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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 9273
Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents
EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

12-05-2012

màquines (en qualsevol establiment autoritzat), o l’antiguitat de les màquines
(pel que fa a les sales de joc); i i) regulació de la base imposable de la taxa.
Pel que fa al capítol II, dedicat íntegrament al Cànon de sanejament d’aigües, s’introdueixen diverses mesures per millorar la capacitat recaptatòria i la
gestió; a saber, l’obligatorietat del substitut d’ingressar el cent per cent del
cànon repercutit (article 21); una regulació més detallada, en la mateixa llei, de
la incidència dels saldos de cobrament dubtós (article 22), i la supressió dels
premis de recaptació (article 23).
La part final es completa amb tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

Capítol I
Tributs cedits

LLEI

Secció 1a
Disposició general

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per tal de pal·liar els efectes de la crisi econòmica sobre la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, cal, paral·lelament als retalls
en la despesa pública, augmentar, en la mesura que ho permeti la capacitat normativa en matèria tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
ingressos per la via indirecta de reactivar l’activitat econòmica introduint diverses modificacions en la normativa tributària balear, bàsicament mitjançant beneficis fiscals a les activitats empresarials afavoridores de la inversió i del manteniment o l’increment de l’ocupació.
Sota aquesta premissa, la llei es divideix en dos capítols: el capítol I està
dedicat als tributs cedits, i el capítol II, als tributs propis i, en concret, al Cànon
de sanejament d’aigües.
Pel que fa al capítol I, es poden destacar, en la secció segona, dedicada a
l’Impost sobre la renda de les persones físiques, l’equiparació del percentatge
d’inversió en habitatge habitual a l’aplicable en el tram estatal (article 2); la
nova regulació de la deducció autonòmica per al foment de l’autoocupació (article 3); i la introducció d’una nova deducció en concepte d’inversió, adreçada als
denominats àngels inversors, per adquirir accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent (article 4). En la secció tercera (article 5), dedicada a l’Impost sobre el patrimoni, també s’adopta una mesura tècnica d’equiparar el mínim exempt a l’estatal, amb caràcter temporal per als exercicis de
2011 i de 2012. En la secció quarta, relativa a l’Impost sobre successions i donacions, es regula de bell nou la reducció relativa a les donacions dineràries de
pares a fills o a altres descendents o parents colAlaterals per constituir una
empresa, quan es creïn nous llocs de treball (article 6), i es crea una nova reducció per la creació d’empreses i ocupació en les adquisicions de diners per causa
de mort (article 7); així mateix, es modifiquen els coeficients aplicables a la
quota íntegra pel que fa a les persones que integren el grup III en la part d’aquest grup relativa als colAlaterals per afinitat de segon i tercer grau, d’acord
amb la jurisprudència del Tribunal Suprem (article 8). En la secció cinquena,
relativa a l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’estableix, d’una banda i en la subsecció primera, relativa a la modalitat de
transmissions patrimonials oneroses, un nou tipus de gravamen reduït aplicable
a les transmissions d’immobles a empreses de nova creació (article 9), i una
reducció del tipus aplicable a la transmissió d’immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial a empreses individuals o negocis professionals (article 10); i d’una altra, en la subsecció segona, relativa a la
modalitat d’actes jurídics documentats, s’estableix un nou tipus reduït aplicable
a les escriptures notarials que documentin la constitució de préstecs i crèdits
hipotecaris per finançar l’adquisició d’immobles en la creació de noves empreses (article 11), com també un altre tipus reduït per la constitució d’hipoteques
unilaterals a favor de l’Administració pública (article 12). Finalment, en la secció sisena (articles 13 a 20), sobre la taxa fiscal del joc, alhora que es refonen i
sistematitzen mesures ja existents disperses en diverses lleis, s’hi inclouen
modificacions relatives als aspectes següents: a) reducció del tipus de gravamen
pel que fa al joc de bingo; b) deflactació a l’índex de preus de consum de les
tarifes aplicables al joc en casinos; c) no meritació de la taxa en el cas de substitució de màquines; d) impossibilitat de concedir ajornaments o fraccionaments
sobre les liquidacions trimestrals relatives a màquines de joc; e) exigència per
trimestres de la taxa relativa a noves altes de màquines de joc; f) nou sistema de
càlcul del tipus de gravamen aplicable a les màquines de tipus B de més de dos
jugadors; g) quotes específiques per a les màquines de tipus B especials i exclusives de sales de joc, i per a les interconnexions; h) bonificacions sobre la quota,
condicionades a diverses circumstàncies, com ara el manteniment del nombre de
màquines (en el cas de màquines ubicades en qualssevol establiments que no
siguin casinos, sales de bingos o sales de joc), l’augment net del nombre de

