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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 23238
Llei 6/2004, de 23 de desembre de modificació de la llei 5/2002,
de 21 de juny, de subvencions
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
L'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei 5/2002, de 21 de
juny, de subvencions, va implicar una regulació sistemàtica del règim jurídic de
les subvencions dins l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i, en particular, del procediment administratiu per concedir-les, el
qual, fins aquell moment, no estava regulat de manera íntegra en cap disposició
autonòmica de rang legal o reglamentari, sinó tan sols parcialment en determinats preceptes de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma per
als anys 1993 i 1996, i de la normativa reglamentària de desplegament de la Llei
de finances i de les lleis de pressuposts generals.
En el seu moment, l'esmentada Llei 5/2002, de 21 de juny, va suposar un
important avanç en la regulació de les subvencions dins l'àmbit autonòmic.
Algunes de les seves aportacions han influït, fins i tot, en la recent legislació
estatal dictada en aquesta matèria, la qual ha substituït un marc normatiu format,
tan sols, per l'article 81 de la Llei general pressupostària, aleshores vigent, i pel
Reial Decret 2225/1993, de 17 de desembre, que aprova el reglament de concessió de subvencions públiques en l'àmbit de l'Administració de l'Estat.
La recent entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot i recollir una sèrie de solucions ja incorporades en l'actual llei autonòmica, determina la necessitat de modificar-la en alguns aspectes
per tal d'adequar-la a les exigències de caràcter bàsic que les Corts Generals han
establert per al conjunt de les administracions públiques. D'altra banda, la regulació continguda en aquesta llei general de subvencions de determinats aspectes
que, malgrat no tenir caràcter bàsic, es relacionen íntimament amb altres qüestions bàsiques (com, per exemple, en matèria d'obligats al reintegrament) o, simplement, aporten una solució més adequada o completa que l'actual regulació
autonòmica (com, entre d'altres, en matèria de procediment de concessió), aconsella igualment la modificació de la llei autonòmica.
Per acabar, aquesta reforma és acompanyada d'altres modificacions puntuals en l'articulat de la llei que pretenen incorporar millores tècniques a la regulació autonòmica vigent. En aquest mateix sentit, l'experiència dels darrers anys
i l'existència d'una doctrina consolidada en la matèria permeten contribuir a la
simplificació del procediment d'elaboració de les ordres per les quals s'aproven
les bases reguladores de subvencions, mitjançant la introducció en la Llei reguladora del Consell Consultiu d'una regla específica sobre el termini d'emissió
dels dictàmens d'aquest alt òrgan assessor en aquesta matèria.
D'acord amb l'anterior, es modifiquen els articles 2 a 7, 9 a 14, 19 a 21,
24, 31, 35, 38, 39, 41, 43 a 47, 49 i la disposició addicional primera de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, i s'afegeixen dos nous articles, l'article 9
bis i l'article 38 bis. Així mateix, i oït el Consell Consultiu de les Illes Balears,
es modifica l'article 17.1 de la Llei 5/1993, de 5 de juny, del Consell Consultiu
de les Illes Balears.
Article únic
Modificacions de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
1. Es modifiquen els articles 2.1, 3.1 c), 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 9.2, 9.3, i s'hi afegeix l'apartat 3 a l'article 2, l'apartat 4 a l'article 9 i l'article 9 bis en el títol I de
la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció següent:

30-12-2004

objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública.
3. No tenen la consideració de subvenció, i s'han de regir per la normativa específica que els sigui aplicable, els supòsits següents:
a) Les prestacions autonòmiques complementàries de les prestacions previstes en l'article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Les bonificacions fiscals i les bonificacions a favor dels usuaris de béns
de domini públic o de serveis públics aplicables als preus corresponents.
c) Les aportacions dineràries a favor d'entitats autònomes, empreses
públiques, consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic i fundacions del sector
públic autonòmic destinades a finançar l'activitat d'aquests ens dins l'àmbit de
les seves funcions.
d) Les aportacions dineràries a favor d'altres administracions públiques o
de les entitats que en depenen establertes legalment o reglamentàriament i destinades al finançament global d'aquests ens dins l'àmbit de les seves competències.
e) Les aportacions dineràries a favor d'altres administracions públiques o
de les entitats que en depenen que s'hagin de fer efectives en virtut de plans i
programes o de convenis de col·laboració formalitzats d'acord amb la legislació
de règim jurídic aplicable a les administracions públiques».
«Article 3.1
c) La resta d'entitats de dret públic que en depenen».
«Article 3
2. Les subvencions establertes per la Unió Europea, l'Estat o un altre ens
públic, la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a
l'Administració de la comunitat autònoma, com també els complements eventuals de les subvencions esmentades que pugui atorgar aquesta administració,
s'han de regir pel règim jurídic aplicable a l'ens que les estableixi, sense perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l'administració gestora. En qualsevol cas, aquesta llei s'ha d'aplicar amb caràcter supletori respecte
de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la Unió Europea».
«Article 4. Exclusions de l'àmbit material
1. Aquesta llei no és aplicable als premis que s'atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari, a les subvencions previstes en la legislació de règim
electoral i en la legislació de finançament dels partits polítics, i a les subvencions als grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, les quals s'han
de regir per la seva normativa específica.
2. Les ajudes consistents en la cessió de béns o drets del patrimoni de la
comunitat autònoma s'han de regir per la legislació de patrimoni. No obstant
això, s'ha d'aplicar aquesta llei quan l'ajuda consisteixi en la cessió de béns o
drets o en la prestació de serveis, l'adquisició o la contractació dels quals s'hagi
fet amb la finalitat exclusiva de lliurar-los a terceres persones.
3. L'activitat de patrocini s'ha de regir per la seva normativa específica i,
supletòriament, per aquesta llei».
«Article 5. Ajudes a l'exterior
1. Per decret del Consell de Govern s'han d'aprovar les normes especials
reguladores de les ajudes a l'exterior.
2. Aquesta regulació pot contenir excepcions justificades als principis de
publicitat i concurrència, com també regles especials en relació amb el pagament, la justificació, la comprovació i el control de l'aplicació dels fons, el reintegrament i el règim d'infraccions i sancions en la mesura que les subvencions
es fonamentin en l'activitat de projecció institucional i de cooperació a l'exterior
del Govern de les Illes Balears i la naturalesa dels projectes o les característiques dels destinataris així ho requereixin».
«Article 6. Principis d'actuació administrativa

