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Num. 23514
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i admi-
nistratives

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

Aquesta llei s’emmarca dins les conegudes com ‘lleis d’acompanyament
dels pressuposts generals’. La justificació d’aquestes lleis rau en les limitacions
establertes pel Tribunal Constitucional amb relació a l’abast de les lleis de pres-
suposts, atesa la singularitat d’aquestes darreres. En aquest sentit, les anomena-
des ‘lleis d’acompanyament’ pretenen complementar la Llei de pressuposts i
constituir, amb aquesta, una unitat d’acció racional per complir els objectius de
política econòmica, raó que justifica que es tramitin simultàniament amb les
lleis de pressuposts generals.

Aquesta llei respon a aquesta finalitat i, en aquest sentit, recull bàsicament
aspectes de caràcter tributari i d’acció administrativa. 

II

El títol I (Normes tributàries i de recaptació) s’estructura en tres capítols
que contenen diverses normes relatives a tributs propis, a tributs cedits i a la ges-
tió tributària i recaptadora.

Pel que fa al capítol I (articles 1 a 5), es modifiquen diversos preceptes de
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, a l’efecte d’introduir nous fets imposables,
com a conseqüència de la prestació de nous serveis de caràcter divisible; modi-
ficar-ne la quantia i/o delimitació legal o, fins i tot, suprimir-ne alguns, per tal
d’adequar les taxes vigents a la realitat actual en diversos sectors d’activitat
administrativa, com ara en matèria de joc, de ports, de sanitat, de pesca i d’es-
ports.

En el capítol II (articles 6 a 9) s’estableixen les mesures tributàries en rela-
ció amb els tributs estatals cedits a l’empara de la capacitat normativa que reco-
neix la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fis-
cals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, les quals es limiten, en
essència, a la creació d’una nova deducció autonòmica en l’impost sobre la
renda de les persones físiques, i a l’establiment d’un nou tipus de gravamen
reduït en l’impost sobre transmissions patrimonials per a les adquisicions de
l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius, tot això sense perjudici,
evidentment, de la vigència de la resta de mesures tributàries que es contenen en
els articles 1 a 25 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre. Així, i pel que fa a l’im-
post sobre la renda de les persones físiques (article 6), es crea una deducció
autonòmica per als declarants que hagin adoptat fills que donin dret a l’aplica-
ció del mínim per descendents, per un import de 400,00 euros per cada fill adop-
tat dins el període impositiu. En relació amb el nou tipus de gravamen reduït en
la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documentats (articles 7 i 8), cal dir que es trac-
ta d’una mesura que ve a substituir l’actual bonificació del 57%, amb la inten-
ció de millorar la gestió d’aquest benefici fiscal, el qual és ara més transparent
i accessible als contribuents. Per acabar, i quant a la taxa fiscal sobre el joc (arti-
cle 9), simplement es deflacta l’escala de gravamen corresponent al joc a casi-
nos amb la finalitat de compensar els subjectes passius dels increments mera-
ment nominals de la base imposable derivats de la inflació.

El capítol III (Normes de gestió tributària i recaptadora) conté tres articles
(articles 10 a 12). Els dos primers preveuen la possibilitat de presentar una única
declaració o autoliquidació, segons els casos, en aquells supòsits en els quals,
d’un mateix document públic, es desprengui la realització de diversos fets impo-
sables i/o diversos subjectes passius en l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions. El
darrer precepte en aquesta matèria es limita a modificar puntualment l’apartat 2
de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, amb la finalitat de perfeccionar tècnicament la redacció d’a-

quest precepte, particularment pel que fa a la gestió de determinats ingressos per
les conselleries en període voluntari de recaptació (com ara les taxes), i als efec-
tes que sobre la titularitat dels diversos ingressos de dret públic han de tenir les
reordenacions administratives i la creació d’ens instrumentals.

III

El títol II (Normes de gestió i acció administrativa) es divideix en set capí-
tols, referents a la gestió economicoadministrativa (article 13) i a l’acció admi-
nistrativa en matèria de comerç interior (articles 14 i 15), en matèria d’energia
(article 16), en matèria agrícola (articles 17 i 18), en matèria de medi ambient
(articles 19 i 20), en matèria de ports (article 21) i en matèria d’ordenació far-
macèutica (article 22).

La part final es completa amb divuit disposicions addicionals, a l’efecte
de recollir la propera creació del Consell Insular de Formentera, entre d’altres
determinacions normatives, com ara la modificació de la finalitat institucional
de determinats ens públics instrumentals, que, per raons de tècnica legislativa,
no tenen cabuda al llarg de l’articulat de la llei; una disposició derogatòria i dues
disposicions finals.

Així, en virtut de la disposició addicional primera d’aquesta llei es fa rea-
litat que l’illa de Formentera pugui gaudir, efectivament, del seu propi consell
insular, a l’empara del que disposa l’article 141.4 de la Constitució Espanyola.
En efecte, davant la propera creació del Consell Insular de Formentera com a
conseqüència de la modificació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
que es tramita davant les Corts Generals, cal atribuir-li, per llei, les competèn-
cies que inicialment ha d’assumir en el moment de la constitució. En aquest sen-
tit, cal que, una vegada creat i constituït el Consell Insular de Formentera, ja se
li hagin atribuït les competències que li corresponen a fi que neixi en igualtat de
condicions amb els altres consells insulars. D’altra banda, l’aprovació d’aques-
ta disposició addicional abans de l’efectiva creació del Consell Insular de
Formentera exigeix demorar la seva efectivitat fins al mateix dia en què entri en
vigor la llei que creï l’esmentat consell.

Pel que fa a les normes que es contenen a la resta de disposicions addi-
cionals cal destacar, especialment, el mandat al Govern de les Illes Balears per-
què reguli l’exigència del visat col·legial en l’àmbit de l’administració autonò-
mica i els seus ens instrumentals, tot això en reconeixement a la funció social
dels col·legis professionals, com a ens públics que garanteixen la bona pràctica
de les professions que afecten directament valors socials essencials, i a l’efecte
d’una major eficàcia i garantia en la prestació dels serveis públics i la consecu-
ció dels interessos generals.

TÍTOL I
NORMES TRIBUTÀRIES I DE RECAPTACIÓ

Capítol I
Tributs propis

Article 1
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de

desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en matèria de joc

1. Es modifica el punt 7 de l’apartat A) de l’article 73, que passa a tenir la
redacció següent:

«7. Renovació de les autoritzacions de les sales de joc de tipus A, B i
mixts (cent per cent de l’autorització) i dels casinos i les sales de bingo (50% de
l’autorització)».

2. S’afegeixen els punts 12, 13, 14 i 15 a l’apartat A) de l’article 73, amb
la redacció següent:

«12. Sales de joc de tipus mixt: 584,67 euros
13. Informació sobre sales de joc: 23,40 euros
14. Autoritzacions de publicitat de les sales de joc (30% de l’import de

l’autorització)
15. Esmena de deficiències documentals: 20,00 euros».

3. S’afegeix el punt 4 a l’apartat B) de l’article 73, amb la redacció
següent:

«4. Esmena de deficiències documentals: 20,00 euros».

4. Es modifica el punt 13 de l’apartat C) de l’article 73, que passa a tenir
la redacció següent :

«13. Interconnexió de màquines de joc
- tipus B: 60,00 euros
- tipus B i tipus B especials: 78,00 euros
- tipus B especials: 90,00 euros
- tipus C:100,00 euros»

25BOIB 30-12-2006Num. 188



5. S’afegeixen els punts 20 i 21 a l’apartat C) de l’article 73, amb la redacció següent:

«20. Homologació de material de joc no inclòs en el punt 17 ter d’aquest apartat: 187,32 euros
21. Expedició per cada unitat de guia de circulació: 1,50 euros».

Article 2
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en matèria d’amarratges a l’Escola de Vela de Calanova

Es modifica el punt b) de l’apartat 1 de l’article 92, que passa a tenir la redacció següent:

«b) Amarratges. Usuaris transeünts. 

De setembre a juny:
Eslora Euros / dia Euros/ mes
Fins a 6 m 15,00 188,00
Fins a 7 m 17,00 200,00
Fins a 8 m 19,00 223,00
Fins a 9 m 24,00 246,00
Fins a 10 m 27,00 270,00
Fins a 11 m 30,00 335,00
Fins a 12 m 34,00 388,00
Fins a 13 m 38,00 441,00
Fins a 14 m 42,00 529,00
Fins a 15 m 46,00 647,00

De juliol a agost:

Eslora Euros / dia Euros/ mes
Fins a 6 m 20,00 240,00
Fins a 7 m 22,00 255,00
Fins a 8 m 25,00 285,00
Fins a 9 m 31,00 315,00
Fins a 10 m 38,00 345,00
Fins a 11 m 45,00 425,00
Fins a 12 m 54,00 490,00
Fins a 13 m 60,00 556,00
Fins a 14 m 68,00 665,00
Fins a 15 m 75,00 740,00

Article 3
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en matèria de ports

1. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 213.1, amb la redacció següent:

«En el cas que l’ocupació sigui per a usos portuaris del sector pesquer, i, en tot cas, de llotges pesqueres, la quantia ha de ser la que resulti d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen del 2,5%.»

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 274, amb la redacció següent:

«3. Els concessionaris són subjectes passius substituts d’aquesta taxa.»

3. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 279, que passa a tenir la redacció següent:

«a) Per a les embarcacions amb base en el port, i per semestres anticipats, l’usuari haurà de domiciliar l’abonament en una entitat bancària, si així ho requereix
l’administració autonòmica portuària. En cas contrari, hauran de realitzar el pagament abans de dia 15 de febrer per al primer semestre i de dia 31 de juliol per al
segon.»