Article 1
Objecte
Les disposicions contingudes en aquest capítol tenen per objecte l’exercici de les competències normatives que atribueix a la comunitat autònoma de les
Illes Balears la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de
l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i de fixació de l’abast i les
condicions de la cessió, en els casos i les condicions que preveu la Llei 22/2009,
de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.
Secció 2a
Impost sobre la renda de les persones físiques
Article 2
Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual en el
territori de les Illes Balears
En el tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual,
s’estableixen els percentatges següents:
a) Amb caràcter general, el percentatge és del 7,50%.
b) Quan es tracti de les obres d’adequació de l’habitatge habitual per a
persones amb discapacitat a què es refereix l’apartat 4t de l’article 68.1 de la
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la
renda de no residents i sobre el patrimoni, el percentatge és del 10%.
Article 3
Deducció autonòmica per al foment de l’autoocupació
1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de 600 euros
per cada contribuent que verifiqui els requisits següents en la data de meritació
de l’impost:
a) Estar en situació d’alta com a persona física o com a partícip en una
entitat en règim d’atribució de rendes en el cens d’empresaris, professionals i
retenidors a què es refereix l’article 3 del Reglament general de les actuacions i
els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial
Decret 1065/2007, de 27 de juliol, sempre que l’alta s’hagi formalitzat per primera vegada en l’exercici de 2012.
b) Desenvolupar l’activitat econòmica principal en el territori de les Illes
Balears.
c) Exercir l’activitat econòmica de manera personal, habitual i directa, la
qual ha de constituir la principal font de renda del contribuent a partir de la data
de l’alta en el cens i fins al tancament del període impositiu, en els mateixos termes que estableix l’article 3 del Reial Decret 1704/1999, de 5 de novembre, pel
qual es determinen els requisits i les condicions de les activitats empresarials i
professionals i de les participacions en entitats per a l’aplicació de les exempcions corresponents a l’Impost sobre el patrimoni.
d) Obtenir rendes en concepte d’activitats econòmiques subjectes a
l’Impost sobre la renda de les persones físiques en el període impositiu, sempre
que el rendiment íntegre sigui inferior a 100.000 euros.
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2. La deducció és aplicable en la declaració de l’impost corresponent a
l’exercici de 2012 i en els dos exercicis posteriors, d’acord amb les regles
següents:
a) Si l’alta i l’activitat es mantenen de manera ininterrompuda almenys
durant un any natural des de l’inici de l’activitat, la deducció s’aplica a la declaració corresponent a l’exercici de 2012.
b) Si l’alta i l’activitat es mantenen de manera ininterrompuda almenys
durant dos anys naturals des de l’inici de l’activitat, la deducció s’aplica també
a la declaració corresponent a l’exercici de 2013.
c) Si l’alta i l’activitat es mantenen de manera ininterrompuda almenys
durant tres anys naturals des de l’inici de l’activitat, la deducció s’aplica també
a la declaració corresponent a l’exercici de 2014.
3. El cessament efectiu de l'activitat o la baixa en el cens d'empresaris,
professionals i retenidors, abans de complirse l'any natural necessari per aplicar
la deducció, determina la pèrdua del benefici fiscal aplicat i l'obligació de pagar
la part de l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció practicada.
A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una autoliquidació
complementària en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment, i ha d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti,
els interessos de demora corresponents, d’acord amb les normes que regulen
l’impost.
Article 4
Deducció autonòmica en concepte d’inversió en l’adquisició d’accions o de
participacions socials d’entitats noves o de creació recent
1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del 20% de les
quanties invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o de participacions socials com a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats a què es refereix l’apartat 2 següent. L’import
màxim d’aquesta deducció és de 600 euros per exercici. En el cas de declaració
conjunta, l’import màxim de deducció és de 600 euros per cada contribuent de
la unitat familiar que hagi efectuat la inversió. Aquesta deducció s’ha d’aplicar
en l’exercici en què es materialitzi la inversió i en els dos següents amb el límit
de 600 euros anuals.
2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció cal que es compleixin els
requisits i les condicions següents:
a) La participació assolida pel contribuent, computada juntament amb la
del cònjuge o persones unides per raó de parentiu en línia directa o colAlateral,
per consanguinitat o afinitat, fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40%
del capital social de la societat objecte de la inversió o dels drets de vot en la
societat.
b) L’entitat en què s’ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:
1r. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat
anònima laboral o societat limitada laboral.
2n. Ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes Balears.
3r. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de
tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de
l’Impost sobre el patrimoni, ni dedicarse a l’activitat d’arrendament d’immobles.
4t. Com a mínim, ha d’ocupar una persona domiciliada fiscalment a les
Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa, donada d’alta en el
règim general de la Seguretat Social i que no sigui soci ni partícip de la societat.
5è. En el cas que la inversió s’hagi fet mitjançant una ampliació de capital, la societat s’ha d’haver constituït en els dos anys anteriors a la data d’aquesta ampliació.
6è. Ha de mantenir els llocs de treball. A aquest efecte, es considera que
es mantenen els llocs de treball quan es mantengui la plantilla mitjana total, en