«Article 2
1. A l'efecte d'aquesta llei, té la consideració de subvenció qualsevol disposició dinerària duita a terme per les entitats a què es refereix l'article 3.1 a
favor de persones públiques o privades, que compleixi els requisits següents:
a) Que es dugui a terme sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que se subjecti al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja
fets o per fer, o la concurrència d'una situació, amb el deure del beneficiari de
complir les obligacions materials i formals establertes.
c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per

1. Per acord del Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d'Hisenda i Pressuposts, s'han d'aprovar un o diversos plans estratègics
de subvencions, d'acord amb la informació i les propostes que, a aquest efecte,
presentin les conselleries i les entitats públiques que en depenen.
Els plans han de concretar, almenys, l'abast temporal, els objectius i els
efectes que es pretenen, els terminis de consecució, els costs previsibles i les
fonts de finançament, tot dins el marc dels objectius d'estabilitat pressupostària
i de la programació pressupostària plurianual. Així mateix, els plans han d'especificar la incidència eventual sobre el mercat dels objectius que es pretenguin
aconseguir, i, si n'és el cas, l'orientació d'aquests objectius cap a la correcció de
les errades que s'identifiquin perquè la distorsió del mercat sigui mínima.
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2. Les subvencions regulades en aquesta llei s'han de gestionar d'acord
amb els principis següents:
a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o l'entitat
concedent.
c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics».
«Article 7
1. No s'han d'aplicar els principis de publicitat i concurrència en els casos
següents:
a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en els pressuposts
de l'ens públic que les concedeix.
b) Quan la concessió o la quantia de les subvencions sigui imposada per
una norma de rang legal. En aquest cas, el procediment de concessió s'ha de
regir per la normativa aplicable.
c) Quan per les característiques especials del beneficiari o de l'activitat
subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure'n la concurrència
pública.
d) Amb caràcter excepcional, les subvencions en què s'acreditin raons
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altra raó degudament justificada que dificulti la concurrència pública, mitjançant un acord del
Consell de Govern que ha de fixar els programes pressupostaris corresponents».
«Article 9
2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que ho prevegin les bases reguladores, també tenen la consideració de beneficiaris les persones que en formin part com a membres que es comprometin a dur a terme la
totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció
en nom i per compte del primer.
3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, poden accedir
a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a
terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació
que motiva la concessió de la subvenció.
Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques
o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en
la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució
assumits per cada membre de l'agrupació, com també l'import de la subvenció
que ha d'aplicar cada un d'ells, que també tenen la consideració de beneficiaris.
En tot cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb
poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no
hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en l'article 24 de la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i en els articles 46 i 49 d'aquesta llei.
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bres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de dur el
beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable i, si
escau, en les bases reguladores.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts,
amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions
de comprovació i control.
i) Adoptar les mesures de difusió a què es refereix l'article 31.4 d'aquesta
llei.
j) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 38 d'aquesta llei».
2. Es modifiquen els articles 10, 11 c), 12.3, 12.4, 13.2 a), 13.3, 14.3, 19.3,
20.2, 21 i 24, i s'afegeix la lletra m) a l'article 11, i un apartat 4 als articles 13 i
14 del títol II de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, amb la redacció
següent:
«Article 10. Establiment de les bases
1. No es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que
el conseller competent n'hagi establert prèviament per ordre, en ús de la potestat reglamentària, les bases reguladores corresponents, llevat dels supòsits
següents:
a) Quan les normes sectorials específiques de la subvenció incloguin les
bases reguladores amb l'abast previst en l'article 11 d'aquesta llei.
b) Quan els beneficiaris siguin entitats locals i la subvenció es concedeixi
en execució d'instruments de planificació aprovats prèviament per
l'Administració de la comunitat autònoma. En aquests supòsits, els instruments
de planificació substitueixen les bases reguladores i han de ser objecte de publicació oficial.
c) Quan les subvencions derivin de convenis formalitzats entre administracions públiques o entitats de dret públic que en depenen, amb la finalitat de
regular l'atorgament de subvencions a favor de terceres persones. En aquests
supòsits, els convenis poden substituir les bases reguladores si així ho preveuen
expressament i han de ser objecte de publicació oficial.
d) Les subvencions a què es refereix l'article 7.1 d'aquesta llei, les quals
són objecte de concessió directa sense que hi resulti d'aplicació el procediment
de concessió regulat en els articles 13 a 17 d'aquesta llei.
2. L'aprovació de les bases ha de seguir el procediment d'elaboració de les
disposicions administratives generals regulat en la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, amb les particularitats següents:
a) L'estudi econòmic a què es refereix l'article 42.1 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, l'ha de subscriure la secretaria general de la conselleria corresponent i s'ha de pronunciar sobre la suficiència de
recursos econòmics, prevists o previsibles, a l'efecte de preveure les disponibilitats pressupostàries que permetin dictar, si escau, l'acte de convocatòria regulat en l'article 13 d'aquesta llei.
b) S'ha d'adjuntar a l'avantprojecte d'ordre un informe de la direcció general competent en matèria de pressuposts relatiu a l'adequació de l'avantprojecte
al pla estratègic de subvencions aplicable».
«Article 11