4. Es modifica l’article 281, que passa a tenir la redacció següent:

«La taxa per serveis a les instal·lacions de concessionaris ha de cobrar-la el concessionari als usuaris en el moment en què es realitzi el cobrament de les tar-
ifes, i el concessionari està obligat a abonar la taxa esmentada a l’administració autonòmica portuària mitjançant la liquidació oportuna que se li trameti.

El concessionari ha de presentar a l’administració autonòmica portuària, trimestralment i abans de dia 15 de cada mes posterior al trimestre considerat, la
informació per escrit i en suport informàtic, d’acord amb el model següent: 

Núm. Superfície Nom Nom Adreça
amarratge amarratge Matrícula embarcació propietari propietari Eslora (m) Mànega (m) Núm. dies m2 per dia Import

__________ _______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ ______ ______ _____

__________ _______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ ______ ______ _____

__________ _______ _______ _______ _______ ________ _______ _______ ______ ______ _____
Total
trimestre
_________

Total any 
acumulat
_________
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Una vegada practicada la liquidació per part de l’administració autonòmica portuària, s’haurà d’ingressar el seu import de conformitat amb els terminis esta-
blerts en la normativa aplicable.

Les liquidacions que realitzi l’administració autonòmica portuària tendran una bonificació del 25% del que s’hagi recaptat i ingressat en concepte de taxa per
serveis a les instal·lacions de concessionaris.»

5. Es modifica l’article 323 i s’afegeixen dos nous fets imposables, amb la redacció següent:

Embarcacions (*) Avarada Estada. Els tres Estada. A partir del 4t dia.
(pujada o baixada) primers dies. Per metre lineal

Euros Per metre lineal d’eslora i dia. Euros
d’eslora i dia. Euros

Sense carro i sense argue 0,88 0,148018 0,148018
Sense carro i sense argue:
- eslora<5m… 1,42 0,148018 0,148018
- eslora>5m… 2,08 0,148018 0,218502
Amb carro:
- eslora<10m… 2,57 0,585020 1,318059
- eslora>10m… 3,89 0,986780 1,980611
Amb remolc a vehicle:
- eslora5m… 4,69
Amb grua:
- eslora<5m… 10,00 0,90 1,10
- eslora>5m… 15,00 0,90 1,10
Amb carretó elevador:
- eslora<5m… 13,00 0,90 1,10
- eslora>5m… 13,00 0,90 1,10

(*) Llevat que es realitzin les dues operacions el mateix dia, cas en el qual s’ha d’abonar per l’estada corresponent a un dia.»

6. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2, a l’article 336, amb la redacció següent:

«2. Estan exempts del pagament de la taxa d’ocupació o aprofitament de domini públic portuari, regulada en el capítol XXVI, les administracions públiques,
per al cas d’autoritzacions administratives per a la realització d’activitats sense ànim de lucre i d’interès social, cultural, educatiu i/o esportiu, prèvia sol·licitud d’e-
xempció a l’administració autonòmica portuària, i l’abonament de la taxa corresponent per formació d’expedient, obertura i tramitació regulada en el capítol XXV
d’aquesta llei.»

7. S’afegeix un nou capítol, el capítol XLIV, al títol VI, amb la redacció següent:

«Capítol XLIV. Taxa per filmacions i reportatges publicitaris en espais portuaris
Article 343 sexties. Taxa per filmacions i reportatges publicitaris en espais portuaris

1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis per part de l’administració autonòmica portuària derivada de la utilització dels espais por-

tuaris per a la realització de fotografies i reportatges publicitaris destinats a l’ús comercial de promoció de la firma o l’entitat emparades per l’autorització corres-
ponent.

A aquest efecte, s’han d’entendre realitzades amb finalitats no comercials les filmacions i fotografies relacionades exclusivament amb la difusió d’informa-
ció de caràcter cultural o de conservació de la naturalesa.

La taxa s’ha d’aplicar quan es tracti d’espais portuaris de la comunitat autònoma, amb independència dels preus o de les taxes que puguin correspondre a
altres administracions.

2n Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques, jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que

sol·licitin l’autorització corresponent per a la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.

3r Quantia
La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:
1. Reportatge fotogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 171,68 euros al dia.
2. Reportatge fotogràfic amb models o inclusió de productes: 343,37 euros al dia.
3. Reportatge cinematogràfic o videogràfic sense intervenció de models ni alteració de l’espai: 343,37 euros al dia.
4. Reportatge cinematogràfic o videogràfic amb models o inclusió de productes: 686,72 euros al dia.
5. Recàrrec per treball nocturn: 50%.

4t Meritació
La taxa es merita en el moment en què s’obtengui l’autorització corresponent de l’administració autonòmica portuària per a l’activitat a la qual es refereix el

fet imposable.»

Article 4
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, en matèria de sanitat

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 355, que passen a tenir la redacció següent:

«3. Canvi de domicili industrial, ampliació de l’activitat o de la instal·lació.
4. Canvi de titular.»

2. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 375 i es modifica l’apartat 1 de l’article 375, que passa a tenir la redacció següent:
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«1. Autorització sanitària d’establiments de menjars preparats.»

3. Se suprimeixen el punt 3 de l’apartat 3 de l’article 388 ter i el punt 4 de
l’apartat 3 de l’article 388 quater.

4. Se suprimeix la darrera tarifa de l’article 388 septies relativa al cessa-
ment d’activitat i es modifica la segona tarifa, que passa a tenir la redacció
següent:

«Canvi de titular: 32,39 euros.»

Article 5
Modificació de determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de

desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en matèria de pesca i activitats subaquàtiques

1. S’introdueix una nova tarifa a l’article 391, amb la redacció següent:

«Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions de fins a 6
metres d’eslora: 30,00 euros.

Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions d’eslora supe-
rior a 6 metres: 55,17 euros.»

2. S’introdueix un nou article, l’article 392 quater, amb la redacció
següent:

«Article 392 quater. Taxa per l’expedició del certificat acreditatiu d’in-
scripció dels treballadors autònoms i les empreses de busseig professional al
Registre general de l’activitat subaquàtica professional de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears. 

1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició del certificat

acreditatiu d’inscripció dels treballadors autònoms i les empreses de busseig
professional al Registre general de l’activitat subaquàtica professional de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2n Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els bussejadors autònoms i les emp-

reses de busseig professional que sol·licitin el certificat a què es refereix el fet
imposable.

3r Quantia
Per cada certificat: 14,94 euros.

4t Meritació
La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud d’emissió del

certificat a què es refereix el fet imposable.»

3. S’introdueix un nou article, l’article 392 quinquies, amb la redacció
següent:

«Article 392 quinquies. Taxa per l’expedició de la llibreta d’activitats
subaquàtiques professionals

1r Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de la llibreta d’ac-

tivitats subaquàtiques professionals.

2n Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa els bussejadors professionals que

sol·liciten l’expedició de la llibreta d’activitats subaquàtiques professionals.

3r Quantia
Expedició de la llibreta d’activitats subaquàtiques professionals: 14,94

euros.

4t Meritació
La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud d’expedició de

la llibreta d’activitats subaquàtiques professionals per part dels subjectes pas-
sius.»

Capítol II
Tributs cedits

Secció 1a 
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 6
Deducció autonòmica per l’adopció de fills

1. Per l’adopció nacional o internacional de fills que tinguin dret a l’apli-

cació del mínim per descendent, realitzada conforme a les lleis i als convenis
internacionals vigents, els contribuents residents en el territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears poden deduir-se 400,00 euros per cada fill adop-
tat durant el període impositiu, sempre que hagin conviscut amb el contribuent
ininterrompudament des de l’adopció fins al final del període impositiu. La
deducció s’aplicarà al període impositiu corresponent al moment que es pro-
dueixi la inscripció de l’adopció al Registre Civil.

2. Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació
individual, la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de
cadascun.

Secció 2a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Subsecció 1a
Transmissions patrimonials oneroses

Article 7
Modificació de l’article 17 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de

mesures tributàries, administratives i de funció pública

Es modifica l’article 17 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa a tenir la
redacció següent:

«Article 17
Tipus de gravamen reduït en l’adquisició de l’habitatge habitual per part

de determinats col·lectius

En la modalitat de transmissions patrimonials oneroses de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’aplicarà un tipus de
gravamen reduït del 3% en les operacions següents:

1. Transmissió d’immobles que hagin de constituir l’habitatge habitual del
contribuent quan aquest sigui menor de 36 anys o discapacitat amb un grau de
minusvalidesa igual o superior al 65% en la data de meritació de l’operació i es
compleixin simultàniament les condicions següents:

a) El contribuent ha d’haver obtingut rendiments nets del treball i/o rendi-
ments nets d’activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre la renda de les
persones físiques en l’exercici més pròxim al de l’adquisició el període de
declaració de la qual hagi ja conclòs, sense que puguin excedir dels 18.000,00
euros, en el cas de tributació individual, o dels 27.000,00 euros, en el cas de trib-
utació conjunta. 

b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitual en territori espanyol i
no pot haver gaudit abans de cap altre en plena propietat ni en usdefruit ni en
qualsevol altre dret real d’ús.  

c) El valor de l’habitatge adquirit a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni
no ha de superar els 180.000,00 euros.

d) El màxim de la superfície construïda de l’habitatge adquirit no ha de
superar els 120 metres quadrats. 

A l’efecte de determinar la superfície construïda, les balconades, les ter-
rasses, els porxos i d’altres elements anàlegs que estiguin coberts, es com-
putaran al 50 per cent de la seva superfície, tret que estiguin tancats per tres de
les seves quatre orientacions, cas en el qual es computaran al cent per cent.

e) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge un mínim de
tres anys des de la data de l’adquisició.