termes de persones per any que regula la normativa laboral, calculada així com
preveu l’article 109 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
7è. La xifra anual de negocis de l’entitat no pot superar el límit de
2.000.000 d’euros, calculada així com preveu l’article 108 del text refós de la
Llei de l’Impost sobre societats.
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c) El contribuent pot formar part del consell d’administració de la societat en què ha materialitzat la inversió, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb
l’entitat objecte de la inversió.
d) Les operacions en què sigui aplicable la deducció s’han de formalitzar
en una escriptura pública, en la qual s’han d’especificar la identitat dels inversors i l’import de la inversió respectiva.
e) Les participacions adquirides s’han de mantenir en el patrimoni del
contribuent durant un període mínim de quatre anys.
f) Els requisits que estableixen els punts 2n, 3r, 4t, 6è i 7è de la lletra b)
anterior i el límit màxim de participació establert en la lletra a), com també la
prohibició que es conté en la lletra c), s’han de complir durant un període mínim
de quatre anys comptadors des de la data d’efectivitat de l’acord d’ampliació de
capital o de constitució de l’entitat que origini el dret a la deducció.
3. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen les lletres a), c), e) i f) de l’apartat 2 comporta la pèrdua del benefici fiscal i l’obligació de pagar la part de l’impost que s’ha deixat d’ingressar com a conseqüència
de la deducció practicada.
A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una autoliquidació
complementària en el termini d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment, i ha d’ingressar, juntament amb la quota que resulti, els
interessos de demora corresponents, d’acord amb les normes que regulen l’impost.
Secció 3a
Impost sobre el patrimoni
Article 5
Bonificació
S’estableix una bonificació autonòmica del cent per cent a favor dels subjectes passius per obligació personal de contribuir que resideixin habitualment a
les Illes Balears.
Secció 4a
Impost sobre successions i donacions
Article 6
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents
o entre colAlaterals fins al tercer grau per creació de noves empreses i
d’ocupació
1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre
colAlaterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d’una empresa, sigui
individual, negoci professional o entitat societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 50%, sempre
que es compleixin els requisits següents:
a) La donació s’ha de formalitzar en una escriptura pública i s’ha de fer
constar de manera expressa que el donatari ha de destinar els diners a la creació
d’una nova empresa en els termes que estableix aquest article.
b) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, sense
que pugui tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni
dedicar-se a l’activitat d’arrendament d’immobles.
c) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una persona domiciliada
fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i
donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
d) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l’impost,
els diners adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir
el requisit de creació d’ocupació.
e) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa s’han de mantenir
l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui
com a base de la reducció.
f) La base de la reducció és l’import dels diners que, adquirits gratuïta-
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ment entre vius, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un
màxim de 200.000 euros.
g) Només pot aplicar la reducció el donatari que destini els diners donats
a les finalitats que preveu aquest article.
h) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar el límit de
2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra e) anterior,
calculada així com preveu l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
societats.
i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros
en el moment de la data de formalització de la donació.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, les participacions que adquireixi el donatari han de representar més del 50%
del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el patrimoni del donatari
durant un període mínim de quatre anys.
k) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra d) de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres e), h) i j), s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’han
deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.
3. Aquesta reducció té el caràcter de pròpia, a l’efecte de l’article 48 de la
Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament
de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i
es modifiquen determinades normes tributàries.
Article 7
Reducció en les adquisicions de diners per causa de mort per creació de
noves empreses i d’ocupació
1. En les adquisicions de diners per causa de mort que es destinin a la creació d’una empresa, sigui individual, negoci professional o entitat societària,
mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una
reducció del 50%, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat econòmica, sense
que pugui tenir com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni
dedicarse a l’activitat d’arrendament d’immobles.
b) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una persona domiciliada
fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i
donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
c) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació de l’impost,
els diners adquirits s’han de destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir
el requisit de creació d’ocupació.
d) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa s’han de mantenir
l’activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es prengui
com a base de la reducció.
e) La base de la reducció és l’import dels diners que, adquirits per causa
de mort, siguin efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim
de 200.000 euros.