4. No poden ser beneficiàries de subvencions les persones, entitats o agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La forma de justificació de la no-concurrència d'aquestes prohibicions
i, si n'és el cas, l'apreciació de la seva concurrència es regirà igualment pel que
estableixen els apartats 4 a 7 de l'esmentat precepte legal».

c) Els criteris objectius que, amb caràcter general, han de regir l'atorgament de la subvenció i, si n'és el cas, la ponderació.
m) Els criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions
imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, i que, de conformitat amb
el principi de proporcionalitat, han de servir per fixar la quantia que al final hagi
de percebre el beneficiari o, si escau, l'import que hagi de reintegrar».

«Article 9 bis. Obligacions dels beneficiaris
«Article 12
Són obligacions del beneficiari, a més de les establertes específicament en
les bases reguladores de la subvenció, les següents:
a) Comunicar a l'òrgan competent l'acceptació de la proposta de resolució
en els casos i en els termes que, si escau, estableixin les bases reguladores de la
subvenció.
b) Dur a terme l'activitat o la inversió o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
c) Justificar la realització de l'activitat, com també el compliment dels
requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duguin a terme els
òrgans competents.
e) Comunicar a l'òrgan que la concedeix o, si n'és el cas, a l'entitat
col·laboradora, la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa
finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des
de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la
justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.
f) Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que està al corrent de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
g) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els lli-

