, els signes, els índexs o els mòduls, en tot
cas, s’han d’aplicar proporcionalment al marc temporal en què el substitut ha exercit l’activitat durant l’any natural, sens perjudici de
l’aplicació dels coeficients de temporalitat corresponents.
3. Quan circumstàncies excepcionals que incideixin greument en el sector o en una part substancial d’aquest afectin el desenvolupament de
l’activitat turística d’allotjament, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot aprovar, per mitjà d’una ordre, la reducció dels
signes, els índexs o els mòduls que siguin procedents.
4. Així mateix, si les circumstàncies excepcionals afecten el desenvolupament normal de l’activitat d’un determinat establiment, la consellera
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d’Hisenda i Administracions Públiques pot aprovar, mitjançant una resolució, la reducció dels índexs, els signes o els mòduls aplicables,
d’acord amb les regles següents:
a) El procediment s’ha d’iniciar amb la sol·licitud prèvia del substitut, que s’ha de presentar davant l’Agència Tributària de les Illes Balears
en el termini màxim de trenta dies comptadors des de la data en què es produeixi la circumstància excepcional, i a la qual s’ha d’ajuntar la
justificació corresponent.
b) La circumstància excepcional ha de determinar la impossibilitat de comercialitzar durant un període superior a quinze dies més del 10 %
de les places de l’establiment.
c) La reducció dels índexs, els signes o els mòduls aplicables ha de ser proporcional al nombre de places que no es puguin comercialitzar
durant el temps que s’estimi.
d) L’Agència Tributària de les Illes Balears ha de comprovar les circumstàncies al·legades pel substitut i ha de proposar a la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques la reducció aplicable.
e) El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la al substitut és de tres mesos, transcorreguts els quals la sol·licitud s’ha d’entendre
desestimada.

Capítol III
Quota tributària
Article 15
Quota tributària
1. La quota anual s’obté d’aplicar al nombre total de dies d’estada de l’exercici fiscal la quota per dia que fixa l’article 13.1 de la Llei 2/2016
per a cada classe d’establiment turístic.
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2. En el règim d’estimació directa, la quota anual és la quota líquida després d’aplicar-hi les bonificacions que corresponguin, d’acord amb
l’article 13.2 de la Llei 2/2016.
3. En el règim d’estimació objectiva, la quota anual s’ha determinar per cada establiment turístic que exploti el substitut, tret que durant
l’exercici fiscal es produeixin canvis en un mateix establiment que suposin incloure’l en grups diferents.
En el règim d’estimació objectiva no són aplicables les bonificacions de l’article 13.2 de la Llei 2/2016, sens perjudici que el substitut les
hagi d’aplicar en els actes de repercussió del tribut al contribuent en els termes que estableixen els articles 10 i 13 de la Llei 2/2016.

TÍTOL III
GESTIÓ DE L’IMPOST
Capítol I
Obligacions documentals i registrals
Article 16
Declaració del contribuent
1. Tota persona física que efectuï una estada en un establiment turístic ha de presentar, prèviament a l’inici de l’estada, una declaració en la
qual subministri als substituts les dades necessàries per poder calcular i exigir el tribut corresponent a l’estada. En aquesta declaració ha de
constar com a mínim el següent:
a) La identificació del subjecte: nom i llinatges, número d’identificació fiscal o de passaport, i domicili.
b) El nombre de dies d’estada.
c) La sol·licitud i la justificació de l’aplicació d’alguna de les exempcions previstes en Llei 2/2016, si s’escau.
d) La data i la signatura.
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A aquesta declaració, s’hi han d’adjuntar, si escau, els justificants de les exempcions aplicables d’acord amb els articles 3, 4, 5 i 6 d’aquest
Decret. En aquest cas, en el justificant de l’exempció s’ha de fer constar el número de la declaració en la qual consta l’aplicació i s’ha de
conservar conjuntament amb la declaració a què es refereix.
2. Aquesta declaració es pot fer de manera conjunta, en un sol document, per al cas que l’habitació, l’apartament, la parcel·la, l’habitatge o
qualsevol allotjament similar estiguin ocupats per diversos contribuents. En aquest cas s’han d’identificar tots els subjectes que ocupin el
mateix allotjament i s’hi ha d’indicar el domicili d’un dels subjectes, el qual ha de signar la declaració.
3. En el cas de menors d’edat, ha d’emplenar i signar la declaració el pare, la mare, el tutor o l’acompanyant major d’edat.
4. Si posteriorment a la declaració el contribuent modifica els dies d’estada, ha de formalitzar una declaració complementària de l’inicial a fi
que el substitut pugui regularitzar el tribut mitjançant l’exigència o l’abonament de l’import corresponent. En la declaració complementària, a
més de les dades exigibles amb caràcter general, hi ha de constar la identificació de la declaració que es complementa.
5. El substitut està obligat a numerar i guardar una còpia de la declaració i, si s’escau, de les declaracions complementàries, i també dels
justificants de les exempcions aplicades, ordenades per dies i amb la separació deguda.
6. No és obligatori que el contribuent formalitzi la declaració quan el substitut determini la quota que s’ha d’ingressar aplicant el règim
d’estimació objectiva.

Article 17
Document d’exigència del tribut i de justificació del pagament
1. El substitut del contribuent està obligat a exigir el pagament de l’impost al contribuent, el qual n’ha de satisfer l’import en qualsevol
moment previ a l’acabament de l’estada, tret que s’hagi pagat anteriorment. En aquest cas només s’ha d’exigir, si és procedent, la diferència
entre el pagament anticipat efectuat i la quota realment meritada.
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2. El pagament s’ha d’exigir mitjançant la factura o el document anàleg en el qual l’establiment faci el càrrec de tots els seus serveis, i
l’impost hi ha d’aparèixer clarament diferenciat dels altres conceptes. També es pot exigir en un document diferent de l’anterior en què
només consti la repercussió del tribut.
3. Una vegada satisfet el tribut, el document a què fa referència l’apartat anterior s’ha de lliurar al contribuent com a justificant de pagament,
i el substitut n’ha de conservar una còpia ordenada per dies i amb la separació deguda.
Aquest justificant de pagament ha de contenir, almenys, les dades següents:
a) Número i sèrie del justificant de pagament.
b) Número i sèrie de la declaració del contribuent a què correspon el justificant de pagament i a la qual es refereix l’article 16 anterior. La
numeració dels documents ha de ser successiva i poden establir-se sèries diferents quan hi hagi diversos centres de facturació.
c) Denominació comercial i identificació de l’establiment turístic.
d) Identificació fiscal del substitut, en els termes que preveu la Llei general tributària.
e) Identificació del contribuent i, en cas de declaració conjunta, de la persona que signa la declaració.
f) Nombre de dies d’estada calculat en els termes de l’article 12 de la Llei 2/2016. En cas de declaració conjunta, ha d’aparèixer el total de
dies d’estada de tots els contribuents que s’hi inclouen.
g) Exempcions aplicables.
h) Tarifa aplicada d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei 2/2016.
i) Quota tributària.
j) Si s’escau, import del pagament a compte efectuat.
k) Import satisfet o tornat.
4. Amb caràcter general només s’ha d’emetre un original de cada justificant de pagament. No obstant això, és admissible expedir exemplars
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duplicats en els casos de pèrdua o sostracció o qualsevol altra causa que ho exigeixi. En aquests casos s’hi ha de fer constar de manera
expressa el terme «duplicat» i la raó que n’ha motivat l’expedició. Els duplicats expedits així tenen la mateixa eficàcia que els originals.