2. Transmissions d’immobles que hagin de constituir l’habitatge habitual
d’una família nombrosa sempre que es compleixin, al mateix temps, els requi-
sits següents:

a) Que l’adquisició es dugui a terme dins el termini dels dos anys següents
a la data en què la família del subjecte passiu hagi assolit la consideració legal
de nombrosa o, si ja ho era amb anterioritat, en el termini dels dos anys següents
al naixement o a l’adopció de cada fill.

b) Que en el termini dels dos anys següents a la data en què la família del
subjecte passiu hagi assolit la consideració legal de nombrosa o, si ja ho era amb
anterioritat, en el termini dels dos anys següents al naixement o a l’adopció de
cada fill, es dugui a terme la transmissió onerosa de l’anterior habitatge habitu-
al. 

c) Que el valor de l’habitatge adquirit a l’efecte de l’impost sobre el pat-
rimoni no superi la quantia de 240.000,00 euros.
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d) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit sigui superior en
més d’un 10% a la superfície construïda de l’habitatge anterior. En el cas que es
tractàs del primer habitatge habitual, la superfície construïda no podrà superar
els 150 metres quadrats.

e) El contribuent ha d’haver obtingut rendiments nets del treball i/o rendi-
ments nets d’activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre la renda de les
persones físiques en l’exercici més pròxim al de l’adquisició el període de
declaració de la qual hagi ja conclòs, sense que puguin excedir dels 18.000,00
euros, en el cas de tributació individual, o dels 27.000,00 euros, en el cas de
tributació conjunta.

f) L’adquirent o els adquirents han de ser un o els dos cònjuges amb qui
convisquin els fills sotmesos a la pàtria potestat.

g) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge amb tots els
membres de la unitat familiar un mínim de tres anys, llevat que es produeixi un
augment dels membres que integrin la família per naixement o adopció i es pro-
dueixi l’adquisició d’un nou habitatge.

3. L’aplicació d’aquest tipus de gravamen reduït serà automàtica sempre
que l’obligat tributari, juntament amb l’autoliquidació de l’impost que reculli
l’operació subjecta a la transmissió patrimonial onerosa, acrediti el compliment
de les condicions exigides en els apartats anteriors, mitjançant l’aportació de la
documentació que reglamentàriament s’exigeixi.»

Subsecció 2a
Actes jurídics documentats

Article 8
Modificació de la lletra b) de l’article 19 de la Llei 8/2004, de 23 de

desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

Es modifica la lletra b) de l’article 19 de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa
a tenir la redacció següent:

«b) El 0,5% en les primeres còpies d’escriptures i actes notarials que doc-
umentin l’adquisició d’habitatges que hagin de constituir l’habitual de joves
menors de 36 anys, discapacitats amb grau de minusvalidesa igual o superior al
33% i famílies nombroses, sempre que compleixin els mateixos requisits que
estableix l’article 17 d’aquesta llei per a l’aplicació del tipus de gravamen reduït
en l’adquisició de l’habitatge habitual per part de determinats col·lectius.»

Secció 3a
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar

Article 9
Modificació de la lletra c) de l’article 20 de la Llei 8/2004, de 23 de

desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

Es modifica la lletra c) de l’article 20 de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, que passa
a tenir la redacció següent:

«c) Als casinos de joc s’aplicarà la tarifa següent: 
- Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.836.567,00  euros. Tipus

aplicable: 22%.
- Porció de base imposable entre 1.836.567,01 euros i 3.038.648,00 euros.

Tipus aplicable: 40%.
- Porció de base imposable entre 3.038.648,01 euros i 6.060.673,00 euros.

Tipus aplicable: 50%.
- Porció de base imposable superior a 6.060.673,01 euros. Tipus aplicable:

61%.»

Capítol III
Normes de gestió tributària i recaptadora

Article 10
Declaració conjunta en l’impost sobre successions i donacions

Els subjectes passius per l’impost sobre successions i donacions podran
optar per realitzar una declaració o una autoliquidació conjunta quan d’un
mateix document es desprengui l’existència de diversos subjectes passius. Per
ordre del conseller competent en matèria d’hisenda s’aprovaran els models nor-
malitzats per a la presentació de les declaracions o autoliquidacions conjuntes.

Article 11
Declaració conjunta en l’impost sobre transmissions patrimonials i

actes jurídics documentats

Els subjectes passius per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats podran optar per realitzar una autoliquidació conjunta
quan d’un mateix document es desprengui l’existència de diversos fets impos-
ables i/o diversos subjectes passius. Per ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda s’aprovaran els models normalitzats per a la presentació de
les autoliquidacions conjuntes.

Article 12
Modificació de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de

mesures tributàries i administratives

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desem-
bre, de mesures tributàries i administratives, que passa a tenir la redacció
següent: 

«2. La recaptació en període voluntari correspondrà als òrgans de la con-
selleria competent en matèria d’hisenda o, si escau, als òrgans de les consel-
leries, de les entitats autònomes, dels organismes o de les entitats de dret públic
que en depenen que, en cada cas, tinguin atribuïda la gestió dels recursos corre-
sponents. 

En tot cas, les modificacions en l’estructura de les conselleries o la
creació, la modificació o la supressió d’entitats instrumentals dependents de
l’Administració de la comunitat autònoma que determinin alteracions en la
competència per a la gestió d’actuacions o activitats que donin lloc a recursos
de dret públic establerts per llei o reglament implicarà la transferència en la tit-
ularitat d’aquests recursos i, si escau, en la competència per a la gestió recapta-
dora en període voluntari d’acord amb el que s’estableix en el paràgraf anteri-
or.»

TÍTOL II
NORMES DE GESTIÓ I ACCIÓ ADMINISTRATIVA

Capítol I
Normes de gestió economicoadministrativa

Article 13
Modificació de determinats preceptes de la Llei 6/2001, d’11 d’abril,

de patrimoni

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 10, que passa a tenir la redacció
següent:

«2. Cap autoritat administrativa ni judicial no pot dictar provisió d’em-
bargament ni despatxar execució contra els drets, fons, valors i béns de la comu-
nitat autònoma, llevat que es tracti de béns patrimonials que no estiguin afectats
materialment a un servei públic o a una funció pública.»

2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 82, amb la redacció
següent:

«3. No obstant això, per ordre del conseller competent en matèria de pat-
rimoni es pot modificar la quantia mínima establerta a l’apartat anterior quan
concorrin raons d’oportunitat en la gestió, la formació o l’actualització de
l’Inventari General que així ho requereixin.»

Capítol II
L’acció administrativa en matèria de comerç interior

Article 14
Modificació de determinats preceptes de la Llei 11/2001, de 15 de

juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

1. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 12, amb la redacció
següent:

«4. Tenen la consideració de comerços turístics els establiments comer-
cials qualificats així per la conselleria competent en matèria de comerç que
prestin serveis en l’àmbit de les activitats turístiques i estiguin ubicats en una
zona de gran afluència turística. Els comerços turístics es consideraran establi-
ments anàlegs als d’allotjament turístic als efectes de l’article 8.1.b), en relació
a l’article 4.b), de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries en
relació amb el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el con-
sum i la publicitat dels productes del tabac.»

2. Es modifica l’article 20, que passa a tenir la redacció següent:

«1. El nombre màxim de diumenges i altres festius en què podran roman-
dre oberts al públic els establiments comercials sotmesos al règim general d’ho-
raris comercials serà de vuit a l’any. 

2. Les dates corresponents als diumenges i altres festius d’obertura
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autoritzada seran determinades anualment, prèvia audiència del Consell
Assessor de Comerç de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de
Govern, que haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25, que passa a tenir la redacció
següent:

«2. El Govern de les Illes Balears, mitjançant acord, i prèvia audiència del
Consell Assessor de Comerç de les Illes Balears, determinarà el període anual
de rebaixes, que haurà de realitzar-se en dues temporades: una a la primeria de
l’any, i l’altra durant el període estival, atesos els usos i costums i els períodes
de major venda.»

4. Es modifica l’apartat 2 de l’article 37, que passa a tenir la redacció
següent:

«2. S’han d’inscriure en aquesta secció, sota epígrafs específics, els
establiments comercials que d’una manera continuada es dediquin a la venda
d’aliments o de productes tradicionals de les Illes Balears que, com a mínim,
suposin un 50% del total de productes a la venda en l’establiment; així com els
comerços turístics.»

5. Es modifica l’apartat 3 de l’article 60, que passa a tenir la redacció
següent:

«3. D’acord amb les determinacions dels instruments d’ordenació territo-
rial, els plans urbanístics de caràcter general hauran de tenir en compte l’ús
comercial de manera específica i independent de la resta d’usos urbanístics,
considerant l’equipament comercial com a element bàsic i estructurant del sis-
tema general de l’equipament urbà. Aquests plans urbanístics podran establir
superfícies mínimes per a determinats tipus d’establiments i, en tot cas, hauran
de contenir de forma específica els extrems següents:

a) La definició de l’ús comerç, d’acord amb els criteris assenyalats en el
pla director sectorial d’aplicació. 

b) La previsió de reserves de sòl necessàries per a l’equipament comercial
públic o d’interès social, en funció de les necessitats de la població actual i
potencial. Les esmentades reserves formaran part de les determinacions de
caràcter general del planejament, com a elements enquadrats en l’estructura
general i orgànica del territori. 

c) Establir la densitat comercial de les distintes zones o barriades de la
ciutat, en termes de nombre màxim de metres quadrats edificats susceptibles
d’ús comerç en cada zona, barriada o sector de la ciutat, indicant les limitacions
a l’ús comerç derivades de conflictes amb altres usos o manca d’infraestructures
adequades. En cas que es presentin sol·licituds de llicències per a ús comercial
en una zona saturada, els ajuntaments estan obligats a concedir les llicències a
mesura que es produeixin vacants, respectant l’ordre de sol·licitud. 

La densitat comercial prevista en el paràgraf anterior no serà d’aplicació
a aquells establiments que, sense tenir la consideració de gran establiment com-
ercial, la seva superfície sigui inferior a 150 metres quadrats.»

6. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 60, amb la redacció
següent: 

«4. A efectes del que preveu la lletra c) de l’apartat anterior, l’assignació
de metres quadrats de superfície edificada en cada zona es realitzarà tenint en
compte la densitat residencial, la superfície dedicada a altres usos i la funció,
més o menys comercial, de la barriada en el conjunt del municipi. 

El planejament urbanístic de caràcter general podrà limitar-se a definir el
nombre màxim de metres quadrats edificats susceptibles d’ús comercial en cada
zona, o bé definir eixos o subzones en què es concentri l’ús comercial assignat
a una determinada barriada o zona. 

El nombre total de metres quadrats de superfície edificada susceptibles
d’ús comercial en un municipi determinat, exclosa la superfície edificada dels
grans establiments comercials, no podrà ser superior al resultat de multiplicar la
població equivalent per un determinat percentatge. El concepte de població
equivalent i els percentatges corresponents seran els que, a aquests efectes,
determini el Govern de les Illes Balears mitjançant una disposició reglamen-
tària.»

7. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, a l’article 7, amb la redacció
següent:

«5. L’exposició i la venda de vehicles usats únicament podrà realitzar-se
en establiments comercials.»

8. S’afegeix una nova lletra, la lletra t), a l’article 49, amb la redacció

següent:

«t) L’exposició i la venda de vehicles usats fora d’establiments comer-
cials.»

Article 15
Modificació de l’article 9 de la Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora

de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i
Formentera

Es modifica el primer paràgraf de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 9
de la Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, que passa a tenir la redacció
següent:

«b) Els vocals que, en un nombre comprès entre el 10% i el 15% dels
assenyalats a la lletra anterior, siguin elegits pels membres del ple que s’hi
esmenten entre persones de reconegut prestigi a la vida econòmica dins de la
demarcació de la Cambra d’Eivissa i Formentera que siguin titulars o represen-
tants d’empreses radicades en aquesta demarcació, proposades per les organ-
itzacions empresarials alhora territorials i intersectorials més representatives
d’Eivissa i Formentera. Amb aquesta finalitat, les organitzacions esmentades
hauran de proposar una llista de candidats que superi en un terç el nombre de
vocals a cobrir, en la forma i els terminis que reglamentàriament es determinin
per la conselleria competent en matèria de comerç.»

Capítol III
L’acció administrativa en matèria d’energia

Article 16
Modificació de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes

Balears

S’afegeix una nova disposició addicional, la disposició addicional
vuitena, a la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. Foment de les energies renovables. 

1. Per promoure la implantació de les energies renovables, es faculta el
conseller competent en matèria d’energia del Govern de les Illes Balears perquè,
mitjançant una disposició reglamentària, reguli el procediment administratiu
aplicable per a l’autorització i la declaració, en concret, d’utilitat pública
energètica de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la
xarxa elèctrica de les Illes Balears, la ubicació de les quals haurà de ponderar-
se amb els valors naturals de l’àrea on hagin de ser instal·lades.

2. La declaració d’utilitat pública energètica de les instal·lacions d’ener-
gia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica de les Illes Balears, a més
dels prevists en el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, implicarà els efectes següents:

a) La declaració d’interès general en els termes prevists en l’apartat 2 de
l’article 24 d’aquesta llei. 

b) L’autorització per a l’establiment o pas de la instal·lació sobre terrenys
de domini, ús o servei públics o patrimonials de l’Estat, de la comunitat autòno-
ma, dels consells insulars, dels ajuntaments o d’ús públic, propis o comunals de
l’illa o del municipi, obra i serveis d’aquests i zones de servitud pública. 

c) L’exempció dels actes de control preventiu municipal a què es refereix
l’article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, per constituir activitats d’interès supramunicipal. 

d) L’exempció del règim de llicències, autoritzacions i informes establert
a la Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als consells insu-
lars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del proced-
iment i de les infraccions i sancions.

3. Fins a l’aprovació d’una llei reguladora del règim del sòl i de l’habi-
tatge de les Illes Balears, les previsions contingudes en aquesta disposició seran
d’aplicació a les instal·lacions d’energia renovable (solar fotovoltaica, eòlica,
biomassa i d’altres) connectades a la xarxa elèctrica de les Illes Balears que
s’hagin d’ubicar en qualsevol tipus de sòl.»

Capítol IV
L’acció administrativa en matèria agrícola

Article 17
Norma que regula la reutilització de les aigües

1. Els agroturismes i hotels rurals de més de 12 places hauran de depurar
les aigües residuals preferentment mitjançant mètodes naturals i han d’utilitzar
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els afluents depurats com a complement del reg de l’explotació.

2. Per decret del Consell de Govern poden dictar-se normes específiques
de desplegament del que s’estableix en l’apartat anterior d’aquest article. 

Article 18
Norma que regula la venda directa de productes agraris en les

explotacions agràries

Les explotacions agràries que comportin activitats de caràcter extensiu o
intensiu del sector primari podran comercialitzar directament els productes de la
seva pròpia explotació, en qualsevol de les instal·lacions existents en alguna de
les parcel·les que integren l’esmentada explotació, que haurà d’estar deguda-
ment registrada.

Capítol V
L’acció administrativa en matèria de medi ambient

Article 19
Norma en matèria d’autorització ambiental integrada

A l’àmbit territorial de les Illes Balears, les instal·lacions per a la fabri-
cació mitjançant enfornat de productes ceràmics, en particular teules, totxos,
rajoles o productes ceràmics ornamentals o d’ús domèstic, queden subjectes a la
necessitat d’obtenir l’autorització ambiental integrada quan comptin amb una
capacitat de producció superior a 75 tones per dia i una capacitat d’enfornat de
més de 4 metres cúbics i de més de 300 quilograms per metre cúbic de densitat
de càrrega per forn.

Article 20
Modificació de l’article 9 del Pla director sectorial de gestió de residus

de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de
Mallorca.

Es modifica l’article 9 del Pla director sectorial de gestió de residus de
construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de
Mallorca, que passa a tenir el següent redactat:

«1. Els productors de residus de construcció i demolició provinents d’o-
bra major estan obligats a: 

1. Presentar en la tramitació de la llicència d’obra de construcció i/o
demolició i sempre abans de l’inici d’aquesta, un contracte formalitzat amb el
gestor autoritzat pel servei públic insularitzat amb l’objecte de gestionar correc-
tament els residus generats.

2. Adjuntar al projecte d’execució que se presenti dins la tramitació de la
llicència d’obra corresponent els següents continguts:

a) Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s’origi-
nen.

b) L’avaluació, si s’escau, de les terres i els desmunts –no contaminats-
procedents d’obres d’excavació que no necessiten cap tipus de tractament i que
es puguin destinar directament a pedreres.

c) Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant
la fase d’execució de l’obra.

d) Una valoració econòmica del cost d’una gestió adequada dels residus
generats.

3. Dipositar una fiança al Consell de Mallorca abans de retirar la llicència
municipal, l’import de la qual serà d’un 125% dels costos estimats correspo-
nents a una adequada gestió dels residus generats en l’obra per mitjà del certifi-
cat de l’autor del projecte i/o la valoració efectuada per l’administració. Per a la
tramitació de la fiança s’han de tenir en consideració els següents aspectes:

La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:
i) En metàl·lic.
ii) Mitjançant aval atorgat per un establiment de crèdit, d’acord amb la

normativa vigent.
iii)Mitjançant aval d’una societat de garantia recíproca, d’acord amb la

normativa vigent.
En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d’aval

s’ha de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l’extensió de
la responsabilitat davant l’administració en els mateixos termes que si la garan-
tia fos constituïda pel mateix titular

La fiança es tornarà després de la concessió del final d’obra i d’haver jus-
tificat la gestió adequada dels residus generats presentant els documents justifi-
catius pertinents que demostrin el lliurament dels residus a les plantes del servei
públic.

4. Realitzar la separació en origen de la manera següent:

Sempre que sigui tècnicament possible se separaran les fraccions peril-
loses de les no perilloses.

A la vegada, les fraccions considerades no perilloses se separaran oblig-
atòriament en:

- Residus inerts exclusivament (ceràmics, restes de formigó, terres i sim-
ilars).

- Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, restes
de fusta, plàstics i altres residus no perillosos.

Aquesta separació en origen se realitzarà preferentment a través de con-
tenidors específics. En qualsevol cas, s’assegurarà una correcta separació.

5. Responsabilitzar-se del transport dels residus, mitjançant transportista
registrat, fins als centres de transferència i tractament inclosos en el servei
públic insularitzat.

6. Abonar els costs que origini la gestió dels residus de construcció i
demolició lliurats a planta.

En atenció al principi d’autonomia municipal i al del compliment de la
seva pròpia competència municipal, queden exclosos de les obligacions anteri-
orment esmentades en els apartats 1, 2 i 3 els residus provinents d’obres menors
i reparacions domiciliàries, la gestió dels quals vendrà regulada a través de la
corresponent ordenança municipal, sense detriment, en qualsevol cas, del destí
final d’aquests residus que haurà de ser obligatòriament una planta de tracta-
ment del servei públic insularitzat.

En aquestes ordenances els ajuntaments, i d’acord amb l’apartat c) de l’ar-
ticle 6 d’aquest pla, establiran els sistemes de control per a la correcta gestió,
així com els mecanismes adients per a facilitar la recollida d’aquests residus
d’obra menor tot i assegurant el seu destí final a planta de tractament del servei
públic.»