12-05-2012

ria, les participacions que adquireixi el drethavent han de representar més del
50% del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre anys.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat societària, el drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra c) de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les lletres d), g) i i), s’ha de presentar una declaració complementària per l’import de les quanties que s’han deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de demora, en el termini
d’un mes des del dia en què es produeixi l’incompliment.
3. Aquesta reducció té el caràcter de pròpia, als efectes de l’article 48 de
la Llei 22/2009.
Article 8
Quota íntegra corregida en l’Impost sobre successions i donacions
1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’Impost sobre successions i donacions, que queda redactat de la manera següent:
‘1. La quota íntegra corregida s’ha d’obtenir aplicant a la quota íntegra el
coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen tot seguit en funció de la quantia del patrimoni preexistent del subjecte passiu i del seu parentiu
amb el transmitent, d’acord amb les quanties i els grups següents:
Patrimoni
Preexistent
(euros)

Grups
I i II

Grup III
Col·laterals de segon
i tercer grau per
afinitat

1,0000

Grup III
Col·laterals de segon
i tercer grau per
consanguinitat,ascendents i
descendents per afinitat
1,5882

De 0 a 400.000

Grup IV

1,9500

2,0000

De 400.000 a
2.000.000

1,0500

1,6676

2,0000

2,1000

De 2.000.000 a
4.000.000

1,1000

1,7471

2,1000

2,2000

Més de 4.000.000 1,2000

1,9059

2,3000

2,4000

2. Es modifica l’apartat 1 de l’article 32 de la Llei 22/2006, que queda
redactat de la manera següent:
‘1. La quota integra corregida s’ha d’obtenir aplicant a la quota integra el
coeficient multiplicador que correspongui dels que s’indiquen tot seguit en funció de la quantia del patrimoni preexistent del subjecte passiu i del seu parentiu
amb el transmitent, d’acord amb les quanties i els grups següents:
Patrimoni
Preexistent
(euros)

Grups
I i II

Grup III
Col·laterals de segon
i tercer grau per
afinitat

1,0000

Grup III
Col·laterals de segon
i tercer grau per
consanguinitat,ascendents i
descendents per afinitat
1,5882

De 0 a 400.000

Grup IV

1,9500

2,0000

De 400.000 a
2.000.000

1,0500

1,6676

2,0000

2,1000

De 2.000.000 a
4.000.000

1,1000

1,7471

2,1000

2,2000

Més de 4.000.000 1,2000

1,9059

2,3000

2,4000

Secció 5a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

f) Només pot aplicar la reducció el drethavent que destini els diners adquirits a les finalitats que preveu aquest article.

Subsecció 1a
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses

g) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar el límit de
2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra d) anterior,
calculada així com preveu l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
societats.

Article 9
Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió d’immobles que
hagin de constituir la seu del domicili fiscal o un centre de treball de societats o empreses de nova creació

h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a 400.000
euros.

1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses d’immobles en les quals l’adquirent sigui una societat mercantil o una empresa de nova
creació i l’immoble hagi de constituir la seu del domicili fiscal o un centre de

i) En el cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat società-
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treball de la societat o empresa, és del 3,5%, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) L’empresari individual o social s’ha de donar d’alta per primera vegada en el cens d’empresaris, professionals i retenidors a què es refereix l’article
3 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
b) Almenys durant quatre anys des de l’adquisició, s’ha de mantenir l’exercici de l’activitat empresarial o professional en el territori de les Illes Balears.
c) L’empresa ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes Balears.
d) L’adquisició s’ha de formalitzar en un document públic, en el qual s’ha
de fer constar expressament la finalitat de destinar l’immoble a la seu del domicili fiscal o a un centre de treball, com també la identitat dels socis i les participacions de cadascun. No es pot aplicar el tipus reduït si alguna d’aquestes declaracions no consta en el document públic, ni tampoc en el cas que es facin rectificacions del document a fi d’esmenar-ne l’omissió, excepte que es facin dins el
període voluntari d’autoliquidació de l’impost.
e) L’adquisició de l’immoble ha de tenir lloc abans del transcurs d’un any
des de la creació de l’empresa.
f) L’empresa ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni
dedicarse a l’activitat d’arrendament d’immobles.
g) Com a mínim, l’empresa ha d’ocupar una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, durant els quatre anys a què es
refereix la lletra b) anterior.
h) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar el límit de
2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra b) anterior,
calculada així com preveu l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
societats.
i) En el cas de persones jurídiques societàries, els socis, en el moment de
l’adquisició, han de ser persones físiques que no estiguin o hagin estat d’alta en
el cens esmentat en la lletra a) anterior.
j) No hi ha d’haver cap vinculació entre l’adquirent i el transmitent, en els
termes que preveu l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’apartat
anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha de presentar
una autoliquidació complementària en el termini d’un mes a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ha d’ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Article 10
Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió d’immobles inclosos
en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial en empreses
individuals o negocis professionals
1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns
immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial o
professional a què es refereixen l’article 7.5 del text refós de la Llei de l’Impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i l’article 7.1 de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit, és del 4%,
sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) Que, abans de la transmissió, el transmitent exercís l’activitat empresarial o professional en el territori de les Illes Balears d’una manera habitual, personal i directa.
b) Que la transmissió de l’empresa o el negoci es produeixi entre l’ocupador, d’una banda, i un treballador, el cònjuge o altres familiars fins al tercer
grau de consanguinitat o afinitat, de l’altra.
c) Que l’adquirent mantengui l’exercici de l’activitat empresarial o professional dins el territori de les Illes Balears, d’una manera habitual, personal i
directa, durant un període mínim de quatre anys.