Article 18
Registres
1. Els substituts del contribuent han de portar i conservar de manera adequada els llibres de registre següents:
a) Llibre de registre de declaracions.
b) Llibre de registre de justificants de pagament emesos.
2. Aquests llibres s’han de portar de manera autònoma per a la gestió del tribut, de manera que amb aquesta finalitat no es poden fer servir
altres llibres de registre que, en compliment d’altres obligacions fiscals o comptables, porti el substitut, encara que s’ajustin als requisits que
estableix aquest Decret.
3. Tots els llibres de registre s’han de portar amb claredat i exactitud, per ordre de dates, sense espais en blanc, interpolacions, ratllades ni
raspadures, i els errors o les omissions que s’adverteixin s’han de corregir immediatament. Les pàgines dels llibres de registre s’han de
numerar correlativament.
4. En cas que aquesta obligació es compleixi mitjançant sistemes informàtics i s’apliquin sistemes de codificació, han de permetre clarament
la interpretació de les dades. Amb aquesta finalitat s’ha de facilitar la conversió de les dades esmentades a format llegible quan la lectura o la
interpretació no sigui possible perquè estan encriptades o codificades.
5. Els substituts que explotin diversos establiments situats al territori d’aplicació de l’impost han de portar els llibres de registre assenyalats
de manera separada per a cada establiment.
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Article 19
Llibre de registre de declaracions
1. Els substituts del contribuent han de numerar correlativament els fulls que formen el llibre de registre de declaracions rebudes i totes les
declaracions subscrites pel contribuent, i han de registrar, per a cada declaració, el número de declaració, el nom del contribuent, el número
del document d’identificació, el nombre de dies d’estada i, si s’escau, l’exempció aplicada.
2. En el cas de declaració conjunta, s’han d’indicar a més el nombre de contribuents a qui es refereix la declaració i, si és procedent, el
nombre dels exempts i el número d’habitació, apartament o habitacle que ocupen tots.
3. Quan es tracti d’una declaració que en modifica una d’anterior, se n’ha d’indicar el caràcter complementari, s’ha d’assenyalar si
complementa o anul·la tota o part d’una declaració anterior i s’ha de fer constar el número de declaració que afecta.

Article 20
Llibre de registre de justificants de pagament emesos
1. Els substituts del contribuent han de portar un llibre de registre dels justificants de pagament emesos, els fulls del qual s’han de numerar
correlativament. S’hi ha d’anotar, amb la separació deguda, l’import total dels documents esmentats.
2. S’han d’inscriure en el llibre de registre, un per un, els justificants emesos i s’hi ha de consignar el número i, si s’escau, la sèrie; la data
d’emissió; el número de declaració a la qual fa referència, d’acord amb l’article 16 d’aquest Decret; el nom i els llinatges i el número
d’identificació fiscal o de passaport del subjecte que efectua el pagament; la base imposable, el tipus de gravamen i la quota tributària, i
també si es tracta o no d’un justificant derivat d’una declaració conjunta o individual.
3. En el cas de declaració conjunta, s’ha de fer constar el total de la base imposable i de la quota tributària que figura en el justificant de
pagament emès.
4. També s’han de registrar, amb la separació deguda i clarament diferenciats dels altres, els justificants de pagament emesos que hagin estat
anul·lats o que generin una devolució. En aquest cas s’ha d’indicar la quota negativa resultant i el número de justificant que anul·la o que
genera la devolució.
5. En acabar cada full del llibre de registre s’ha de reflectir el saldo acumulat de la suma aritmètica de les quotes positives o negatives
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resultants. Així mateix, s’ha de reflectir el saldo pertinent que correspongui a cada període de liquidació de l’impost.

Article 21
Terminis per a les anotacions registrals
1. Les operacions que s’han d’anotar han d’estar assentades en els llibres de registre en el moment en què es liquida i paga l’impost relatiu a
les operacions esmentades o, en qualsevol cas, abans que acabi el termini legal per a la liquidació i el pagament en el període voluntari.
2. Quan s’incorri en algun error material en efectuar les anotacions registrals a què es refereixen els articles anteriors, s’ha de rectificar abans
que acabi el període de liquidació mitjançant una anotació o grup d’anotacions que permeti determinar, per a cada període de liquidació,
l’impost meritat, una vegada practicada la rectificació corresponent.

Article 22
Obligacions documentals i registrals en el règim d’estimació objectiva
Els substituts que determinin la base imposable mitjançant el règim d’estimació objectiva només tenen l’obligació de conservar els
justificants dels signes, els índexs i els mòduls utilitzats i d’emetre els justificants de pagament quan el contribuent els ho requereixi, cas en
què n’han de guardar una còpia.

Capítol II
Declaració censal
Article 23
Cens de substituts
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1. El cens de substituts està format per les persones i les entitats que són titulars d’empreses que exploten els establiments turístics les estades
dels quals estan subjectes al tribut.
2. Amb aquesta finalitat els substituts han de presentar les declaracions d’inici de l’activitat o alta, de modificació de dades o de cessament o
baixa en relació amb cada establiment que és objecte d’explotació.

Article 24
Declaració d’alta
1. La declaració d’inici de l’activitat s’ha de presentar abans de començar l’activitat i s’hi ha de fer constar el contingut previst en aquest
article, tant pel que fa al substitut com pel que fa als establiments objecte d’explotació.
2. Quant al substitut, hi han de constar les dades següents:
a) Nom i llinatges o denominació social.
b) Nom comercial.
c) Número d’identificació fiscal.
d) Domicili fiscal.
e) Condició de resident o no resident en el territori de les Illes Balears.
f) Domicili a les Illes Balears a efectes de notificacions.
g) Mètode de determinació de la base imposable a efectes de la liquidació del tribut i, si s’escau, renúncia al règim d’estimació objectiva,
revocació de la renúncia o exclusió d’aquest règim.
h) Si s’escau, nom i llinatges o denominació social, número d’identificació fiscal i domicili a les Illes Balears del representant a efectes de la
gestió de l’impost.
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i) Sol·licitud de notificació electrònica de liquidacions i altres comunicacions. En aquest cas s’ha d’indicar que es tenen els requisits
necessaris per a això i una adreça electrònica. Aquesta sol·licitud requereix la conformitat posterior de l’Administració tributària autonòmica.
j) En el cas de les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, la relació de partícips, la quota de participació de
cada un i la identificació del representant de l’entitat a efectes de la gestió de l’impost.
3. En relació amb els establiments objecte d’explotació, se n’ha d’indicar el nombre total i per a cada un s’han d’aportar les dades següents:
a) Data d’inici de l’activitat.
b) Nom comercial.
c) Tipus i categoria.
d) Nombre de places.
e) Nombre de parcel·les.
f) Ubicació de l’establiment, amb indicació de les dades necessàries per situar-lo: carrer, carretera o camí, número, pis, localitat, municipi i
illa.
g) Referència cadastral de cada un dels immobles que integren l’establiment, ordenats de major a menor valor cadastral.
h) Codi de l’establiment. Aquest codi és l’assignat per l’Administració competent en matèria de turisme i, si no, per l’Administració tributària
en el procés d’alta.
i) Període d’obertura o explotació en l’any natural.
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Article 25
Declaració de modificació
1. Quan variï qualsevol de les dades recollides en la declaració d’alta, o en una altra declaració posterior, el substitut ho ha de comunicar a
l’Administració tributària mitjançant la declaració de modificació corresponent.
2. Aquesta declaració s’ha de presentar amb caràcter general en el termini d’un mes des que s’hagin produït els fets que en motiven la
presentació.
En el cas dels establiments a què es refereix el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 d’aquest Decret, la declaració de modificació s’ha de
presentar en tot cas durant el mes de gener de l’exercici següent al de referència quan, durant aquest exercici, s’hagin produït modificacions
que afectin la liquidació del tribut a càrrec de l’Administració, regulada en l’article 32 d’aquest Decret.
3. Aquesta declaració no és necessària quan la modificació de les dades que figuren en el cens es produeixi per iniciativa d’un òrgan de
l’Agència Tributària de les Illes Balears a conseqüència de la tramitació de qualsevol procediment d’aplicació dels tributs.