Capítol VI
L’acció administrativa en matèria de ports

Article 21
Modificació de determinats preceptes de la Llei 10/2005, de 14 de

juny, de ports de les Illes Balears

1. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 28, que passa a tenir
la redacció següent:

«d) Atorgar els títols jurídics, les concessions, llicències i autoritzacions
per a l’ocupació del domini públic portuari i per a la prestació dels serveis en els
ports, sense perjudici que l’atorgament de concessions per a la construcció i/o
l’explotació de ports i dàrsenes hagi de ser ratificada pel Consell de Govern.»

2. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 30, que passa
a tenir la redacció següent:

«2. La composició i el règim de funcionament de l’òrgan es regulen en els
estatuts, els quals han de fixar un nombre no superior a 40 i han d’establir la rep-
resentació, com a mínim, dels sectors següents:»

3. Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 30, afegint-hi
dos nous apartats:

«j) Associacions vinculades a la defensa del medi ambient.
k) Associacions vinculades a la protecció i a la conservació del patrimoni

marítim.»

4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 93, que passa a tenir la redacció
següent:

«1. Constitueixen infraccions greus les tipificades com a lleus quan
provoquin lesions en les persones o quan causin danys o perjudicis que
impedeixin el normal funcionament dels béns o de les instal·lacions.»

5. Es modifica la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 92, que passa a tenir la
redacció següent: 

«f) L’ocupació amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, l’aprofita-
ment i la prestació de serveis i la realització d’activitats comercials en el domi-
ni públic portuari sense el corresponent títol administratiu o sense ajustar-se a
les seves determinacions.»

6. Es modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 93, que passa a tenir la
redacció següent:

«a) L’ocupació amb instal·lacions desmuntables o béns mobles, l’aprofi-
tament i la prestació de serveis i la realització d’activitats comercials en el domi-
ni públic portuari sense el corresponent títol administratiu o sense ajustar-se a
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les seves determinacions, sempre que s’hagi desatès el requeriment exprés dic-
tat per l’administració portuària per al cessament de l’esmentada conducta.»

7. S’afegeix una nova lletra, la lletra k), a l’apartat 2 de l’article 93, amb
la redacció següent:, 

«k) L’execució no autoritzada d’obres o instal·lacions fixes, així com
l’augment de superfície, volum o alçària construïts sobre els autoritzats.»

8. Es modifica l’apartat 1 de l’article 94, que passa a tenir la redacció
següent:

«1. Constitueixen infraccions molt greus les tipificades com a lleus o com
a greus quan provoquin lesions a les persones o quan causin danys o perjudicis
que impedeixin totalment el funcionament o la utilització dels béns o de les
instal·lacions.»

9. Es modifica l’article 98, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 98. Tipologia de sancions
Les infraccions se sancionen en els termes següents:

a) Les lleus amb multa de fins a 9.000,00 euros.
b) Les greus amb multa de fins a 200.000,00 euros.
c) Les molt greus amb multa de fins a 600.000,00 euros.»

10. Es modifica l’article 104, que passa a tenir la redacció següent:

«La competència per a la imposició de les multes regulades en aquesta llei
correspondrà als òrgans següents:

a) Al director gerent, fins a 9.000,00 euros.
b) Al Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears, de

9.000,00 euros fins a 100.000,00 euros.
c) Al Consell de Govern, quan la quantia sigui igual o superior a

100.000,00 euros.»

11. S’afegeix un nou paràgraf a la disposició transitòria segona de la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, amb el següent text:

«Així mateix, es podran autoritzar obres en casos d’urgència acreditada o
d’interès públic excepcional fins i tot quan hagin d’executar-se fora de la zona
de servei portuària, havent de ser degudament apreciades aquestes circumstàn-
cies pel Consell de Govern i prèvia emissió dels informes prevists en l’article 17
d’aquesta llei, si pertoca.»

12. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2.c) de la disposició transitòria
quarta de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports dels Illes Balears, amb la
següent redacció:

«c) L’adaptació implicarà necessàriament la modificació de les condicions
econòmiques de la concessió.

Si n’és el cas, en la determinació d’aquestes condicions, es prendrà en
consideració el valor de la concessió existent, en funció del nombre d’anys que
li restin d’acord amb el que disposa aquesta llei i atenent al seu valor de mer-
cat.»

Capítol VII
L’acció administrativa en matèria d’ordenació farmacèutica

Article 22
Modificació de determinats preceptes de la Llei 7/1998, de 12 de

novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 19, que passa a tenir la redacció
següent:

«2. La distància prevista a l’apartat anterior ha de ser observada, així
mateix, respecte dels hospitals, centres de cirurgia ambulatòria, centres de salut
i la resta de centres sanitaris, tots aquests pertanyents al sector públic, tant si
estan en funcionament com en fase de construcció. No obstant això, no s’ha
d’aplicar aquesta distància en aquells nuclis de població on hi hagi una unitat
bàsica de salut i una única oficina de farmàcia, i la població no excedeixi de
1.500 habitants.»

2. Es modifica el capítol V, que passa a tenir la redacció següent:

«Capítol V. De l’atenció farmacèutica en els centres hospitalaris, peniten-
ciaris, sociosanitaris i en els centres sanitaris proveïdors d’assistència sanitària
sense internament.»

3. S’afegeix una nova secció, la secció 3a bis, en el capítol V, amb la
redacció següent:

«Secció 3a bis
Dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en els centres sanitaris

proveïdors d’assistència sanitària sense internament.

Article 52 bis

1. En els centres sanitaris proveïdors d’assistència sanitària sense interna-
ment als quals es refereix el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, s’hi pot
autoritzar l’existència d’un servei de farmàcia o d’un dipòsit de medicaments.

2. Els serveis de farmàcia dels centres sanitaris proveïdors d’assistència
sanitària sense internament tenen per objecte l’adquisició, la custòdia, la con-
servació i la dispensació de medicaments i productes sanitaris únicament per a
la seva aplicació en el corresponent centre o en els centres pertanyents a una
mateixa institució, i hauran d’estar sota la responsabilitat d’un farmacèutic.

3. En el supòsit que els centres sanitaris als quals es refereix aquest arti-
cle optin per sol·licitar l’autorització d’un dipòsit de medicaments a la conselle-
ria competent en matèria de sanitat, els esmentats dipòsits han d’estar vinculats
necessàriament a una oficina de farmàcia, ubicada en la mateixa zona farma-
cèutica. El titular de l’oficina de farmàcia ha de ser el responsable del fun-
cionament, i no pot estar vinculat més d’un dipòsit a la mateixa oficina de far-
màcia.»

4. Es modifica l’article 57, que passa a tenir la redacció següent:

«L’organització i el règim de funcionament dels serveis de farmàcia i
serveis farmacèutics dels centres hospitalaris, penitenciaris, sociosanitaris i dels
centres sanitaris proveïdors d’assistència sanitària sense internament als quals es
refereix el Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, ha d’assegurar la disponi-
bilitat dels medicaments, a l’objecte de la qual s’ha de disposar de la presència,
com a mínim, d’un farmacèutic durant tot el temps de funcionament dels
serveis, a més del personal sanitari, tècnic i administratiu necessari per al seu
bon funcionament.»

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Consell Insular de Formentera

1. En virtut d’aquesta disposició s’atribueixen al Consell Insular de
Formentera les competències que ha d’assumir inicialment en el moment de la
seva constitució, en les matèries que s’indiquen tot seguit, amb la proposta
prèvia de la comissió mixta paritària de transferències encarregada del traspàs,
integrada per representants nomenats pel Govern de les Illes Balears, pel
Consell Insular d’Eivissa i Formentera i per l’Ajuntament de Formentera.

2. S’atribueixen al Consell Insular de Formentera, dins el seu àmbit terri-
torial, les competències en matèria d’urbanisme i habitabilitat; règim local;
informació i ordenació turística; serveis socials, assistència social i seguretat
social; inspecció tècnica de vehicles, patrimoni històric, cultura i esports; activ-
itats classificades i parcs aquàtics; tutela, acolliment i adopció de menors; trans-
ports terrestres; espectacles públics i activitats recreatives; agricultura, ramade-
ria i pesca; artesania; ordenació del territori; i carreteres i camins, la titularitat i
l’exercici de les quals varen ser transferides al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera mitjançant les disposicions següents:

a) Llei 9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als con-
sells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.

b) Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de règim local.

c) Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’informació turística.

d) Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

e) Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles.

f) Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, ani-
mació sociocultural, dipòsit legal de llibres i esports.

g) Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als con-
sells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics i de regulació
de les infraccions i sancions.

h) Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació
turística.

i) Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

j) Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transports
terrestres.
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k) Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives.

l) Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramade-
ria, pesca i artesania.

m) Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als con-
sells insulars en matèria d’ordenació del territori.

n) Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i de seguretat social.

o) Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de carreteres i camins.

3. El Consell Insular de Formentera assumeix també, dins el seu àmbit ter-
ritorial, l’exercici de la funció executiva i de gestió en les matèries de transports
terrestres i d’agricultura, ramaderia i pesca, la competència sobre les quals va
ser delegada al Consell Insular d’Eivissa i Formentera mitjançant les disposi-
cions següents:

a) Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transports
terrestres.

b) Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als con-
sells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania.

4. Les competències que assumeix el Consell Insular de Formentera en les
matèries determinades en aquesta disposició, les exerceix de conformitat amb el
que disposen les lleis d’atribució de competències esmentades i amb l’abast i les
limitacions que estableixen aquestes disposicions.

5. Així mateix, correspon al Consell Insular de Formentera qualsevol altra
competència o funció que, a l’entrada en vigor d’aquesta disposició, s’hagi
transferit, delegat o encarregat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

Disposició addicional segona
Exigència del visat col·legial

Atesa la funció social dels col·legis professionals, com a ens públics que
garanteixen la bona pràctica de les professions que afecten directament valors
socials essencials, i a l’efecte d’una major eficàcia i garantia en la prestació dels
serveis públics, correspon al Consell de Govern regular, per reglament, la forma
i les condicions en què l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les entitats autònomes i les empreses públiques i vinculades han d’exi-
gir el corresponent visat col·legial com a conseqüència de la realització dels tre-
balls que encarreguin a professionals col·legiats.