3. El procediment s'ha d'iniciar a sol·licitud de la persona interessada, en
tot cas, en els supòsits prevists en les lletres c) i d) de l'article 7.1 d'aquesta llei.
Així mateix, en els casos a què es refereix la lletra b) de l'article 7.1 en els
quals la norma de rang legal no faci una delimitació precisa dels beneficiaris, el
procediment també s'ha d'iniciar a sol·licitud de les persones interessades.
4. En els casos a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article, l'òrgan
competent per a la concessió de la subvenció pot dictar un acte de convocatòria
informativa, el qual tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments
que, si escau, s'iniciïn després amb les sol·licituds que es presentin».
«Article 13
2. L'acte de convocatòria ha de contenir, com a mínim, els extrems
següents:
a) La indicació de la disposició o de l'instrument jurídic que estableixen
les bases reguladores i el Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'hagi publicat, llevat dels supòsits a què es refereixen les lletres b) i c) de l'article 10.1 d'aquesta llei en els quals la convocatòria es podrà incloure en el mateix instrument
de planificació o conveni, respectivament.
Així mateix i amb caràcter excepcional, la convocatòria es podrà inclou-
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re en la mateixa norma sectorial a què es refereix la lletra a) de l'article 10.1 d'aquesta llei, sempre que la simultaneïtat de la convocatòria sigui inherent a l'establiment de les normes reguladores de la subvenció, ateses les peculiars característiques d'aquesta.
3. Quan les característiques del procediment de concessió de la subvenció
ho aconsellin i així es prevegi en les bases reguladores, la convocatòria pot establir que el termini màxim per a la resolució del procediment de concessió i per
a la notificació de la resolució es computi a partir d'una data posterior a la data
de publicació de la convocatòria.
4. D'acord amb la legislació de finances de la comunitat autònoma, és nul
de ple dret l'acte de convocatòria dictat sense la consignació prèvia del crèdit
pressupostari corresponent. Quan l'ajuda consisteixi en la cessió de béns o drets
o en la prestació de serveis, l'adquisició o la contractació dels quals s'hagi fet
amb la finalitat exclusiva de lliurar-los als beneficiaris, serà necessària la consignació prèvia del crèdit pressupostari destinat a l'adquisició o a la contractació
corresponent».
«Article 14
3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d'actuacions que
hagi de fer el sol·licitant i l'import de la subvenció que resulti de l'informe previ
que ha de servir de base a la proposta de resolució sigui inferior a l'import
sol·licitat, el beneficiari podrà, dins el tràmit d'audiència previ a la proposta de
resolució, modificar la sol·licitud inicial per tal d'ajustar-se a l'import de la subvenció susceptible d'atorgament.
La modificació de la sol·licitud, una vegada informada per l'òrgan corresponent, s'ha de remetre a l'òrgan competent perquè dicti la resolució, amb la proposta de resolució prèvia de l'òrgan instructor. En qualsevol cas, la modificació
de la sol·licitud ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, com també els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.
4. En la proposta de resolució s'ha d'expressar el beneficiari o la llista
ordenada de beneficiaris per als quals es proposa l'atorgament de la subvenció i
la quantia d'aquesta».
«Article 19
3. En els supòsits exempts de publicitat i de concurrència que preveuen les
lletres c) i d) de l'article 7.1 d'aquesta llei, la resolució ha d'expressar les condicions de la concessió, sense perjudici de la formalització dels convenis en els
termes indicats en l'apartat anterior».
«Article 20
2. La modificació de la resolució de concessió implica la pèrdua del dret
al cobrament total o parcial de la subvenció i, si escau, el reintegrament de les
quantitats percebudes indegudament d'acord amb el que disposen els articles 37
i 38 d'aquesta llei».
«Article 21. Anul·lació de la resolució de concessió
La resolució de concessió de subvenció és invàlida per qualsevol de les
causes de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat establertes en l'ordenament jurídic aplicable. En aquests supòsits, l'òrgan competent ha de procedir, si escau, a
la revisió d'ofici o a la declaració de lesivitat i a la impugnació de l'acte, respectivament, d'acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions
públiques. Així mateix, l'òrgan competent ha d'iniciar, si pertoca, el procediment
de reintegrament de les quantitats abonades».
«Article 24. Règim general
1. Les bases reguladores poden establir que el lliurament dels fons públics
als beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió de les subvencions es
duguin a terme mitjançant entitats col·laboradores.
2. Poden obtenir la condició d'entitats col·laboradores:
a) L'Administració General de l'Estat i els organismes públics que en
depenen.
b) Les entitats autònomes i la resta d'entitats de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
c) Els consells insulars, els ajuntaments i la resta de corporacions locals,
com també les associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de l'àmbit territorial de les Illes Balears.
d) Les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per
qualsevol de les administracions públiques o entitats de dret públic a què es refereixen les lletres a), b) i c) anteriors.
e) Les corporacions de dret públic i les fundacions del sector públic.
f) Qualsevol altra persona jurídica que compleixi les condicions de sol-
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vència i eficàcia que s'estableixin.
3. No poden obtenir la condició d'entitat col·laboradora les persones jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La forma de justificació de la no-concurrència d'aquestes prohibicions
i, si escau, l'apreciació de la seva concurrència, s'han de regir igualment pel que
estableixen els apartats 4 a 7 de l'esmentat precepte legal.
4. Les entitats col·laboradores han d'actuar en nom i per compte de l'entitat que concedeix les subvencions, les quals, en cap cas, no es consideren integrants del seu patrimoni.
5. Quan l'Administració decideixi que el lliurament dels fons públics als
beneficiaris o la realització d'altres funcions de gestió s'efectuï mitjançant una
entitat col·laboradora, ambdues parts han de formalitzar un conveni en el qual
s'han de concretar els termes de la col·laboració.
El conveni de col·laboració ha de contenir, com a mínim, els extrems
següents:
a) Delimitació de l'objecte de col·laboració i de les obligacions de l'entitat
col·laboradora. En particular, s'ha de fer constar el moment i les condicions del
lliurament dels fons a l'entitat col·laboradora, com també les condicions del seu
dipòsit fins al lliurament posterior als beneficiaris.
b) Identificació de la normativa reguladora específica de les subvencions
que hagi de gestionar l'entitat col·laboradora.
c) Termini de durada del conveni.
d) Compensació econòmica que, si escau, es fixi a favor de l'entitat
col·laboradora.
6. Quan les entitats col·laboradores siguin persones sotmeses al dret privat, s'han de seleccionar prèviament mitjançant un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, i la col·laboració
s'ha de formalitzar mitjançant conveni, llevat que, atès l'objecte de la col·laboració, hi sigui del tot aplicable el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de
16 de juny.
El contracte, que ha d'incloure per força el contingut mínim previst en l'apartat 5 d'aquest article, i també el que sigui preceptiu d'acord amb la normativa reguladora dels contractes administratius, ha de fer menció expressa a la submissió del contractista a la resta de les obligacions que aquesta llei imposa a les
entitats col·laboradores».
3. Es modifica l'article 31 del títol III de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, que passa a tenir la redacció següent:
«Article 31. Publicitat de les subvencions
1. Amb la periodicitat i en els termes que es determinin reglamentàriament, s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les subvencions
que atorguin l'Administració de la comunitat autònoma i les entitats públiques
que en depenen, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o
les finalitats de la subvenció.
2. Aquesta publicació no serà necessària pel que fa a les subvencions que
es relacionen a continuació:
a) Les subvencions a què es refereix la lletra a) de l'article 7.1 d'aquesta
llei.
b) Les subvencions a què es refereix la lletra b) de l'article 7.1 d'aquesta
llei en les quals la norma de rang legal faci una delimitació precisa dels beneficiaris.
c) Les subvencions la quantia individualitzada de les quals sigui inferior
a 3.000,00 euros, sense perjudici dels mecanismes de publicitat que estableixin
les bases reguladores pel que fa als beneficiaris d'aquestes subvencions.
3. Així mateix, no s'han de publicar les dades relatives als beneficiaris
quan, per les característiques d'aquests o de la subvenció rebuda, això pugui
afectar la salvaguarda de l'honor o de la intimitat personal i familiar de les persones físiques regulada en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció
civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i
així es prevegi en les normes reguladores de la subvenció. No obstant això, en
aquests casos s'ha de publicar, si pertoca, la resta de dades de la subvenció a què
es refereix l'apartat 1 d'aquest article.
4. Els beneficiaris han de complir les mesures de difusió relatives al caràcter públic del finançament de l'activitat objecte de subvenció que, si escau, s'estableixin en les bases reguladores de la subvenció».
4. Es modifiquen els articles 35, 38, 39 i 41.2, i s'afegeix l'article 38 bis i
els apartats 4 i 5 a l'article 41 en el títol IV de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions, amb la redacció següent:
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«Article 35. Justificació de l'aplicació dels fons, de les despeses susceptibles de subvenció i de la subcontractació de les activitats