Article 26
Declaració de baixa
1. Els substituts que cessin l’activitat d’explotació d’establiments turístics i que, per tant, deixin d’actuar com a substituts, han de presentar
davant l’Agència Tributària de les Illes Balears la declaració de baixa en el cens de substituts.
2. La declaració de baixa s’ha de presentar en el termini d’un mes des que es compleixin les condicions que preveu l’apartat 1 d’aquest
article, sens perjudici que la persona o entitat afectada hagi de presentar les declaracions i complir les obligacions tributàries que li
corresponguin sense que per a això s’hagi de donar d’alta.

Article 27
Model de declaració
S’aprova el model 017 «Declaració censal d’alta, modificació i cessament en l’impost sobre estades turístiques», previst en els articles
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anteriors, que consta de dos exemplars —exemplar per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i exemplar per al substitut— i que figura en
l’annex 2 d’aquest Decret.

Capítol III
Liquidació
Secció 1a
Règim d’estimació directa
Article 28
Declaracions trimestrals
1. S’aprova el model 700 «Declaració liquidació trimestral per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques», que consta de dos
exemplars —exemplar per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i exemplar per al substitut— i que figura en l’annex 3 d’aquest Decret.
2. El substitut del contribuent ha d’efectuar la liquidació de l’impost, en la qual ha de determinar les quotes meritades en el període que es
liquidi mitjançant la presentació del model de l’annex 3, i n’ha d’ingressar el total, d’acord amb les normes que contenen els apartats
següents.
3. El substitut ha de presentar una declaració liquidació o autoliquidació per cada establiment turístic que exploti i, si s’escau, ha d’ingressar
la quota resultant.
4. Amb caràcter general, el període de liquidació coincideix amb el trimestre natural. L’autoliquidació ha de comprendre el total de les quotes
meritades en el trimestre corresponent, i s’ha de declarar i, si s’escau, ingressar en els terminis següents:
a) Per a les quotes meritades en el primer trimestre, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de març, el termini és des de l’1 d’abril fins al 20
d’abril.
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b) Per a les quotes meritades en el segon trimestre, és a dir, entre l’1 d’abril i el 30 de juny, el termini és des de l’1 de juliol fins al 20 de
juliol.
c) Per a les quotes meritades en el tercer trimestre, és a dir, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, el termini és des de l’1 d’octubre fins al 20
d’octubre.
d) Per a les quotes meritades en el quart trimestre, és a dir, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, el termini és des de l’1 de gener fins al 20
de gener de l’any següent.
5. No obstant això, en el cas dels establiments turístics a què es refereix la lletra k de l’article 4.1 de la Llei 2/2016, la presentació i, si
s’escau, l’ingrés de les quotes meritades en el trimestre corresponent s’han de fer entre els dies 1 i 20 del quart mes següent al d’acabament
de cada trimestre.
6. L’obligació de presentar la declaració liquidació es manté, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació, mentre el
substitut i l’establiment turístic a què es refereixi la declaració liquidació estiguin d’alta en el cens que preveu el capítol II d’aquest títol.

Article 29
Resum anual
1. S’aprova el model 790 «Resum anual per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques», que consta de dos exemplars —un
exemplar per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i un exemplar per al substitut— i que figura en l’annex 4 d’aquest Decret.
2. A més de les declaracions liquidacions trimestrals, els substituts han de presentar una declaració resum anual per cada establiment que
explotin entre l’1 i el 31 de gener de l’exercici següent al que correspongui la declaració, llevat dels establiments a què es refereix la lletra k
de l’article 4.1 de la Llei 2/2016, cas en el qual la declaració resum anual s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 30 d’abril de l’exercici
següent.
3. En aquesta declaració anual s’han de fer constar les dades següents:
a) La identificació del substitut i de l’establiment.
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b) El nombre total d’estades ordenades per trimestres.
c) El nombre d’estades a les quals s’ha aplicat alguna exempció, classificades en funció del benefici fiscal aplicat.
d) El nombre d’estades a les quals s’ha aplicat la bonificació prevista en les lletres a i b de l’article 13.2 de la Llei 2/2016.
e) L’import de les quotes ingressades, que ha de coincidir amb les declaracions liquidacions trimestrals.
f) La xifra total anual de les diverses dades sobre estades i quotes a què es refereixen les lletres b a e anteriors.

Secció 2a
Règim d’estimació objectiva
Subsecció1a
Establiments inclosos en els grups primer a setè de l’annex 1
Article 30
Declaració anual
1. S’aproven el model 710 «Declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva» i l’annex
d’aquest model. Aquest model consta de dos exemplars —un exemplar per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i un exemplar per al
substitut— i figura en l’annex 5 d’aquest Decret.
2. Els substituts del contribuent han de determinar la quota que s’ha d’ingressar, i han d’efectuar l’ingrés corresponent, partint dels signes, els
índexs i els mòduls de l’annex 1 d’aquest Decret que hi siguin aplicables, per mitjà d’aquest model d’autoliquidació o declaració liquidació
anual.
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L’annex d’aquest model, només l’han de presentar els substituts del contribuent que explotin establiments turístics que durant l’exercici fiscal
hagin tingut modificacions que afectin el càlcul de la quota per un canvi de grup o de tarifa aplicable.
3. El substitut del contribuent ha de presentar una declaració liquidació per cada establiment turístic que sigui objecte d’explotació i ha de fer
l’ingrés corresponent. En la declaració s’han d’identificar tant el substitut com l’establiment a què es refereix la declaració.
4. El període de liquidació coincideix amb l’any natural corresponent a l’exercici fiscal comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
l’any de referència. L’autoliquidació ha de comprendre el total de la quota meritada en l’exercici corresponent, del qual s’ha de descomptar
l’ingrés a compte a què es refereix l’article següent per calcular l’ingrés que s’ha d’efectuar. Aquesta autoliquidació s’ha de presentar i
ingressar entre l’1 i el 31 de gener de l’exercici següent al que és objecte de liquidació.
5. En els casos en els quals no resulti una quota tributària per ingressar o hi hagi dret a devolució per raó d’un ingrés a compte excessiu, la
devolució s’ha de fer mitjançant una transferència bancària a favor del compte de titularitat del substitut que es faci constar en la declaració,
sense necessitat, per tant, del certificat acreditatiu de la titularitat ni de la declaració responsable a què fan referència els annexos 2 i 3 del
Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.
6. Si durant l’exercici es produeix un canvi en la categoria o el tipus de l’establiment que afecta el càlcul de la quota, perquè se’n modifica el
grup de pertinença o la tarifa aplicable, la quota anual meritada ha de ser la suma de les quotes anuals proporcionals aplicables a cada un dels
períodes en què s’hagi explotat l’establiment amb una determinada categoria o tipologia, aplicant a cada període l’índex de temporada que
correspongui al total de dies d’obertura de l’establiment, tant abans de la modificació com després.