Disposició addicional tercera
Integració dels metges lliures autoritzats en el Servei de Salut de les

Illes Balears

S’autoritza el conseller competent en matèria de sanitat perquè, mit-
jançant ordre, reguli les condicions i el procediment per a la integració del
col·lectiu de metges lliures autoritzats del Servei de Salut de les Illes Balears en
la condició de personal estatutari d’aquesta entitat.

Disposició addicional quarta
Modificació de la finalitat institucional d’empreses públiques

Es modifica la finalitat institucional de les entitats de dret públic subjectes
al dret privat a què es refereixen, d’una banda, la disposició addicional cinque-
na, apartat segon, de la Llei 4/1996, de 16 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1997 i, d’una altra, la dis-
posició addicional quarta de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, en el sentit de suprimir de la finalitat institucional
de la primera d’aquestes entitats la gestió de les finques públiques de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears, la qual passa a inserir-se en la finalitat insti-
tucional de la segona.

Disposició addicional cinquena
Declaració d’interès general d’infraestructures hidràuliques de rega-

diu

Es declaren d’interès general les obres d’infraestructures hidràuliques
amb destinació a reg següents:

a) Reutilització de les aigües depurades de l’EDAR de Cala Millor (Son
Servera).

b) Reutilització de les aigües depurades de l’EDAR d’Addaia (Es
Mercadal).

Disposició addicional sisena
Modificació de la disposició transitòria vuitena de la Llei 2/1989, de

22 de febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, creada per la disposició addicional divuitena de la Llei 8/2004, de
23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública 

1. Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent:

«1. S’aprova un pla d’estabilitat laboral, de caràcter excepcional, amb la
finalitat de reduir la taxa de temporalitat en l’ocupació dins l’àmbit de l’admin-
istració autonòmica i de les seves entitats autònomes, que tendrà vigència fins
al 31 de desembre de 2008.»

2. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 3, que passa a tenir la redac-
ció següent:

«3. El sistema de selecció per a l’ingrés que estableixin les convocatòries
específiques serà el concurs oposició lliure i les proves hauran de ser convo-
cades durant el període de vigència del pla, sense perjudici que la seva execució
pugui excedir d’aquest termini. Les places contemplades en el paràgraf segon
del punt anterior hauran de respectar el que preveu l’article 11 del conveni
col·lectiu per al personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.»

3. Es modifica el darrer paràgraf de l’apartat relatiu a la fase d’oposició de
l’annex I, que passa a tenir la redacció següent:

«Als aspirants que havent participat a les proves selectives no hagin
obtingut plaça se’ls conservarà la puntuació obtinguda en els exercicis aprovats
de la fase d’oposició, si participen a les proves selectives de les següents con-
vocatòries específiques convocades a l’empara d’aquest pla, per a l’ingrés al
mateix cos, escala o categoria professional.»

Disposició addicional setena

1. Es modifiquen els apartats b) i d) del punt 1 de l’article 24 de la Llei de
sòl rústic, que passen a tenir la redacció següent:

«b) Els centres i les xarxes d’abastament d’aigua i les obres d’infrastruc-
tures hidràuliques en general.

d) Les xarxes de sanejament, les estacions de depuració, els sistemes vin-
culats a la reutilització d’aigües residuals, així com les basses d’emmagatze-
matge i les xarxes de distribució.»

2. Es modifica el punt 2 de l’article 24 de la Llei de sòl rústic, que passa
a tenir la redacció següent:

«2. Perquè els usos vinculats a aquestes infrastructures tenguin la condi-
ció d’admesos s’hauran de preveure en els instruments de planejament general,
en els instruments d’ordenació territorial o en els plans d’infrastructures
hidràuliques per a reguius o altres plans de la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
Si no fos així, l’execució de l’activitat exigirà la prèvia declaració d’interès gen-
eral, llevat que l’aprovació del projecte comporti, en virtut de la legislació
específica, aquesta declaració.»

Disposició addicional vuitena

S’afegeix un punt 4 a l’article 30 de la Llei 6/1997, de sòl rústic de les
Illes Balears, que quedarà redactat de la manera següent:

«4. No necessitaran de la prèvia declaració d’interès general les obres cor-
responents a dotacions de serveis destinades a edificis i instal·lacions d’una
explotació agrària o d’una indústria de transformació agrària que, per procedir
a la seva construcció, ja van obtenir l’oportuna declaració d’interès general i la
llicència urbanística municipal d’obres.»

Disposició addicional novena

Es modifica el text de la disposició addicional vuitena de la Llei 3/1986,
de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears, la qual restarà
redactada en els següents termes:

«Els límits temporals expressats a les disposicions addicionals sisena i
setena podran ser ampliats mitjançant decret aprovat pel Consell de Govern.»

Disposició addicional desena

Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 13/2006, de 19 d’oc-
tubre, de creació del Col·legi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les
Illes Balears, que passa a tenir la següent redacció:

«Disposició transitòria quarta. Incorporació de no titulats
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Els estatuts definitius del Col·legi Oficial de publicitaris i relacions públiques de les Illes Balears han de regular, amb caràcter transitori, la possibilitat d’in-
corporació al col·legi d’aquells professionals que, sense complir les condicions de titulació exigides per ser-ne membres, la sol·licitin i acreditin el compliment dels
requisits establerts en els estatuts esmentats.»

Disposició addicional onzena
Creació del Registre especial de constructors d’obra

S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant un decret, creï el Registre especial de constructors d’obra, en el qual obligatòriament hauran d’es-
tar inscrites totes les persones físiques o jurídiques que, com a empresaris, exerceixin l’activitat de constructors d’obres en l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; i determini les condicions d’habilitació per inscriure-s’hi.

Disposició addicional dotzena

1. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional cinquena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot establir reglamentàriament procediments per a la integració directa i voluntària en la
condició de personal estatutari fix, que està adscrit o presta els seus serveis en els centres, serveis i establiments gestionats, directament o indirectament, per l’en-
titat autònoma Servei de Salut de les Illes Balears que es relacionen en el corresponent decret.

2. Així mateix, el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot establir reglamentàriament procediments per a la integració en la condició de per-
sonal estatutari temporal del personal laboral temporal i funcionari interí que presta els seus serveis en els centres, serveis i establiments gestionats, directa o indi-
rectament, per l’entitat autònoma Servei de Salut de les Illes Balears.

Disposició addicional tretzena

1. En el marc del que preveu el títol IV de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, relatiu a l’exercici privat de les pro-
fessions sanitàries, s’habilita el Govern de les Illes Balears per regular i establir els criteris necessaris per al compliment dels requisits i les garanties establerts a la
Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries.

2. Els contractes de prestació de serveis sanitaris i les seves modificacions que es formalitzen entre els professionals i les entitats d’assegurances que operin
en la branca de malalties per a la prestació d’assistència sanitària en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han d’ajustar als criteris de qualitat
que reglamentàriament s’estableixin i, en tot cas, els honoraris professionals dels metges hauran de contenir com a clàusula d’estabilització la variació anual de
l’índex de preus al consum.

Disposició addicional catorzena

Les obres, instal·lacions i activitats existents a establiments de servei de temporada al litoral, o d’oferta turística complementària de les Illes Balears, autoritz-
ables amb caràcter ordinari d’acord amb l’article 25 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, que a l’entrada en vigor d’aquesta llei estiguin acabades i en fun-
cionament, ocupin un màxim de 150 m2 de superfície coberta sobre rasant i estiguin ubicades a sòl rústic, podran legalitzar la seva situació al litoral qualsevol que
sigui la qualificació urbanística dels terrenys en què s’ubiquin, llevat que estiguin inclosos a la Xarxa Natura 2000, sempre que les esmentades obres, instal·lacions
i activitats o l’establiment de què formin part, disposin de llicència municipal d’obertura i funcionament i/o autorització d’obertura turística, concedides almenys
cinc anys abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició addicional quinzena

Les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada properes a sectors de sòl urbà o urbanitzable amb un ús residencial predominant i que
s’hagi verificat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei per la Conselleria de Medi Ambient que no compleixin amb els valors límits que apareixin a les taules
incorporades en aquesta disposició, hauran de presentar davant aquesta conselleria un projecte de protecció contra la contaminació acústica abans del 30 de juny
del 2007, de forma que a aquestes àrees residencials es compleixin els següents paràmetres:

Taula 1. Valors límits d’emissió a l’exterior.

Ús predominant                                      Nivell sonor dB
Dia (de 8 a 22 hores) Nit

Residencial 55 45

Taula 2. Valors límit d’immissió en l’interior de les edificacions.

Ús                                      Locals                                                Nivell sonor dB (A)
Dia Nit

Residencial Dormitoris 30 25
Estances 35 30
Zones comunes 35 30

Taula 3. Valors límit d’immissió de vibracions en l’interior de les edificacions.

Ús                                                                            Valors de K
Vibracions contínues Vibracions transitòries
Dia                       Nit Dia Nit

Residencial 2                           1,4 16 1,4

Disposició addicional setzena

En els projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental i en els plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica la tramitació dels quals
s’iniciï amb posterioritat a l’1 de gener del 2007, l’estudi d’impacte ambiental i l’informe de sostenibilitat ambiental han d’anar acompanyats d’un annex específ-
ic que contingui un estudi d’incidència paisatgística que ha d’identificar el paisatge afectat pel projecte o pla en qüestió, preveure els efectes que el desenvolupa-
ment del projecte o pla produirà sobre aquest i definir les mesures protectores, correctores o compensatòries d’aquests efectes.