tats percebudes més, si pertoca, els corresponents interessos de demora. Aquesta
obligació és independent de les sancions que, si escau, els siguin exigibles.

1. Els beneficiaris i, si n'és el cas, les entitats col·laboradores tenen l'obligació de justificar davant l'òrgan concedent l'aplicació dels fons percebuts a la
finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció, en la forma
i en els terminis que les bases reguladores i la convocatòria estableixin.

2. Els membres de les persones jurídiques i de les agrupacions que preveuen l'apartat 2 i el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 9 d'aquesta llei responen solidàriament de l'obligació de reintegrament del beneficiari en relació
amb les activitats subvencionades que s'hagin compromès a dur a terme.
Responen solidàriament de l'obligació de reintegrament els representants
legals del beneficiari quan aquest no tingui capacitat d'obrar.
Responen solidàriament els membres, partícips o cotitulars de les entitats
a què es refereix l'apartat 3 de l'article 9 proporcionalment a les participacions
corresponents, quan es tracti de comunitats de béns o de qualsevol altra mena
d'unitat econòmica o patrimoni separat.

2. Amb caràcter general i sense perjudici de l'aplicació de les normes contingudes en l'article 38 d'aquesta llei, no s'entendrà del tot justificada l'aplicació
dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que va servir de base a la concessió de la subvenció. En tot cas,
la forma d'acreditació de l'aplicació dels fons s'ha de regir per l'article 30 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la normativa reglamentària de desplegament i les bases reguladores de la subvenció.
3. Es consideren despeses susceptibles de subvenció aquelles que responguin, sens dubte, a la naturalesa de l'activitat objecte de subvenció, es realitzin
dins el termini establert en les bases reguladores i no superin el valor de mercat.
A aquest efecte, i tret que les bases reguladores estableixin un altre criteri, es
considerarà com a despesa realitzada aquella que hagi estat efectivament pagada abans que acabi el termini de justificació que estableixin les bases reguladores de la subvenció. En tot cas, s'han d'aplicar les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de
valors que estableixen els articles 31, 32 i 33 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
4. El beneficiari només pot subcontractar, totalment o parcialment, l'execució de l'activitat subvencionada quan les bases reguladores ho prevegin i en el
marc de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».
«Article 38. Reintegrament
1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció
fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos
establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. El reintegrament parcial de la subvenció a conseqüència del compliment parcial de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció s'ha de
regir pel que disposin els criteris de gradació a què es refereix l'article 11 m) d'aquesta llei, i, en tot cas, pel principi de proporcionalitat, sempre que la finalitat
de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de satisfacció parcial.

3. Responen subsidiàriament de l'obligació de reintegrament els administradors de les societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal
d'altres persones jurídiques, quan no duguin a terme els actes necessaris que
siguin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions infringides,
adoptin acords que facin possible els incompliments o consentin els dels qui en
depenguin.
Així mateix, els que, d'acord amb les disposicions legals o estatutàries que
els siguin aplicables, tinguin la representació legal de persones jurídiques que
hagin cessat en les seves activitats responen subsidiàriament en tot cas de les
obligacions de reintegrament d'aquestes.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les obligacions de
reintegrament pendents es transmeten als socis o als partícips en el capital, els
quals en responen solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagi adjudicat.
5. En el cas de defunció de l'obligat al reintegrament, l'obligació de satisfer les quantitats pendents de restitució es transmet als drethavents, sense perjudici del que estableixi el dret civil comú, foral o especial aplicable a la successió per a determinats casos, particularment per al cas d'acceptació de l'herència
a benefici d'inventari».
«Article 39. Autoavaluació dels programes de subvencions
En acabar cada exercici pressupostari, i d'acord amb els criteris establerts en els plans estratègics aprovats pel Govern de les Illes Balears, les conselleries i les entitats públiques indicades en l'article 3.1 d'aquesta llei han d'avaluar els programes de subvencions executats amb la finalitat d'analitzar-ne els
resultats obtinguts, la utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o
suprimir-los».
«Article 41