Article 31
Ingrés a compte
1. S’aprova el model 702 «Ingrés a compte de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva», que consta de dos
exemplars —exemplar per a l’Agència Tributària de les Illes Balears i exemplar per al substitut— i que figura en l’annex 6 d’aquest Decret.
2. Els substituts dels contribuents que determinin la base imposable de l’impost sota el règim d’estimació objectiva han de presentar i
ingressar l’autoliquidació corresponent a aquest ingrés a compte per mitjà d’aquest model, d’acord amb les normes que contenen els apartats
següents.
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3. Amb caràcter general, els substituts acollits al règim d’estimació objectiva han de fer, per cada establiment que explotin, un pagament a
compte de la liquidació anual entre els dies 1 a 20 del mes de setembre.
4. La quantia que el substitut ha d’ingressar en concepte d’ingrés a compte, per cada establiment, és del 60 % de la quota que resulta d’aplicar
el mòdul anual previst per al grup corresponent, dels que preveu el punt 2 de l’annex 1 d’aquest Decret, al total de places autoritzades a 1 de
gener o en la data d’inici de l’activitat.
Quan l’inici de l’exercici efectiu de l’activitat es produeixi entre l’1 de maig i el 31 d’agost, ambdós inclosos, el pagament a compte ha de ser
del 45 %, i del 20 % quan es produeixi a partir de l’1 de setembre.

Subsecció 2a
Establiments recollits en el grup vuitè de l’annex 1
Article 32
Liquidació col·lectiva
1. En el cas dels establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1, l’Administració tributària ha de liquidar l’impost a
partir d’una matrícula formada amb les dades de la declaració censal a què es refereix el capítol II d’aquest títol. En relació amb aquests
establiments no s’aplica el que disposen els articles 30 i 31 d’aquest Decret.
2. En cas que un mateix substitut exploti establiments turístics del grup vuitè i, a més, altres d’inclosos en qualsevol altre grup dels que
preveu l’annex 1, la liquidació de l’impost s’ha d’efectuar respecte dels inclosos en el grup vuitè conforme a les disposicions d’aquesta
subsecció segona, i respecte dels altres aplicant les regles previstes en la subsecció primera.
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3. Una vegada presentada la declaració censal a què es refereix el capítol II d’aquest títol, l’Administració tributària ha d’emetre un justificant
de recepció i d’alta en la matrícula, en el qual han de constar els elements relatius a la liquidació i que produeix els efectes de l’article 102.3
de la Llei general tributària. Per tant, les liquidacions successives s’han de notificar col·lectivament mitjançant la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
4. El termini per ingressar les quotes liquidades és el comprès entre l’1 de maig i el 30 de juny de l’exercici següent al que es refereix la
liquidació, tret que en l’edicte de notificació col·lectiva se n’estableixi un altre de diferent. La manca de recepció dels documents de
cobrament no impedeix exigir el deute tributari en els terminis prevists ni iniciar el període executiu, sempre que s’hagi notificat l’alta en la
matrícula en els termes prevists en l’apartat anterior.

Capítol IV
Presentació i pagament telemàtic
Article 33
Presentació i pagament telemàtic
1. La presentació de les declaracions i les declaracions liquidacions o autoliquidacions, inclosos els ingressos a compte, i també, si s’escau,
l’ingrés dels deutes tributaris que se’n deriven i de les liquidacions col·lectives, a què es refereixen els capítols II i III d’aquest títol, s’ha
d’efectuar per via telemàtica a la seu de l’Agència Tributaria de les Illes Balears, a l’adreça web <www.atib.es>, d’acord amb l’Ordre del
conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009 per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació
amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de l’Agència Tributaria de les Illes Balears.
2. La presentació i, si s’escau, el pagament per via telemàtica, els pot efectuar el mateix declarant o un tercer que actuï en representació seva,
d’acord amb els articles 79 a 81, ambdós inclusivament, del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció
tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de
juliol, i amb l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda esmentada en l’apartat anterior.
3. En tot cas, de conformitat amb el que disposa el segon paràgraf de l’article 4.1 de l’Ordre esmentada, l’usuari ha de disposar d’un certificat
digital en vigor que acrediti la seva identitat, expedit per una entitat autoritzada per prestar els serveis de certificació i, si s’escau, degudament
registrat en el Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears, en la modalitat que correspongui, mitjançant l’aplicació relativa al registre
d’usuaris habilitada amb aquesta finalitat.
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TÍTOL IV
COMISSIÓ D’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE
Capítol I
Disposicions generals
Article 34
Naturalesa, seu i règim jurídic
1. La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears (d’ara endavant, la Comissió), creada per l’article 20 de la Llei 2/2016,
constitueix un òrgan consultiu i de proposta del Govern de les Illes Balears, sense personalitat jurídica pròpia, que s’integra en la Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, de la qual depèn orgànicament.
2. La seu de la Comissió se situa a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, sens perjudici que es puguin dur a terme sessions en
qualsevol localitat de les Illes Balears si així ho decideix el president i s’indica en la convocatòria corresponent.
3. La Comissió es regeix pel que disposa aquest Decret i per la regulació legal relativa als òrgans col·legiats que estableix el capítol V del
títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 35
Funcions
Les funcions de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears són les següents:
a) Analitzar, valorar i seleccionar els projectes corresponents a actuacions que, d’acord amb el que preveuen els articles 19 i 20 de la Llei
2/2016, presentin les administracions i la resta d’entitats que formen part de la Comissió, susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per
afavorir el turisme sostenible.
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b) Proposar al Consell de Govern, mitjançant el conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, els projectes que s’hagin d’executar amb càrrec al
fons per afavorir el turisme sostenible, perquè els aprovi.
c) Fer el seguiment i l’avaluació de l’execució dels projectes aprovats pel Consell de Govern i proposar l’adopció de les mesures de
suspensió, modificació o cancel·lació que, si escau, es considerin adients.
d) Elaborar i aprovar el pla anual d’impuls del turisme sostenible previst en l’article 20 de la Llei 2/2016.
e) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa legal o reglamentària vigent.