Disposició addicional dissetena

1. S’autoritza al Govern de les Illes Balears perquè subscrigui convenis de col·laboració amb aquells consells insulars que actualment no els tenguin vigents,
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amb la finalitat de finançar les actuacions conjuntes que, en cada cas, estiguin
previstes en els plans directors sectorials de gestió de residus.

2. El Govern de les Illes Balears desenvoluparà els instruments de col·lab-
oració o cooperació necessaris per tal de que el Ministeri de Medi Ambient
assumeixi el finançament del cost anual de la gestió i el transport de residus de
Formentera a Eivissa.

Disposició addicional divuitena
Regulació de la transparència i el control dels càrrecs públics de les

Illes Balears

1. Objecte 

La present disposició addicional regula el Registre de béns i drets patri-
monials de càrrecs públics i l’Oficina de transparència i control de patrimoni de
càrrecs públics de les Illes Balears, encarregada d’aquest registre, amb l’objec-
tiu de comprovar la justificació dels increments de patrimoni de les persones
que ocupen els esmentats càrrecs públics.

2. Principis 

Aquesta disposició addicional es fonamenta en la necessitat de garantir els
principis de transparència en la gestió dels assumptes públics i d’objectivitat i
imparcialitat en relació amb els interessos generals en l’actuació dels càrrecs
públics, en especial en aquells assumptes o àmbits en els quals hagin intervingut
que tinguin transcendència econòmica, com són els relatius a la contractació
amb  l’administració pública, autonòmica, insular o local, a la gestió del domi-
ni públic, a la concessió d’ajudes i subvenciones i a l’ordenació i la gestió terri-
torial i urbanística.

3. Àmbit objectiu d’aplicació 

Aquesta disposició addicional s’aplica als càrrecs públics que ocupen
llocs en qualssevol dels òrgans estatutaris, singularment en el Parlament, en el
Govern i en els consells insulars, en l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en els ens locals i en la Universitat de les Illes Balears, com
també en qualsevol entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent o vin-
culat a qualsevol d’aquests.

4. Àmbit subjectiu d’aplicació

S’entenen per càrrec públic a aquests efectes les persones electes en un
procés electoral, els membres del Govern, els alts càrrecs i assimilats definits en
la Llei d’incompatibilitats, els consellers i els regidors no electes, els presidents,
els vocals i els secretaris amb dret a vot dels òrgans estatutaris, i els directors,
els gerents o els màxims responsables de les entitats vinculades o dependents de
les administracions públiques de les Illes Balears.

5. Declaració de béns i drets

1. Aquells que tinguin la condició de càrrec públic als efectes d’aquesta
disposició addicional resten obligats a formular en el Registre de béns i drets
patrimonials de càrrecs públics de les Illes Balears una declaració patrimonial,
comprensiva de la totalitat dels seus béns, drets i obligacions patrimonials.

Voluntàriament, el cònjuge, la parella estable o la persona amb qui con-
visquin en anàloga relació d’afectivitat podran formular aquesta declaració que
serà aportada pel càrrec públic.

2. La declaració patrimonial ha de comprendre, almenys,  el següent:

a) Els béns, els drets i les obligacions patrimonials que posseeixin.
b) Els valors o actius financers negociables.
c) Les participacions societàries.
d) L’objecte social de les societats de qualsevol tipus a les quals tinguin

interessos el càrrec públic, el seu cònjuge, sigui quin en sigui el règim econòmic
matrimonial, la parella estable o la persona que hi convisqui en anàloga relació
d’afectivitat, i els fills dependents i les persones tutelades.

e) Les societats participades per aquelles altres que siguin objecte de
declaració segons l’apartat c) anterior amb referència dels seus respectius
objectes socials.

3. La declaració a la qual es refereix l’apartat 1 anterior s’haurà d’efectu-
ar en el termini improrrogable dels tres mesos següents a les dates de presa de
possessió i cessament, respectivament, en el càrrec, i ha de fer referència a la
informació en el moment de la presa de possessió o del cessament en el càrrec.

4. Els càrrecs públics hauran d’aportar, juntament amb les declaracions
inicials i les del cessament, anualment, una còpia de la darrera declaració trib-
utària corresponent a l’Impost sobre la renda de les persones físiques i a
l’Impost sobre el patrimoni que hagin tingut obligació de presentar a l’adminis-
tració tributària. També podran aportar la declaració voluntària del cònjuge, de

la parella estable o de la persona amb qui convisquin en anàloga relació d’afec-
tivitat, referida a aquests tributs. Aquestes declaracions es dipositaran en el
Registre com a informació complementària, i la possibilitat d’accedir-hi es
regirà per normativa específica.

5. La declaració anual corresponent a l’Impost sobre la renda de les per-
sones físiques i, si n’és el cas, a l’Impost sobre el patrimoni a què fa referència
l’apartat anterior, s’haurà de presentar en el termini improrrogable de tres mesos
des de la conclusió dels terminis legalment establerts per a la presentació corre-
sponent.

6. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposi-
ció addicional que puguin legalment compatibilitzar la seva activitat amb el
desenvolupament d’activitats privades, per compte propi o d’altri, hauran de
formular a més una declaració de les activitats professionals, mercantils o labo-
rals, que exerceixin, com també de les que hagin exercit durant els dos anys
anteriors a la seva presa de possessió en el càrrec, relatives a persones físiques
o jurídiques que subscriguin o hagin subscrit contractes amb l’administració
autonòmica, insular o local o en siguin subcontractistes, o rebin o hagin rebut
ajudes o subvencions provinents d’aquestes administracions.

7. La declaració a què es refereix l’apartat anterior s’haurà d’executar en
el termini improrrogable dels tres mesos següents a la data de presa de posses-
sió en el càrrec. Aquesta declaració haurà de ser actualitzada amb caràcter anual.

6. Caràcter del Registre

1. El Registre de béns i drets patrimonials de càrrecs públics s’instal·larà
en un sistema de gestió documental que en garanteixi la inalterabilitat i la per-
manència de les dades, així com l’alta seguretat en l’accés i l’ús d’aquestes, tot
això d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

2. El Registre tindrà caràcter reservat, i només hi podran tenir accés,  a
més de la persona interessada, els òrgans següents:

a) El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix el seu
reglament. 

b) Els òrgans judicials, per a la instrucció o la resolució de processos que
requereixin el coneixement de les dades que figurin en el Registre, de confor-
mitat amb el disposat en les lleis processals.

7. Creació i naturalesa de l’Oficina de transparència i control del pat-
rimoni de càrrecs públics de les Illes Balears

1. Es crea l’Oficina de transparència i control del patrimoni de càrrecs
públics de les Illes Balears com a òrgan que depèn orgànicament del Parlament
de les Illes Balears, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, amb plena
capacitat per actuar en el compliment dels seus fins i que exerceix les seves fun-
cions amb independència plena i autonomia funcional, sotmesa a la present dis-
posició addicional i a la resta de l’ordenament jurídic.

2. L’Oficina restarà adscrita a la Mesa del Parlament, que adoptarà les
mesures adients en relació amb les autoritzacions parlamentàries, així com amb
els recursos materials i humans que siguin necessaris per al bon funcionament
d’aquesta.

La Mesa del Parlament prendrà les seves decisions relatives a
l’Oficina mitjançant majoria qualificada de dos terços.

8. Organització i règim jurídic 

L’organització, el règim jurídic i el funcionament de l’Oficina es
regularan mitjançant un reglament de règim interior, el qual elaborarà i aprovarà
la mateixa oficina, i l’aprovació definitiva en correspondrà al Parlament de les
Illes Balears. La normativa específica i les eventuals modificacions s’hauran de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Funcions

1. Són funcions de l’Oficina:

a) La gestió del Registre de béns i drets patrimonials de càrrecs públics a
què es refereix aquesta disposició addicional. A aquests efectes serà l’encar-
regada de requerir d’aquelles persones que siguin nomenades o cessades en un
càrrec públic el compliment de les obligacions previstes en aquesta disposició
addicional, així com la responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de
les dades i els documents que figurin en aquest registre.

b) La comprovació i la investigació de la justificació de les variacions en
forma d’increment del patrimoni dels càrrecs públics en els termes permesos per
la llei. L’Oficina actuarà per iniciativa pròpia, justificada amb un informe moti-
vat.
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2. Les funcions de l’Oficina de transparència i control del patrimoni
podran estendre’s a les persones que haguessin gaudit de la condició de càrrec
públic per al cas que, en relació amb els seus béns i drets patrimonials, a l’en-
trada en vigor d’aquesta disposició addicional hi hagués alguna controvèrsia
jurídica pendent.

10. Informació

L’Oficina elevarà al Parlament a l’inici de cada període de sessions infor-
mació detallada del compliment pels càrrecs públics de les obligacions de
declarar. Aquesta informació inclourà dades sobre el nombre de càrrecs públics
obligats a formular les seves declaracions, el nombre de declaracions rebudes,
les comunicacions efectuades amb ocasió del cessament i la identificació dels
titulars dels càrrecs inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta disposició addi-
cional que no hagin complert les obligacions esmentades.

11. Director o directora

1. Al capdavant de l’Oficina de transparència i control patrimonial hi ha
el director o la directora, nomenat o nomenada segons el que estableix aquesta
disposició addicional, que ha d’exercir el càrrec amb plena independència i
inamovibilitat, i en l’exercici de les seves funcions té la condició d’autoritat
pública.

2. El director o la directora no rep instruccions de cap autoritat en l’exer-
cici de les seves funcions i actua sotmès o sotmesa, en tot cas, a la llei i al dret.

3. El director o la directora no pot estar afiliat o afiliada a cap partit polític,
sindicat ni associació empresarial.

4. El mandat del director o de la directora és de 5 anys des de la data en
què és elegit o elegida pel Parlament. El mandat no pot ser renovat.