3. En particular, quan el compliment per part del beneficiari o, si n'és el
cas, de l'entitat col·laboradora s'aproximi de manera significativa al compliment
total, d'acord amb la documentació justificativa aportada pel mateix interessat
per a la liquidació de la subvenció, l'eventual reintegrament parcial que resulti
de l'aplicació dels criteris a què es refereix l'apartat anterior d'aquest article s'ha
d'exigir sense interessos de demora.
4. En el supòsit a què es refereix l'article 18 d'aquesta llei s'ha d'exigir el
reintegrament de l'excés obtingut respecte del cost de l'activitat subvencionada
amb els interessos de demora corresponents.
5. El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de
l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici
de les particularitats que s'estableixen en aquesta llei, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació de finances.
L'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada i com a
mesura cautelar, la retenció del pagament de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari amb el límit de la quantia que consti en la resolució d'iniciació de
l'expedient i els interessos de demora que s'hagin meritat. Aquesta mesura cautelar s'ha de mantenir mentre es mantinguin les causes que la fonamentin o fins
que finalitzi, per qualsevol causa, el procediment de reintegrament, sense perjudici que, prèviament i a instància de l'interessat, es pugui aixecar amb la constitució de qualsevol garantia admesa en dret que es consideri suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de dotze
mesos, transcorregut el qual es produirà la caducitat en els termes prevists en
l'article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment».
«Article 38 bis. Obligats al reintegrament
1. Els beneficiaris i les entitats col·laboradores, en els casos que preveu
l'article 38 d'aquesta llei, han de reintegrar, totalment o parcialment, les quanti-

2. Amb caràcter general, prevalen els controls posteriors als previs, els
quals s'han d'exercir d'acord amb la legislació de finances de la comunitat autònoma i les normes de desplegament.
El control financer d'ajudes i subvencions finançades totalment o parcialment amb fons comunitaris s'ha de regir per l'establert en la legislació estatal
bàsica i en la normativa autonòmica aplicable.
4. Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb
l'objecte o la justificació de la subvenció són obligats a col·laborar i a facilitar
tota la informació i documentació que els sigui requerida per la Intervenció
General de la comunitat autònoma en l'exercici de les seves funcions, en els termes establerts en l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Aquesta mateixa obligació recaurà sobre les autoritats i el personal integrat en les unitats i els òrgans administratius que gestionin les subvencions. A
més a més, aquestes unitats i aquests òrgans són obligats a subministrar tota la
informació que els requereixi la Intervenció General de la comunitat autònoma
a l'efecte de coordinar amb la Intervenció General de l'Estat l'elaboració dels
plans de control financer relatius a les ajudes i subvencions finançades totalment
o parcialment amb fons comunitaris a què es refereix l'article 45 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Els funcionaris de la Intervenció General de la comunitat autònoma, en
l'exercici de les funcions de control financer de subvencions, seran considerats
agents de l'autoritat».
5. Es modifiquen els articles 43, 44, 45, 46, 47.3 i 49 del títol V de la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, que passen a tenir la redacció següent:
«Article 43. Infraccions
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions,
quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions dels
beneficiaris i de les entitats col·laboradores establertes en els articles 56, 57 i 58
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».