Article 36
Composició
1. La composició de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible és la següent:
a) El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
b) La consellera de Presidència.
c) La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
d) El conseller de Treball, Comerç i Indústria.
e) El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
f) La directora general de Turisme.
g) El director general de Pressuposts i Finançament.
h) Una persona en representació de cada consell insular.
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i) Una persona en representació de l’Ajuntament de Palma.
j) Dues persones en representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
k) Tres persones en representació de Comissions Obreres (CCOO).
l) Tres persones en representació de la Unió General de Treballadors (UGT).
m) Quatre persones en representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
n) Dues persones en representació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB).
o) Cinc persones en representació de les entitats que tenguin com a finalitats principals la defensa i la promoció del medi ambient o qualsevol
altra de les finalitats a què es refereix l’article 19.3 de la Llei 2/2016.
p) Una persona en representació del Consell Agrari Interinsular.
2. Aquestes persones integren la Presidència, la Vicepresidència, el Ple i el Comitè Executiu de la Comissió de la manera que estableixen les
normes del capítol II d’aquest títol.
Així mateix, la Comissió disposa d’una secretaria, en els termes que estableix l’article 43 d’aquest Decret.
3. En la composició de la Comissió s’ha de respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes, d’acord amb el que estableix
l’article 16 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Article 37
Designació i nomenament
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1. Els membres de la Comissió en representació del Govern de les Illes Balears a què es refereixen les lletres a a g de l’apartat 1 de l’article
anterior ho són per raó del càrrec que ocupen.
Això no obstant, els membres de la Comissió en representació del Govern de les Illes Balears poden designar un suplent perquè assisteixi
puntualment en nom seu a qualsevol de les sessions dels òrgans col·legiats de la Comissió, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria de la
Comissió en el qual s’identifiqui el suplent i la sessió corresponent.
2. Els membres de la Comissió en representació dels consells insulars i de l’Ajuntament de Palma, els han de designar els òrgans competents
de cada una d’aquestes entitats. Han de fer constar la persona titular i la persona suplent.
3. La resta dels membres de la Comissió, els designen les entitats o els òrgans en representació dels quals actuen. Han de fer constar les
persones titulars i les persones suplents.
Això no obstant, en el cas de les entitats a què es refereix la lletra o de l’apartat 1 de l’article anterior, la designació de les entitats i dels
representants corresponents, i també la dels interlocutors als quals fa referència l’apartat següent, s’ha de fer mitjançant una resolució
conjunta del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
En tot cas, les designacions s’han de fer amb criteris d’equilibri territorial, a fi que les entitats i els representants que es designin per a cada
un dels mandats biennals a què es refereix l’article 38.2 següent representin, d’una manera successiva o rotatòria, els interessos de totes les
illes de l’arxipèlag.
4. Les representacions a què fa referència el primer paràgraf de l’apartat 3 anterior han d’indicar, entre els membres que designin, la persona
que ha d’actuar com a interlocutora de la representació corresponent, a fi de facilitar les comunicacions i mantenir la resta de relacions
ordinàries de la Comissió amb cada una de les representacions.
5. El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, una vegada rebudes les designacions, ha de nomenar els membres de la Comissió, i ha de fer
constar, així mateix, els membres de les representacions que hagin d’actuar com a interlocutors de les representacions respectives als efectes
d’aquest Decret.
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Article 38
Mandat i exercici del càrrec
1. El mandat dels membres que ho són en representació de les diferents administracions públiques té la durada dels càrrecs institucionals.
2. El mandat de la resta dels membres és de dos anys comptadors a partir del nomenament i és renovable per períodes de la mateixa durada.
3. Si s’escau, una vegada expirat el mandat, els vocals han de continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous
vocals.

Article 39
Cessament del càrrec
1. Els vocals cessen per alguna de les causes següents:
a) Per expiració del termini pel qual siguin nomenats.
b) Per resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, a proposta de les organitzacions o les institucions que en varen promoure el
nomenament.
c) Per renúncia expressa acceptada pel conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
d) Per incapacitat declarada per una sentència judicial ferma.
e) Per condemna per delicte dolós, en virtut d’una sentència judicial ferma.
f) Per incompatibilitat sobrevinguda.
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g) Per inassistència reiterada i injustificada a les sessions de la Comissió, la qual cosa ha d’apreciar el Ple de la Comissió, amb l’audiència
prèvia de la persona interessada.
2. En els supòsits de les lletres d, e, f i g, el cessament s’ha dur a terme mitjançant una resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme,
a proposta del Ple de la Comissió.

Capítol II
Organització i règim de funcionament
Article 40
Organització
1. La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible s’estructura en diversos òrgans unipersonals i col·legiats.
2. Són òrgans unipersonals:
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) La Secretaria.
3. Són òrgans col·legiats:
a) El Ple.
b) El Comitè Executiu.
c) Les comissions de treball.
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Article 41
La Presidència
1. El conseller d’Innovació, Recerca i Turisme és el president de la Comissió.
2. Les funcions del president són les següents:
a) Exercir la direcció i la representació de l’òrgan.
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, i fixar l’ordre del dia de les sessions.
c) Dirigir les sessions i aixecar-les.
d) Visar els certificats i les actes de les sessions.
3. El president pot ser substituït per una altra persona en l’exercici de les funcions esmentades en les lletres c i d anteriors, i, en general, en la
resta de funcions inherents a la seva condició de membre dels òrgans col·legiats de la Comissió de la manera que preveu l’apartat 1 de
l’article 37 d’aquest Decret.

Article 42
La Vicepresidència
1. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques és la vicepresidenta de la Comissió.
2. Les funcions de la vicepresidenta són les següents:
a) Col·laborar amb el president en la fixació de l’ordre del dia de les sessions.
b) Exercir les funcions que expressament li delegui el president.
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c) Exercir les funcions del president en cas d’absència, vacant o malaltia, sempre que no les exerceixi el suplent a què es refereix l’apartat 3
de l’article anterior.
3. En cas de vacant, absència o malaltia, la vicepresidenta pot ser substituïda per una altra persona en l’exercici de les seves funcions en el si
dels òrgans col·legiats de la Comissió de la manera que preveu l’apartat 1 de l’article 37 d’aquest Decret.

Article 43
La Secretaria
1. El secretari general de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme és el secretari de la Comissió.
2. Les funcions del secretari són les següents:
a) Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la Comissió, amb veu i sense vot.
b) Convocar els membres dels òrgans col·legiats de la Comissió a les sessions, per ordre del president.
c) Estendre i autoritzar les actes de les sessions dels òrgans col·legiats de la Comissió i cursar-ne els acords que s’adoptin.
d) Trametre i rebre els actes de comunicació resultants de la relació entre la Comissió i els seus membres, com ara comunicacions, peticions,
projectes i qualsevol altre tipus d’escrit o de document.
e) Preparar el despatx dels assumptes i custodiar la documentació.
f) Expedir els certificats dels acords aprovats.
g) Exercir qualsevol funció que li encomani el Ple o el Comitè Executiu.
3. Les funcions a què fan referència les lletres b, d i f de l’apartat anterior i, en general, tots els escrits inherents a les comunicacions i a la
resta de relacions ordinàries de la Comissió amb cada una de les representacions i els seus interlocutors, es poden fer per mitjans telemàtics.
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4. En cas d’absència, vacant o malaltia del secretari, l’ha de substituir la secretària general de la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques.

Article 44
El Ple
1. El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat de la Comissió i està integrat per la totalitat dels membres, amb veu i vot,
sota la direcció del president i assistit pel secretari.
2. Les competències del Ple són:
a) Aprovar, a proposta del Comitè Executiu, el pla anual d’impuls del turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris
d’equilibri territorial.
b) Aprovar, a proposta del Comitè Executiu, els projectes que s’han d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible, i
elevar-los al Consell de Govern mitjançant el conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
c) Sol·licitar els informes tècnics, jurídics i pericials que consideri oportuns, i sol·licitar la presència a les sessions de les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que consideri necessàries, les quals hi tenen veu però no vot.
d) Proposar el cessament dels membres de la Comissió en els supòsits de les lletres d, e, f i g de l’article 39.1.
e) Exercir la resta de funcions de la Comissió que no estiguin assignades de manera expressa a un altre òrgan.

Article 45
Funcionament del Ple
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1. El Ple es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l’any a fi d’aprovar el pla anual d’impuls del turisme sostenible i de seleccionar els
projectes que, cada any, s’hagin de finançar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible.
Així mateix, el Ple es pot reunir en sessió extraordinària sempre que es consideri necessari, a iniciativa del president o a instància del Comitè
Executiu o de la meitat dels membres de la Comissió.
2. El secretari ha de convocar les sessions ordinàries amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la data de la sessió.
3. El Ple queda vàlidament constituït, en única convocatòria, quan hi assisteixin el president, el secretari i la meitat dels membres.
4. Quan ho decideixi el president de la Comissió, les sessions poden tenir lloc per mitjà de videoconferència.