12-05-2012

7

d) Que l’adquirent mantengui la plantilla mitjana de treballadors respecte
de l’any anterior a la transmissió, en termes de persones per any que regula la
normativa laboral, durant un període mínim de quatre anys. A aquest efecte, la
plantilla mitjana s’ha de calcular tal com preveu l’article 109 del text refós de la
Llei de l’Impost sobre societats.
e) Durant el mateix període de quatre anys, l’adquirent no pot:
1r. Fer actes de disposició o operacions societàries que, directament o
indirectament, puguin donar lloc a una minoració substancial del valor d’adquisició.
2n. Transmetre els immobles objecte de tipus reduït, excepte que la totalitat de l’import es reinverteixi en l’adquisició d’altres immobles situats a les
Illes Balears. La reinversió s’ha d’efectuar, d’una sola vegada o successivament,
en un període no superior a dos anys des de la data de la transmissió.
3r. Desafectar els immobles objecte de tipus reduït o bé els immobles
objecte de reinversió de l’activitat empresarial o professional.
f) La xifra anual de negocis de l’adquirent no ha de superar el límit de
2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra c) anterior, en
els termes de l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
g) No hi ha d’haver cap vinculació entre l’adquirent i el transmitent, en els
termes que estableix l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’apartat
anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha de presentar
una autoliquidació complementària en el termini d’un mes a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ha d’ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Subsecció 2a
Actes jurídics documentats
Article 11
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures notarials que documentin la constitució de préstecs i crèdits hipotecaris per finançar
l’adquisició d’immobles que hagin de constituir el domicili fiscal o un centre de treball de societats o empreses de nova creació
1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que documentin la constitució de préstecs i crèdits hipotecaris subjectes a la quota gradual de la modalitat
d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del text refós de la Llei de l’Impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, en les quals el prestatari sigui una
societat o empresa de nova creació, tributen al tipus de gravamen reduït del
0,5%, sempre que es compleixin els requisits i les condicions següents:
a) L’empresari individual o social s’ha de donar d’alta per primera vegada en el cens d’empresaris, professionals i retenidors a què es refereix l’article
3 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.
b) L’empresa ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes Balears.
c) La base sobre la qual es pot aplicar el benefici fiscal és la part finançada del preu de l’immoble que hagi de constituir el domicili fiscal o un centre de
treball, exclosos els imposts indirectes aplicables i la resta de despeses inherents
a l’adquisició. Per tant, aquest benefici fiscal no és aplicable a l’adquisició d’immobles posteriors o successius.
d) L’empresa ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni
dedicarse a l’activitat d’arrendament d’immobles.
e) La constitució del préstec i l’adquisició de l’immoble han de tenir lloc
abans del transcurs d’un any des de la creació de l’empresa.
f) Com a mínim, l’empresa ha d’ocupar una persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa i donada
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, durant els quatre anys a què es
refereix la lletra g) següent.
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g) Almenys durant quatre anys des de l’adquisició, s’ha de mantenir l’exercici de l’activitat empresarial o professional en el territori de les Illes Balears.
h) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar el límit de
2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es refereix la lletra g) anterior,
calculada així com preveu l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
societats.
i) El préstec o crèdit s’ha de formalitzar en un document públic, en el qual
s’ha de fer constar expressament la finalitat de destinar la totalitat o una part dels
fons obtinguts a l’adquisició d’un immoble en els termes que preveu aquest article. No es pot aplicar el tipus de gravamen reduït si aquesta declaració no consta en el document públic, ni tampoc en el cas que es facin rectificacions del
document a fi d’esmenar-ne l’omissió, excepte que es facin dins el període
voluntari d’autoliquidació de l’impost.
j) En el cas de persones jurídiques societàries, els socis, en el moment de
l’adquisició, han de ser persones físiques que no estiguin o hagin estat d’alta en
el cens d’empresaris esmentat en la lletra a) anterior.
k) No hi ha d’haver cap vinculació entre l’adquirent i el transmitent, en els
termes que preveu l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’apartat
anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha de presentar
una autoliquidació complementària en el termini d’un mes a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ha d’ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Article 12
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures notarials que documentin la constitució d’hipoteques unilaterals a favor de l’Administració
en garantia d’ajornaments o fraccionaments de deutes
1. Les primeres còpies d’escriptures notarials que documentin la constitució d’hipoteques unilaterals subjectes a la quota gradual de la modalitat d’actes
jurídics documentats de l’article 31.2 del text refós de la Llei de l’Impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, tributen al tipus de gravamen
reduït del 0,1%, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) L’hipotecant i deutor ha de ser un subjecte passiu de l’Impost sobre el
valor afegit, amb domicili fiscal a les Illes Balears.
b) El creditor garantit ha de ser una administració pública territorial o institucional.
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vigents. No obstant això, si l’autorització s’atorga:
a) Entre l’1 d’abril i el 30 de juny, només s’abona el 75% de la quantia
anual de la taxa, corresponent als tres darrers trimestres, de la manera que preveu el darrer paràgraf de l’article 16.1.
b) Entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, només s’abona el 50% de la
quantia anual de la taxa, corresponent als dos darrers trimestres, de la manera
que preveu el darrer paràgraf de l’article 16.1.
c) Entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, només s’abona el 25% de la
quantia anual de la taxa, corresponent al darrer trimestre, de la manera que preveu el darrer paràgraf de l’article 16.1.
Les normes que estableixen els paràgrafs anteriors també s’han d’aplicar
a la taxa fiscal corresponent a la interconnexió de les màquines de tipus B, en
qualsevol de les seves modalitats, segons la data de l’autorització de la interconnexió.
No es practica la liquidació si la màquina substitueix, en el mateix període anual i dins el mateix àmbit territorial de les Illes Balears, una altra del
mateix tipus i modalitat de joc i jugadors, que, a aquests efectes, hagi estat donada de baixa definitiva i estigui al corrent del pagament de la taxa fiscal.
3. En el cas del joc de bingo, la taxa es merita en el moment de subministrar els cartons a l’entitat titular de l’autorització administrativa corresponent.
4. En el cas de rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries, la taxa
es merita quan es concedeix l’autorització corresponent. Si no hi ha autorització, es merita quan s’organitzin o s’iniciïn, sens perjudici de les responsabilitats
d’altre ordre que siguin procedents.
Article 14
Exempció autonòmica dels jocs de caràcter social
1. Estan exemptes del pagament de la taxa sobre rifes, tómboles, apostes
i combinacions aleatòries les entitats que duguin a terme rifes i tómboles, sempre que compleixin els requisits següents:
a) Que desenvolupin les seves funcions principalment en el territori de les
Illes Balears.
b) Que, en el cas d’associacions, estiguin inscrites en el Registre d’associacions, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació.