12. Nomenament

El director o la directora de l’Oficina és elegit o elegida entre ciutadans
majors d’edat que gaudeixin del ple ús dels seus drets civils i polítics, com-
pleixin les condicions d’idoneïtat, honorabilitat i independència necessàries per
a exercir el càrrec i tenguin experiència contrastada en activitats de control
econòmic i financer.

Oberta l’elecció del director o de la directora de l’Oficina, el president o
la presidenta del Parlament de les Illes Balears es dirigirà als grups parlamen-
taris per tal que presentin a la Mesa del Parlament el candidat o els candidats, la
candidata o les candidates al càrrec, que serà elegit pel Parlament per majoria de
dos terços.

El candidat elegit o la candidata elegida és nomenat o nomenada pel pres-
ident o la presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec dins del
termini d’un mes des de la data de la publicació del nomenament.

13. Incompatibilitats

1. La condició de director o directora de l’Oficina és incompatible amb:

a) Qualsevol mandat representatiu.
b) La condició de membre del Consell Consultiu de les Illes Balears, de

la Sindicatura de Greuges o de la Sindicatura de Comptes.
c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l’Estat, de les comu-

nitats autònomes, dels consells insulars, de les entitats locals i dels ens que hi
estan vinculats o en depenen, i també d’organismes o institucions suprana-
cionals o internacionals.

d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.
e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.

2. El director o la directora de l’Oficina, en una situació d’incompatibili-
tat que l’afecti, ha de cessar dins del mes següent al nomenament i abans de
prendre possessió. Si no ho fa, s’entén que no accepta el nomenament.

3. Si la incompatibilitat fos sobrevinguda, s’entén que opta per l’activitat
incompatible des de la data en què s’hagués produït.

14. Personal al servei de l’Oficina

1. L’Oficina disposarà del personal col·laborador d’assessorament tècnic i
administratiu necessari per a l’exercici de les seves funcions. També podrà dis-
posar de personal especialitzat en funcions de control i auditoria.

2. El personal al servei de l’Oficina es regirà pel que disposa aquesta dis-
posició addicional i el Reglament de règim interior; la selecció i el nomenament
en correspondrà a la Direcció de l’Oficina, amb respecte als principis de pub-
licitat, mèrit i capacitat.

3. A l’inici de cada mandat d’una direcció, aquesta presentarà a
l’aprovació de la Mesa del Parlament una relació de llocs de feina del personal,
que n’ha d’incloure la denominació, les característiques essencials i les retribu-
cions. I, a més, qualsevol modificació d’aquesta relació haurà de ser aprovada
per la Mesa del Parlament.

15. Deure de secret i règim disciplinari

1. Totes les persones que exerceixin la seva activitat a l’Oficina són oblig-
ades a guardar secret estricte de tot el que coneguin per raó de la seva funció en
els termes legalment establerts, que perdura també desprès de que cessin en
l’exercici del càrrec. L’incompliment d’aquest deure de secret donarà lloc a la
responsabilitat que, en cada cas, pertoqui. 

2. El personal de l’Oficina estarà sotmès al mateix règim disciplinari
establert per al personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

16. Cessament

1. El director o la directora cessa per les causes següents:

a) Per acabament del període per al qual fou nomenat o nomenada.
b) Per renúncia.
c) Per incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic declara-

da per sentència ferma.
d) Per incompliment de l’obligació de secret o de qualsevol altra inherent

al càrrec. El cessament per aquesta causa requereix l’acord de la majoria de dos
terços de la Mesa del Parlament.

2. Durant els tres anys següents a l’acabament de la seva relació amb
l’Oficina, el director o la directora no podrà ser contractat o contractada per cap
de les administracions o entitats que hagin estat en el possible àmbit de les seves
investigacions.

17. Pressupost

1. L’Oficina restarà subjecta al règim de comptabilitat pública, independ-
ent i segregada de la del Parlament de les Illes Balears.

2. Anualment, l’Oficina elaborarà i aprovarà un projecte de pressupost que
es trametrà al Govern de les Illes Balears perquè l’incorpori com a secció inde-
pendent al projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

3. Correspondrà als òrgans de l’Oficina l’execució del pressupost aprovat
pel Parlament, al qual s’haurà de trametre, anualment, la liquidació del pressu-
post de l’exercici anterior.

18. Constitució de l’Oficina de transparència i control del patrimoni
de càrrecs públics de les Illes Balears

1. L’Oficina de transparència i control del patrimoni de càrrecs públics
haurà de posar-se en funcionament en l’improrrogable termini de dos mesos
comptadors des de la designació del director o de la directora.

2. El Parlament de les Illes Balears posarà a disposició de l’Oficina les
dependències adequades per a l’exercici de la seva funció.

19. Registre de patrimoni

Els càrrecs públics als quals resulti d’aplicació aquesta disposició addi-
cional queden eximits de l’obligació de presentar la declaració de béns i drets
patrimonials per a la seva inscripció en el Registre de patrimoni previst per la
Llei 2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d’incompatibili-
tats dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

20. Aplicació a l’administració insular i autonòmica

Aquesta disposició addicional resultarà d’aplicació obligada a les
administracions de les Illes Balears. En relació amb l’administració insular i
autonòmica, l’aplicació es durà a terme amb respecte al principi d’autonomia
garantit per la Constitució. Per al cas que des del punt de vista tecnicojurídic
s’entengués que hi pogués haver algun tipus de menyscapte, les obligacions
imposades per aquesta disposició addicional resultaran de compliment volun-
tari.

21. Règim transitori

1. Els alts càrrecs actualment nomenats disposaran d’un termini de sis
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mesos per formular noves declaracions de béns i drets d’acord amb la redacció
d’aquesta disposició addicional. 

2. Mentre no es constitueixi l’Oficina de transparència i control, les
declaracions atorgades d’acord amb aquesta disposició addicional seran diposi-
tades i custodiades pel president del Parlament de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

1. Es deroguen expressament les normes següents:

a) Els articles 1 a 36, les disposicions addicionals setena, vuitena i
catorzena, la disposició transitòria segona i la disposició final segona de la Llei
13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

b) El capítol III del títol I de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en la
redacció derivada de l’article 38.1 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.

c) Els articles 3 a 5 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes
i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Es deroga parcialment la disposició addicional quinzena de la Llei
13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, pel que fa
a la creació d’una empresa pública la finalitat institucional de la qual és la coor-
dinació i l’execució de la política de joventut i lleure en l’àmbit de l’illa de
Mallorca.

3. Es deroga la disposició addicional setena de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de ports de les Illes Balears.

4. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior
que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Vigència de normes reglamentàries

Es declara expressament en vigor el capítol I del títol III del Decret
131/2005, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen les condicions i els requi-
sits a complir per a l’aplicació d’algunes de les mesures tributàries contingudes
a la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública, i la resta de disposicions concordants, en tot allò que no s’oposin
a l’establert en l’article 7 de la present llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor de la llei

Aquesta llei començarà a vigir, una vegada publicada en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, dia primer de gener del 2007, amb excepció de la disposi-
ció addicional primera, que  començarà a vigir el mateix dia en què entri en
vigor la llei de creació del Consell Insular de Formentera.

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

Palma, vint-i-set de desembre de dos mil sis

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d’Economia,
Hisenda I Innovació 

Luís Ramis d’Ayreflor Cardell 

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ

Num. 23669
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 de
desembre de 2006, per la qual s’actualitzen les quanties de les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2007

L’apartat tercer de la disposició final primera del Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal
al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
faculta el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts per actualitzar
les quanties de les indemnitzacions previstes en l’esmentat Decret, d’acord amb
allò que disposin les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Per la seva banda, l’article 10.1 en relació amb l’article 9.2.a) de la Llei
24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2007, fixa en el 2% el percentatge d’increment
de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent 

ORDRE

Article únic
Actualització de les quanties

Les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al ser-
vei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicables
durant l’any 2007 seran les següents:

I. Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora del lloc
de residència habitual i sense desplaçament fora de l’illa de residència (article
9.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 14,36 euros

II. Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora del lloc
de residència habitual i amb desplaçament fora de l’illa de residència (article 9.2
del Decret 54/2002, de 12 d’abril):

- Dieta per desplaçament dins el territori de l’Estat espanyol: 68,62 euros
- Dieta per desplaçament fora del territori de l’Estat espanyol: 79,76 euros

III. Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora del lloc
de residència habitual i amb desplaçament dins el territori de l’Estat espanyol
(article 10 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 82,96 euros

IV. Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora del lloc
de residència habitual i amb desplaçament fora del territori de l’Estat espanyol
(article 11 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):

- ZONA A: 100,86 euros
- ZONA B: 89,43 euros
- ZONA C: 86,89 euros
- ZONA D: 85,85 euros

V. Indemnització per utilització de vehicle propi (article 13.3 del Decret
54/2002, de 12 d’abril):

- Per quilòmetre amb automòbil: 0,230125 euros
- Per quilòmetre amb motocicleta: 0,121831 euros

VI. Dieta per delegacions oficials (article 16 del Decret 54/2002, de 12
d’abril):

- Per dia sense pernoctar: 15,49 euros
- Per dia que s’hagi de pernoctar: 23,25 euros

VII. Residència eventual (article 19 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):

En territori de l’Estat espanyol En territori estranger
ZONA A ZONA B      ZONA C        ZONA D 

Allotjament (euros): 35,23 126,97 88,32 65,14 58,51
Manutenció (euros): 26,58 59,62 43,06 45,27 40,85
Dieta completa
(euros): 61,82 186,60 131,40 110,40 99,37

VIII. Indemnització per assistència com a membre de tribunals, comis-
sions tècniques de valoració i òrgans equivalents, o com a assessor especialista
(article 23 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):

- Indemnització per sessió i dia (president i secretari): 57,41 euros
- Indemnització per sessió i dia (vocals i assessors especialistes): 56,30

euros
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