Article 46
Règim d’adopció d’acords del Ple
1. Els acords del Ple de la Comissió s’adopten per majoria de vots, d’acord amb el sistema de vot ponderat següent:
a) Els membres en representació del Govern de les Illes Balears han d’emetre un únic vot que té el valor de vint-i-cinc vots. En cas
d’absència d’algun dels membres, el vot que s’emeti té aquest mateix valor.
b) Els membres en representació dels consells insulars i de l’Ajuntament de Palma han d’emetre un vot cada un, sense cap ponderació.
c) Els membres corresponents a les representacions a què fan referència les lletres j a o de l’article 36.1 han d’emetre un vot cada un, sense
cap ponderació, però el sentit del vot ha de ser el mateix per a cada representació. En cas de discrepància entre els membres d’una mateixa
representació, s’ha d’entendre que tots els vots de la representació són d’abstenció.
2. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden formular vots particulars durant les setanta-dues hores posteriors a la
sessió, que, una vegada tramesos a la Secretaria de la Comissió, s’han d’afegir a l’acord adoptat.
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Article 47
Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu està integrat pels membres següents de la Comissió:
a) El president de la Comissió.
b) La vicepresidenta de la Comissió.
c) La consellera de Presidència.
d) Els representants dels consells insulars.
e) El representant de l’Ajuntament de Palma.
f) Un membre de la representació corresponent a la FELIB.
g) Un membre de la representació corresponent a CCOO.
h) Un membre de la representació corresponent a UGT.
i) Un membre de la representació corresponent a la CAEB.
j) Un membre de la representació corresponent a la PIMEB.
k) Dos membres de la representació corresponent a les entitats a què fa referència la lletra o de l’article 36.1.
l) El representant del Consell Agrari Interinsular.
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2. En el cas de les representacions a què fan referència les lletres f a k de l’apartat anterior pot assistir com a membre del Comitè Executiu, a
les sessions del Comitè, qualsevol dels membres de la Comissió de les representacions respectives.
En tot cas, el membre que assisteixi a les sessions del Comitè ha d’estar degudament habilitat per a això mitjançant un escrit de l’interlocutor
corresponent adreçat a la Secretaria de la Comissió i en el qual s’identifiqui el membre que ha d’assistir a la sessió i la sessió corresponent.
3. Les funcions del Comitè Executiu són les següents:
a) Elaborar la proposta del pla anual d’impuls del turisme sostenible, que s’ha d’elevar al Ple per aprovar-lo.
b) Analitzar, valorar i seleccionar prèviament els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible,
els quals s’han elevar al Ple per aprovar-los.
c) Acordar la constitució de comissions de treball a proposta del president, i aprovar els treballs d’aquestes comissions. L’acord de
constitució de la comissió de treball ha de determinar la composició, l’objecte, la durada i el ponent.
d) Qualssevol altres funcions que li encarregui el Ple.
4. El Comitè Executiu es reuneix en sessió ordinària dues vegades a l’any a fi d’aprovar la proposta del pla anual d’impuls del turisme
sostenible i la proposta de selecció dels projectes que, cada any, s’hagin de finançar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible.
Així mateix, el Comitè Executiu es pot reunir en sessió extraordinària sempre que es consideri necessari, a iniciativa del president o a
instància de la meitat dels membres.

Article 48
Règim d’adopció d’acords del Comitè Executiu
1. Els acords del Comitè Executiu s’adopten per majoria de vots, d’acord amb el sistema de vot ponderat següent:
a) Els membres en representació del Govern de les Illes Balears han d’emetre un únic vot que té el valor de tretze vots. En cas d’absència
d’algun dels membres, el vot que s’emeti té aquest mateix valor.
b) La resta dels membres han d’emetre un vot cada un, sense cap ponderació.

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

Núm. 81
25 de juny de 2016
Sec. I. - Pàg. 19440

2. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden formular vots particulars durant les setanta-dues hores posteriors a la
sessió, que, una vegada tramesos al secretari de la Comissió, s’han d’incorporar a l’acord adoptat.

Article 49
Comissions de treball
1. Les comissions de treball són grups d’estudi creats pel Comitè Executiu per dur a terme les activitats preparatòries, els informes i les
anàlisis que els encarrega el Comitè, i estan formades per un o més dels membres de la Comissió i, si escau, per altres persones de prestigi
reconegut alienes a la Comissió, designats pel president de la Comissió a proposta del Comitè Executiu, per tal d’aconseguir un
assessorament millor.
2. En tot cas, els treballs d’aquestes comissions s’han d’elevar al Comitè Executiu perquè els aprovi, si és procedent.

Article 50
Indemnitzacions
1. L’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de la Comissió dóna dret al rescabalament de les despeses dels membres d’aquests
òrgans que preveuen les lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Decret 16/2016, de 8 d’abril,
pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
2. Això no obstant, l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de la Comissió no dóna dret a la meritació de les indemnitzacions per
assistència a òrgans col·legiats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que preveuen amb caràcter general les
normes esmentades en l’apartat anterior.
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Capítol III
Pla anual d’impuls del turisme sostenible
Article 51
Pla anual d’impuls del turisme sostenible
1. D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 2/2016, la Comissió ha d’elaborar un pla anual d’impuls del turisme sostenible que fixi
els objectius anuals prioritaris.
2. En la delimitació d’aquests objectius anuals s’ha de procurar que es verifiqui un adequat equilibri territorial entre les illes, de manera que
l’aplicació dels recursos del fons per afavorir el turisme sostenible es faci d’una manera proporcional al pes de cada illa en el conjunt de
l’arxipèlag i a les necessitats efectives de cada illa respecte de les actuacions prioritàries susceptibles de ser finançades amb càrrec al fons
esmentat.
3. Amb aquesta finalitat, les proporcions que, respecte del pes de cada illa en el conjunt de les Illes Balears, s’han de prendre com a
referència són les que, per a cada illa i amb un caràcter de mínim i de màxim, s’estableixen en el quadre següent:
Illes

Percentatge mínim

Percentatge màxim

Mallorca

68,14 %

74,82 %

Menorca

10,68 %

14,03 %

Eivissa

12,85 %

15,99 %

Formentera

1,36 %

1,84 %

4. En els plans anuals d’impuls del turisme sostenible s’hi han de fer constar expressament els criteris concrets aplicats en compliment
d’aquestes normes sobre equilibri territorial, i també:
a) Les desviacions inicials que, respecte d’aquests criteris concrets, resultin dels objectius anuals que es fixin.
b) Les desviacions finals del pla anual immediatament anterior que s’hagin produït respecte de les previsions inicials en funció dels projectes
efectivament seleccionats al llarg de l’any anterior.
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c) Les previsions que es facin per compensar, encara que sigui parcialment, les desviacions acumulades dels exercicis anteriors.
5. Els plans anuals d’impuls del turisme sostenible s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el lloc web a què es
refereix l’article 20.4 de la Llei 2/2016.