c) En el document públic en el qual es formalitzi el dret real de garantia
s’ha de fer constar expressament que la seva finalitat és garantir les obligacions
derivades de l’incompliment de l’ajornament o fraccionament concedit, com
també la resolució administrativa que fonamenta la concessió.

c) Que es tracti d’entitats sense finalitat de lucre i els càrrecs de patrons
no estiguin retribuïts, a les quals es refereix l’article 2 de la Llei 49/2002, de 23
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, i hagin optat pel règim fiscal especial que estableix l’article 14 d’aquesta mateixa llei.

d) L’administració pública beneficiària ha d’acceptar la hipoteca en els
termes que preveu la legislació tributària i recaptadora.

Així mateix, no poden percebre cap retribució les persones que intervenguin en l’organització del joc.

2. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’apartat
anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha de presentar
una autoliquidació complementària en el termini d’un mes a comptar des de la
data en què es produeixi l’incompliment i ha d’ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.

d) Que el premi del joc organitzat no sigui superior al valor de 2.000
euros.

Secció 6a
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar

e) Que l’import total de la venda dels bitllets oferts no superi la quantia de
15.000 euros.
f) Que es justifiqui la destinació dels fons a finalitats de caràcter social.

Article 13
Meritació

2. Les entitats esmentades només poden beneficiarse de l'exempció per
un màxim de quatre rifes o tómboles a l'any, i la durada no pot excedir de tres
mesos.

1. Amb caràcter general, la taxa es merita amb l’autorització i, si no n’hi
ha, per l’organització o la realització del joc.