8

BOIB

Num. 186

«Article 44. Règim de responsabilitats
1. Són responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, com també els
ens sense personalitat a què es refereix l'apartat 3 de l'article 9 d'aquesta llei, que
per acció o omissió incorrin en els casos tipificats com a infraccions en aquesta
llei, i, en particular, segons correspongui en cada cas:
a) Els beneficiaris de subvencions, com també els membres de les persones jurídiques i de les agrupacions que preveuen l'apartat 2 i el segon paràgraf
de l'apartat 3 de l'article 9 d'aquesta llei, en relació amb les activitats subvencionades que s'hagin compromès a dur a terme.
b) Les entitats col·laboradores.
c) Els representants legals dels beneficiaris de subvencions que no tinguin
capacitat d'obrar.
d) Les persones o entitats, relacionades amb l'objecte de la subvenció o la
seva justificació, obligades a prestar la col·laboració i a facilitar tota la documentació que els sigui requerida pels òrgans de control financer en l'exercici de
les seves funcions.
2. Responen solidàriament de les sancions pecuniàries els membres, partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'apartat 3 de l'article 9 proporcionalment a les participacions corresponents, quan es tracti de comunitats
de béns o de qualsevol altre mena d'unitat econòmica o patrimoni separat.
3. Responen subsidiàriament de les sancions pecuniàries els administradors de les societats mercantils, o aquells que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, d'acord amb les disposicions legals o estatutàries que
els siguin aplicables, que no duguin a terme els actes necessaris que siguin de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adoptin
acords que facin possibles els incompliments o consentin els dels qui en depenguin.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei
limiti la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, s'han de
transmetre a aquests les sancions pecuniàries pendents, els quals han de respondre solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagi
adjudicat o se'ls hagués hagut d'adjudicar».
«Article 45. Supòsits d'exempció i formes d'extinció de la responsabilitat
1. Les accions i omissions tipificades en la legislació estatal bàsica no
donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa en matèria de subvencions en els supòsits següents:
a) Quan les duguin a terme persones que no tinguin capacitat d'obrar.
b) Quan s'esdevingui força major.
c) Quan derivin d'una decisió col·lectiva, per als qui hagin salvat el seu vot
o no hagin assistit a la reunió en què aquella es va prendre.
2. La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix pel pagament
o compliment de la sanció, per prescripció i per defunció».
«Article 46. Prescripció d'infraccions
Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuen en el termini de quatre anys».
«Article 47
3. Les infraccions lleus són objecte de la sanció de multa de 75,00 a
6.000,00 euros».
«Article 49. Prescripció de sancions
Les sancions previstes en aquesta llei prescriuen en el termini de quatre
anys».
6. Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 5/2002, de 21
de juny, de subvencions, que passa a tenir la redacció següent:
«Disposició addicional primera
1. Els consorcis sotmesos a l'ordenament autonòmic i les fundacions del
sector públic autonòmic han d'ajustar la seva activitat de foment, en tot cas, al
que disposen l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9 bis i 31, com també el títol V, amb l'excepció de l'article 51 d'aquesta llei.
2. En tot cas, les aportacions gratuïtes que facin aquestes entitats han de
tenir relació directa amb l'objecte de l'activitat contingut en els estatuts.
3. A l'efecte d'aquesta llei es consideren consorcis sotmesos a l'ordena-
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ment autonòmic aquells que compleixin els requisits establerts per a això en la
legislació de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma. D'altra
banda, la delimitació de les fundacions del sector públic autonòmic a l'efecte
d'aquesta llei s'ha de regir pel que estableix la disposició addicional setzena de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions».
Disposició addicional única
S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat 1 de l'article 17 de la Llei 5/1993,
de 5 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb la redacció següent:
«Això no obstant, el termini d'emissió dels dictàmens que versin
exclusivament sobre bases reguladores de subvencions serà de vint dies».
Disposició transitòria primera
1. El Govern de les Illes Balears i les conselleries han d'adaptar la normativa reglamentària de l'activitat de subvencions en cada sector de l'acció pública a les determinacions d'aquesta llei.
2. Així mateix, les bases reguladores dels programes de subvencions s'han
d'adaptar a les determinacions d'aquesta llei i, si escau, a les normes reglamentàries dictades pel Consell de Govern.
Els procediments d'elaboració o de modificació de bases reguladores iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei s'han de regir per la normativa
vigent al temps de la iniciació.
3. L'adaptació exigida en els apartats anteriors ha de fer-se efectiva abans
del dia 19 de febrer del 2005, data a partir de la qual quedaran sense efecte en
tot allò a què s'oposin.
Disposició transitòria segona
1. Els procediments administratius de concessió i justificació de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta llei es regiran per la normativa
vigent al temps de la iniciació.
2. Els procediments administratius de concessió i justificació de subvencions iniciats durant el termini d'adequació previst en la disposició transitòria
primera també s'han de regir per la normativa anterior que hi sigui aplicable, tret
que hagin entrat en vigor les normes d'adaptació de les bases reguladores a què
es refereix l'apartat 2 de la disposició transitòria primera d'aquesta llei.
3. Pel que fa als procediments de control financer i de reintegrament, les
normes contingudes en aquesta llei hi seran d'aplicació des de l'entrada en vigor.
4. El règim sancionador previst en aquesta llei serà d'aplicació als beneficiaris i a les entitats col·laboradores, pel que fa a les accions o omissions comeses abans que entri en vigor, sempre que sigui més favorable que l'establert en
la legislació anterior.
Disposició transitòria tercera
Els primers plans estratègics de subvencions regulats en aquesta llei s'han
d'aprovar abans del 31 de desembre del 2005, amb efectes a partir de l'any 2006.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de categoria igual o inferior a
aquesta llei que s'hi oposin.
Disposició final primera
A l'efecte d'aquesta llei, les referències contingudes en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, a la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs de
l'Administració General de l'Estat, s'entendran fetes a la Llei autonòmica
2/1996, de 19 de novembre, per la qual es regula el règim d'incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs.
Disposició final segona
S'autoritza el Govern de les Illes Balears per elaborar, abans del 31 de desembre del 2005, un text refós de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions,
al qual s'han d'incorporar les disposicions contingudes en aquesta llei i en qualsevol altra norma autonòmica de rang legal vigent aplicable en matèria de subvencions, com també, si escau, el text dels preceptes de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, als quals es remet l'articulat d'aquesta
llei, amb autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les disposicions
objecte de refosa.
Disposició final tercera
1. S'autoritza el Consell de Govern per dictar totes les disposicions que
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de la comunitat autònoma de les Illes Balears, se'n preveu l'actualització d'acord
amb el creixement de l'índex de preus al consum de l'any anterior.

siguin necessàries per desplegar aquesta llei.
2. Així mateix, s'autoritza el Consell de Govern perquè actualitzi les quanties que s'indiquen en aquesta llei.