Capítol IV
Presentació i selecció de projectes
Article 52
Presentació i documentació relativa als projectes
1. El Govern de les Illes Balears, per mitjà del president de la Comissió, i la resta d’administracions i entitats que són membres de la
Comissió poden trametre a la Secretaria de la Comissió els projectes que s’hagin d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme
sostenible.
2. Els projectes que es presentin s’han d’acompanyar de la documentació que, si escau, acordi el Ple, i, com a mínim, dels documents
següents:
a) Una memòria general explicativa del projecte i de la seva adequació al pla anual d’impuls del turisme sostenible.
b) Un estudi de viabilitat econòmica en el qual es faci constar el cost previst de la despesa o la inversió, i també, si s’escau, el cost anual
inherent al manteniment de la inversió i a la resta de despeses recurrents que es puguin generar.
c) Un estudi de viabilitat jurídica, segons l’actuació de què es tracti en cada cas, d’acord amb la normativa vigent d’àmbit europeu, estatal,
autonòmic, insular i local.
d) Un calendari d’execució del projecte, fent constar les diverses actuacions concretes que siguin necessàries per a l’execució, amb un esment
especial a la part d’aquestes actuacions que requereix la intervenció d’altres administracions o de particulars aliens als promotors del projecte.
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Criteris generals per seleccionar els projectes i publicitat
1. La Comissió ha de seleccionar els projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible, de
conformitat amb els paràmetres específics que, si s’escau i en el marc del que estableix l’article 19 de la Llei 2/2016, aprovi el Ple de la
Comissió, i d’acord amb els criteris generals següents:
a) Els projectes que hagin estat sotmesos prèviament a un procés de participació ciutadana i responguin efectivament a la voluntat majoritària
de la ciutadania que hagi participat en el procés han d’incrementar, de la manera que estableixi el Ple de la Comissió, la valoració que resulti
d’aplicar a aquests projectes la resta de criteris de valoració.
b) S’han de valorar més els projectes que tenguin un menor cost de manteniment i de despesa recurrent a què fa referència la legislació de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, en general, els que siguin més econòmics i productius des del punt de vista dels
principis generals d’eficiència i eficàcia aplicables a la despesa pública.
c) S’han de prioritzar els projectes susceptibles d’execució immediata en el temps i, en general, els que no requereixin actuacions d’altres
administracions o particulars aliens al promotor del projecte susceptibles de retardar l’execució.
d) En tot cas, s’han de prioritzar els projectes l’execució dels quals sigui més urgent, per raons objectives d’interès públic apreciades per la
Comissió.
2. Els projectes seleccionats i els instruments jurídics que es formalitzin per a l’execució d’aquests projectes s’han de publicar en el lloc web
a què es refereix l’article 20.4 de la Llei 2/2016.
3. En particular, quan els instruments jurídics a què es refereix l’apartat anterior constitueixin subvencions a favor dels consells insulars o
d’altres entitats locals, els procediments de concessió de les subvencions es poden iniciar en qualsevol moment, a instància de les entitats
interessades i en el marc de cada un dels projectes seleccionats i del corresponent pla anual d’impuls del turisme sostenible, sense necessitat
de bases reguladores ni de convocatòria, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 b i 15.2 a del Text refós de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
En aquests casos, i a l’efecte del que preveuen els articles 14.1 i 15.3 del Text refós esmentat, s’ha d’entendre que el termini màxim per
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resoldre i notificar aquests procediments de concessió de subvencions es comença a computar des del dia en què té entrada la sol·licitud
corresponent de l’entitat interessada en el registre de l’òrgan competent de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
tramitar la subvenció.
Així mateix, i a l’efecte del que preveu l’article 37.1 b del Text refós esmentat, s’ha d’entendre que en l’execució d’aquests projectes
concorren raons d’interès públic prevalent que justifiquen la concessió de bestretes a compte a favor de les entitats locals beneficiàries de les
subvencions.

Disposició addicional única
Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs, professions i funcions que apareixen en aquest Decret en gènere masculí s’han d’entendre
referides al masculí o al femení segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.

Disposició transitòria primera
Exercici fiscal corresponent a l’any 2016
L’exercici fiscal corresponent a l’any 2016 és el comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2016.

Disposició transitòria segona
Declaració censal i renúncia al règim d’estimació objectiva en l’exercici de 2016
1. En l’exercici fiscal corresponent a l’any 2016, durant el mes de juliol d’aquest any els substituts del contribuent han de presentar la
declaració censal corresponent i, si escau, han de renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva.
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2. La possible renúncia al règim d’estimació objectiva a què es refereix l’apartat anterior suposa la inclusió en el règim d’estimació directa
durant el període mínim corresponent als exercicis fiscals de 2016, 2017 i 2018.

Disposició transitòria tercera
Ingrés a compte de l’exercici de 2016
En l’exercici fiscal corresponent a l’any 2016, la quantia que el substitut ha d’abonar en concepte d’ingrés a compte és del 40 %. Quan l’inici
de l’exercici efectiu de l’activitat es produeixi a partir de l’1 de setembre, el pagament a compte és del 20 %.

Disposició transitòria quarta
Estades ja iniciades
A l’efecte de la meritació de l’impost sobre estades turístiques, s’entén que les estades iniciades abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret
comencen el dia 1 de juliol de 2016.

Disposició transitòria cinquena
Règim transitori de publicitat
Mentre no estigui operatiu el lloc web específic a què es refereix l’article 20.4 de la Llei 2/2016 s’ha de fer servir el lloc web del Govern de
les Illes Balears.

Disposició final primera
Modificació de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009 per la qual es regula el procediment de
pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de
l’Agència Tributària de les Illes Balears
1. L’article 2 de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009 per la qual es regula el procediment de pagament i
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presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de l’Agència Tributaria
de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
Article 2
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre és aplicable a les operacions de presentació de declaracions, comunicacions i altra documentació amb transcendència
tributària i d’ingrés d’autoliquidacions, liquidacions o documents d’ingrés expedits per l’Agència Tributària de les Illes Balears en relació
amb tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o tributs cedits gestionats per aquesta, i també en relació amb tributs i
altres recursos públics titularitat d’altres administracions o entitats públiques la gestió recaptatòria dels quals correspongui a l’Agència
Tributària de les Illes Balears en virtut d’una llei, un conveni, una delegació de competències o un encàrrec de gestió.
Aquesta Ordre s’ha d’aplicar als usuaris i les entitats col·laboradores a què es refereix l’article 3.
2. El darrer paràgraf de la lletra i de l’article 3 de l’Ordre esmentada queda modificat de la manera següent:
— Els professionals i altres persones interessades que acreditin davant el Departament Tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears
la seva vinculació amb els obligats tributaris com a presentadors de declaracions, autoliquidacions i altres documents amb transcendència
tributària.

Disposició final segona
Facultats de desplegament i modificació dels annexos
1. Amb caràcter general, s’habilita la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè dicti les disposicions necessàries per
desplegar aquest Decret.
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Això no obstant, i pel que fa a les normes del títol IV d’aquest Decret, l’habilitació per dictar les disposicions de desplegament s’atribueix, de
manera conjunta, al conseller d’Innovació, Recerca i Turisme i a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
2. Així mateix, es faculta la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques perquè, mitjançant ordre, modifiqui el contingut dels annexos
d’aquest Decret, en el marc en tot cas de les normes d’aquest Decret i, si s’escau, de les disposicions de desplegament a què es refereix el
primer paràgraf de l’apartat anterior.

Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir dia 1 de juliol de 2016.