Article 15
Base imposable

2. Quan es tracti de màquines recreatives, d’atzar o grua, dels tipus B, C i
D respectivament, la taxa és exigible per anys naturals, i es merita l’1 de gener
de cada any per les autoritzades en anys anteriors.
El primer any, la meritació coincideix amb l’autorització de l’explotació,
i se n’ha d’abonar la quantia anual íntegra si l’autorització es produeix en el primer trimestre segons els imports derivats de l’aplicació dels tipus i les quotes

1. Base imposable en els jocs de sort, envit o atzar
a) La base imposable de la taxa és la següent:
1r. En el cas del joc en casinos o del joc de loteria instantània electrònica,
constitueixen la base imposable els ingressos bruts que obtenen els subjectes
passius. S’entén per ingressos bruts la diferència entre l’import total dels ingres-
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sos obtinguts procedents del joc i les quanties que satisfan els jugadors pels
guanys.

Article 16
Gestió i recaptació

2n. En el joc del bingo, constitueix la base imposable la suma total de les
quanties que satisfan els jugadors per l’adquisició dels cartons o valor facial d’aquests.
En la modalitat de bingo electrònic, constitueix la base imposable l’import
anterior, descomptada la part destinada a premis.

1. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització
del joc, l’ingrés de la taxa s’ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals
iguals, que s’han d’efectuar en els períodes següents:

En els jocs i els concursos difosos mitjançant ràdio o televisió i en els que
la participació es faci, totalment o en part, mitjançant serveis de telecomunicació sobretarifats o amb tarifació addicional, constitueix la base imposable la
suma del valor dels premis més les quanties corresponents a la sobretarifació de
la participació en el joc, exclòs l’impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades.
3r. En la resta de supòsits, constitueixen la base imposable les quanties
que els jugadors dediquin a la seva participació en els jocs que tenguin lloc en
els diferents locals, instalAlacions o recintes on s’organitzin jocs de sort, envit
o atzar. Això no és aplicable al joc mitjançant màquines dels tipus B, C i D, joc
en el qual el deute tributari es determina mitjançant una quota fixa, d’acord amb
el que estableix l’article 17.4.
b) La base imposable es determina amb caràcter general per estimació
directa. En els supòsits del bingo electrònic i dels jocs desenvolupats a través
d’Internet, per mitjans tècnics, telemàtics, interactius o d’una manera remota,
aquests mitjans han de contenir el procediment o els elements de control necessaris que garanteixin l’exactitud en la determinació de la base imposable. A
aquest efecte, el subjecte passiu ha de disposar d’un sistema informàtic que permeti a l’administració tributària controlar telemàticament la gestió i el pagament
del tribut corresponent.
La base imposable es pot determinar mitjançant estimació objectiva amb
l’aplicació de les magnituds, els índexs, els mòduls o les dades previstes reglamentàriament. A aquest efecte, es poden utilitzar, entre d’altres, els mòduls
següents: durada del joc, nombre de jugadors, import dels premis, preu de l’aposta o la partida i àmbit territorial on es desenvolupa l’activitat.
2. Base imposable en les rifes, les tómboles, les apostes i les combinacions
aleatòries
a) Amb caràcter general, constitueix la base imposable l’import total de
les quanties que els jugadors dediquen a la seva participació en els jocs.
S’estableixen les regles especials següents:
1r. En les rifes i les tómboles, constitueix la base imposable l’import total
de les butlletes o els bitllets oferts.
2n. En les combinacions aleatòries, constitueix la base imposable el valor
dels premis oferts. A aquest efecte s'entén per valor dels premis el valor de mercat dels premis, incloenthi també la suma de totes les despeses necessàries per
a la posada a disposició del premi.
3r. En les apostes, constitueix la base imposable, segons els casos:
- L’import total dels bitllets, les butlletes o els resguards de participació
venuts, sigui quin sigui el mitjà a través del qual s’han de fer.
- La diferència entre la suma total de les quanties apostades i l’import dels
premis que obtenen els participants en el joc.
b) Quan la participació en qualsevol dels jocs gravats per aquest tribut es
dugui a terme, totalment o en part, mitjançant serveis de telecomunicació sobre
tarifats o amb tarifació addicional, constitueix la base imposable el valor dels
premis oferts, incloent-hi també la suma de totes les despeses necessàries per a
l’organització i la realització del joc i per a la posada a disposició del premi, més
els imports percebuts corresponents a la sobretarifació de la participació en el
joc, exclòs l’impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions realitzades.
c) Per determinar les bases es poden fer servir els règims d’estimació
directa o estimació objectiva, regulats en la Llei general tributària. A aquest
efecte, es poden utilitzar, entre d’altres, els mòduls següents: durada del joc,
nombre de jugadors, import dels premis, preu de l’aposta o partida i àmbit territorial on es desenvolupa l’activitat.