TÍTOL I
APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS

Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma,a vint-i-tres de desembre de dos mil quatre
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El Conseller d'Economía, Hisenda i Innovació
Luis Angel Ramis de Ayreflor Cardell

—o—
Num. 23329
Llei 7/2004 de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005.
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciudadans 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
El Tribunal Constitucional ha establert de manera reiterada que les lleis de
pressuposts tenen una funció específica i constitucionalment definida, que és l'aprovació dels pressuposts generals, que incloguin la totalitat de les despeses i els
ingressos del sector públic, com també la consignació de l'import dels beneficis
fiscals que afecten els tributs.
D'això es dedueix directament que la llei de pressuposts no pot contenir
matèries alienes a la disciplina pressupostària, atès que això suposaria una restricció il·legítima de les competències del poder legislatiu.
Per complir el que s'ha exposat, s'elabora la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que, juntament amb la Llei
1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i la normativa de desplegament corresponent, constitueix el marc normatiu al
qual s'ha d'ajustar l'activitat economicofinancera de la comunitat autònoma.
Entre les novetats principals que aquesta llei inclou, cal destacar l'increment considerable dels crèdits destinats a satisfer les despeses d'Educació, ja
que s'ha inclòs en els crèdits inicials d'aquest pressupost l'import adequat per fer
front a totes les obligacions derivades de l'execució d'aquesta matèria, sense que
sigui necessari, per tant, recórrer al recurs de les ampliacions de crèdit; conseqüentment, s'han eliminat entre els supòsits de crèdits ampliables els que feien
referència a aquesta matèria.
Així mateix, seguint el criteri iniciat en la Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2004, es redueixen encara més els supòsits de crèdit amb caràcter ampliable i, també per a l'any 2005, se suspenen les incorporacions de crèdit a què es
refereix l'article 46 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
D'altra banda, se suprimeix, mitjançant la derogació de l'article 14 de la
Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l'any 2004, el fons de contingència d'execució pressupostària, la creació del qual fou motivada per la necessitat que el Govern de les Illes Balears
nomenat després de les eleccions autonòmiques de l'any 2003 va tenir de disposar de prou crèdit per destinar-lo a cobrir necessitats no previstes en el pressupost i que poguessin presentar-se al llarg de la seva vigència, derivades en gran
part d'actuacions procedents del període legislatiu precedent. Amb aquest fons
es va aconseguir la finalitat esmentada sense alterar el règim de finançament de
les modificacions pressupostàries regulat en la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la comunitat autònoma. Una vegada el govern actual ha conegut
amb exactitud les magnituds econòmiques que cal incloure en els pressuposts de
la comunitat autònoma per fer front a totes les obligacions assumides per aquesta, les ha previst en els corresponents crèdits pressupostaris de despeses, amb la
qual cosa ja no s'ha de recórrer al mecanisme del fons de contingència, i per això
es deroga.
En matèria de tributs propis i prestacions patrimonials de caràcter públic

Article 1
Crèdits inicials
1. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:
a) Per a l'execució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de les seves entitats autònomes per a l'exercici del 2005, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de
2.545.030.484,98 euros, i del capítol econòmic VIII per import de 483.631,11
euros.
L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici,
detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix a 2.225.308.305,75 euros, pel que fa
als capítols I a VII, i a 205.810,34 euros, pel que fa al capítol VIII.
b) Per a l'amortització dels passius financers, s'aproven crèdits per a despeses del capítol IX per un import de 42.274.851,33 euros.
c) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de les entitats de dret
públic a les quals es refereix l'article 1.b).1 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, els estats de despeses i d'ingressos de les quals ascendeixen a 392.307.807,89 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord
amb el que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
d) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de les societats anònimes públiques a les quals es refereix l'article 1.b).2 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, els estats de despeses i d'ingressos de les quals
ascendeixen a 92.907.781,42 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableix la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de l'ens públic Servei
de Salut de les Illes Balears i de les entitats que en depenen:
a) Per a l'execució dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears
per a l'exercici del 2005, s'aproven crèdits per a despeses dels capítols econòmics I a VII per import de 922.281.731,67 euros.
L'estimació dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici,
detallats en l'estat d'ingressos, ascendeix, pel que fa als capítols I a VII, a
862.281.731,67 euros.
Aquests estats de despeses i d'ingressos s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa complementària que
hi resulti aplicable.
b) S'aproven els pressuposts per a l'exercici del 2005 de l'entitat de dret
públic Gestió Sanitària de Mallorca, els estats de despeses i d'ingressos del qual
ascendeixen a 38.324.636,18 euros, que s'han d'executar, controlar i liquidar d'acord amb el que estableixen la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa complementària que hi
resulti aplicable.
Article 2
Del finançament dels crèdits aprovats en l'article anterior
1. Els crèdits aprovats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article anterior, per import de 2.587.788.967,42 euros, s'han de finançar:
a) Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es
detallen en els capítols I a VIII de l'estat d'ingressos del pressupost de la comunitat autònoma, i que s'estimen en 2.225.514.116,09 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del
pressupost de la comunitat autònoma, d'acord amb el que estableix l'article 18.3
d'aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article anterior, per
import de 922.281.731,67 euros, s'han de finançar:
a) Amb els drets econòmics que s'han de liquidar durant l'exercici, que es
detallen en els capítols I a VII de l'estat d'ingressos del pressupost de l'ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears, i que s'estimen en 862.281.731,67 euros.
b) Amb els drets que es liquidin en el capítol IX de l'estat d'ingressos del