Palma, 23 de juny de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

La presidenta
Francesca Lluc Armengol i Socias
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ANNEX 1
Signes, índexs i mòduls aplicables al règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques

1. Determinació del nombre total de dies d’estada
La determinació del nombre total de dies d’estada en un determinat establiment turístic, a l’efecte de calcular la quota que s’ha d’ingressar,
s’obté per l’aplicació de les regles següents.
1a. Fase I: nombre previ de dies d’estada
1r. El nombre previ de dies d’estada s’ha de calcular per a cada establiment, a excepció dels del grup vuitè, multiplicant el nombre de dies
d’estada anuals per unitat previst en el punt 2 d’aquest annex 1, segons el grup corresponent a cada establiment, pel nombre de places
autoritzades de l’establiment.
2n. En el cas dels establiments turístics integrats en el grup vuitè, el nombre previ de dies d’estada s’obté multiplicant el nombre corregit de
places de l’establiment pel nombre d’estades per unitat que hi correspongui, d’acord amb el punt 2 d’aquest annex 1, segons el període
d’explotació de l’establiment.
El nombre corregit de places autoritzades al qual es refereix el paràgraf anterior s’ha d’obtenir restant del nombre total de places autoritzades
el resultat de multiplicar per 0,65 el nombre de places autoritzades que excedeixin de dues. En el cas dels campaments turístics o càmpings, el
subtrahend s’ha d’obtenir de multiplicar per 0,65 el producte del nombre de parcel·les per dos.
2a. Fase II: nombre corregit de dies d’estada
Sobre el nombre previ de dies d’estada s’han d’aplicar, quan correspongui, els índexs correctors a què es refereixen les lletres a i b següents
per obtenir el nombre corregit de dies d’estada.
Aquests índexs no són aplicables al grup vuitè.
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a) Índex de temporada
En funció del nombre de dies, continus o alterns, durant l’exercici fiscal, en els quals es desenvolupi l’activitat, s’han d’aplicar els índexs
correctors següents:
Temporada

Durada de la temporada

Índex per als grups

Índex per als grups

primer, segon i cinquè

tercer, quart i sisè

Índex per al grup setè

Alta

Fins a 122 dies

1,45

1,40

1,50

Alta-mitjana

Entre 123 i 214 dies

1,35

1,30

1,40

Mitjana-baixa

Entre 215 i 245 dies

1,20

1,15

1,20

Baixa

Entre 246 i 275 dies

1,10

1,05

1,15

b) Índex de desestacionalització
Sobre el resultat d’aplicar l’índex de temporada que pertoqui en cada cas s’ha d’aplicar un índex de desestacionalització del 0,9 quan el
nombre de dies en els quals es desenvolupi l’activitat, continus o alterns, ultrapassi durant l’exercici fiscal els llindars següents per a cada una
de les illes:
1r. Establiments ubicats a l’illa de Mallorca: més de 275 dies.
2n. Establiments ubicats a l’illa d’Eivissa: més de 184 dies.
3r. Establiments ubicats a les illes de Menorca i Formentera: més de 153 dies.
3a. Fase III: nombre total de dies d’estada
1r. El nombre total de dies d’estada de cada establiment turístic, tret del grup vuitè, s’ha de calcular multiplicant el nombre previ de dies
d’estada o, si escau, el nombre corregit, per la mitjana de dies d’obertura de l’establiment al tancament de l’exercici fiscal. A aquest efecte,
s’entén per mitjana de dies d’obertura el quocient resultant de dividir el nombre de dies que durant l’exercici fiscal l’establiment turístic
presta serveis, independentment del grau d’ocupació efectiva, entre el nombre de dies naturals de l’any a què correspon l’exercici fiscal. Si el
quocient no és un nombre enter, s’ha d’expressar amb dos decimals.
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Per determinar la mitjana de dies d’obertura de l’establiment no s’han de tenir en compte els dies que l’establiment turístic tengui contractat
més del 85 % de les places autoritzades, de mitjana quinzenal, per allotjar-hi turistes integrats en programes socials subvencionats per una
administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea, sempre que a més tengui una ocupació mínima efectiva del 65 % de
mitjana quinzenal sobre les places contractades per turistes integrats en aquests programes.
En cas que l’establiment tengui contractat menys del 85 % i més del 45 % de les places autoritzades, de mitjana quinzenal, per allotjar-hi
turistes integrats en els programes socials subvencionats als quals es refereix el paràgraf anterior, i es compleix el percentatge d’ocupació
mínima del 65 %, en els termes del paràgraf precedent, s’ha de computar el 50 % dels dies per determinar la mitjana esmentada.
En tot cas, el que estableixen els dos paràgrafs anteriors només és aplicable durant els períodes compresos entre l’1 de gener i el 30 d’abril i
entre l’1 de novembre i el 31 de desembre de l’exercici fiscal corresponent.
2n. En el cas dels establiments turístics integrats en el grup vuitè, el nombre total de dies d’estada ha de coincidir amb el nombre previ
d’estades o, si escau, amb el nombre corregit.
2. Mòduls aplicables als establiments turístics per determinar el nombre total de dies d’estada de l’exercici
Els signes, els índexs i els mòduls que s’han de tenir en compte per determinar la base imposable en el règim d’estimació objectiva són els
següents:
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Grup primer
Hotels apartament de cinc estrelles gran luxe
Hotels de cinc estrelles i de cinc estrelles gran luxe
Hotels de ciutat de cinc estrelles i de cinc estrelles gran luxe
Hotels residència de cinc estrelles
Hotels apartament de cinc estrelles
Residències apartament de cinc estrelles
Hotels rurals
Hotels de dues estrelles
Hotels de ciutat de dues estrelles
Hotels residència de dues estrelles
Hotels apartament de dues estrelles
Residències apartament de dues estrelles
Hostals residència de quatre estrelles
Ciutats de vacances de dues, tres i quatre estrelles
Apartaments turístics de dues claus

Mòdul
1

Definició
Nombre de places

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

146

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

166

Grup segon
Hotels de quatre estrelles
Hotels de ciutat de quatre estrelles
Hotels de quatre estrelles superior
Hotels de ciutat de quatre estrelles superior
Apartaments turístics de quatre claus
Apartaments turístics de quatre claus superior
Hotels residència de quatre estrelles
Hotels apartament de quatre estrelles
Hotels apartament de quatre estrelles superior
Residències apartament de quatre estrelles

Mòdul
1

Definició
Nombre de places
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Grup tercer
Hotels de tres estrelles
Hotels de tres estrelles superior
Allotjaments de turisme d’interior
Apartaments turístics de tres claus
Apartaments turístics de tres claus superior
Hotels residència de tres estrelles
Hotels apartament de tres estrelles
Hotels apartament de tres estrelles superior
Residències apartament de tres estrelles
Hotels de ciutat de tres estrelles

Mòdul
1

Definició
Nombre de places

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

174

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

143

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

120

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

106

Grup quart
Hotels d’una estrella
Hotels residència d’una estrella
Hotels apartament d’una estrella
Residències apartament d’una estrella
Agroturismes
Apartaments turístics d’una clau
Hotels de ciutat d’una estrella

Mòdul

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/81/954120

1

Definició
Nombre de places

Grup cinquè
Hostals de dues estrelles
Hostals de tres estrelles
Hostals residència de dues estrelles
Hostals residència de tres estrelles

Mòdul
1

Definició
Nombre de places

Grup sisè
Hostals d’una estrella
Hostals residència d’una estrella
Cases d’hostes
Pensions

Mòdul
1

Definició
Nombre de places

Grup setè
Albergs
Refugis
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Fondes
Hostatgeries
Posades

Mòdul
1

Definició
Nombre de places

Unitat

Nombre de dies d’estada anuals per unitat

Plaça

61

Grup vuitè
Càmpings turístics
Habitatges objecte de comercialització turística
Habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques
Habitatges turístics de vacances
Establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials
Altres establiments o habitatges de caràcter turístic

Mòdul

Unitat

Nombre de dies d’estada per unitat

1

Nombre de places ofertes més de 305 dies a l’any

Definició

Plaça

89

2

Nombre de places ofertes entre 214 i 305 dies a l’any

Plaça

83

3

Nombre de places ofertes entre 123 i 213 dies a l’any

Plaça

79

4

Nombre de places ofertes entre 63 i 122 dies a l’any

Plaça

68

5

Nombre de places ofertes menys de 63 dies a l’any

Plaça

40
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Als efectes del que estableix aquest annex s’entén per nombre de places el nombre d’unitats de capacitat d’allotjament de cada establiment.
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