a) Primer període: de l’1 al 20 del mes de març.
b) Segon període: de l’1 al 20 del mes de juny.
c) Tercer període: de l’1 al 20 del mes de setembre.
d) Quart període: de l’1 al 20 del mes de desembre.
La gestió de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar que es duguin
a terme per mitjà de màquines del tipus B o recreatives amb premi i del tipus C
o d’atzar s’ha de fer a partir del cens anual comprensiu de les màquines que
hagin estat autoritzades a les Illes Balears els anys anteriors, com també dels
subjectes passius. El subjecte passiu ha d’ingressar les quotes trimestrals mitjançant l’abonament del document de pagament expedit per l’Agència
Tributària de les Illes Balears d’acord amb les dades que constin en el cens
anual.
Això no obstant, en el primer any d’autorització, el pagament del trimestre corrent que correspongui d’acord amb l’article 13.2, en relació amb l’article
17.4, s’ha de fer en el moment de l’autorització en els terminis que estableix
l’article 62 de la Llei general tributària des de la notificació de la liquidació, i
els trimestres restants s’han d’abonar de la manera que estableix el primer paràgraf. Aquestes normes també s’han d’aplicar a la taxa fiscal corresponent a la
interconnexió de màquines de tipus B en qualsevol de les seves modalitats.
2. En el cas del joc del bingo, la taxa s’ha d’autoliquidar i d’ingressar en
el moment del subministrament dels cartons o en els terminis que es fixin reglamentàriament.
3. En el cas del bingo electrònic i en la resta de jocs, la taxa s’ha d’autoliquidar i d’ingressar trimestralment al llarg dels vint primers dies dels mesos
d’abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.
En particular, els subjectes passius de la taxa aplicable a rifes, tómboles i
combinacions aleatòries estan obligats a practicar l'autoliquidació en els terminis indicats en el paràgraf anterior. A més, en el cas que no sigui necessària l'autorització, han de comunicar a l'Agència Tributària de les Illes Balears, prèviament a l'inici de la publicitat o promoció, la voluntat de durla a terme, en els termes que s'estableixin mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
4. En tot cas, el pagament de les liquidacions trimestrals de la taxa fiscal
sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a les màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar no pot ser objecte d’ajornament o d’un
altre fraccionament.
D’acord amb això, totes les solAlicituds d’ajornament o fraccionament
s’han d’inadmetre a tràmit, i la presentació no impedeix l’inici del període executiu i l’exigibilitat de les liquidacions pel procediment de constrenyiment, amb
els recàrrecs i els interessos exigibles legalment.
5. Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda
s’han de determinar la gestió de la taxa i, en particular, els models, la manera i
el temps en què el pagament s’ha de fer en cada joc. Així mateix, es pot disposar que les declaracions o autoliquidacions, pel que fa als subjectes passius que
superin la xifra de negocis que, a aquest efecte, fixi l’ordre esmentada, s’efectuïn obligatòriament per mitjans telemàtics.
Article 17
Tipus de tributació i quotes fixes
1. Tipus tributari general
El tipus tributari general és del 21%.
2. Tipus tributari aplicable al joc de bingo
a) El tipus tributari aplicable al joc de bingo, en el qual s’entén inclòs el
cost del cartó, és del 19% sobre el valor facial del cartó.
b) El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es qualifiqui reglamentàriament com a bingo electrònic és del 32% sobre les quanties que els juga-
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dors dediquin a la seva participació en el joc, descomptada la quantitat destinada a premis.
3. Tipus tributari aplicable als casinos de joc
Als casinos de joc s’apliquen les tarifes següents:
a) Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.987.381,90 euros. Tipus
aplicable: 21%.
b) Porció de base imposable entre 1.987.381,91 euros i 3.288.176,10
euros. Tipus aplicable: 39%.
c) Porció de base imposable entre 3.288.176,11 euros i 6.558.363,20
euros. Tipus aplicable: 49%.
d) Porció de base imposable superior a 6.558.363,20 euros. Tipus aplicable: 59,50%.
4. Quotes fixes
a) Màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi programat,
màquines de tipus B especials i màquines de tipus B exclusives per a bingo:
1r. Quota anual: 3.467 euros.
2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cadascun sigui independent del
que dugui a terme la resta de jugadors, són aplicables les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: una quota de 5.560 euros.
- Màquines de tres jugadors o més: una quota de 3.467 euros més un increment d’aquesta en un 25% per cada jugador autoritzat.
b) Màquines de tipus B exclusives de sales de joc
La quota anual que s’ha de pagar per aquest tipus de màquines és la que
resulti d’incrementar en un 20% les quanties aplicables a les màquines de tipus
B ordinàries, segons sigui procedent d’acord amb les seves característiques, d’acord amb la lletra a) anterior.
c) Màquines de tipus B interconnectades
En els casos d’interconnexió de qualsevol de les màquines esmentades en
els punts anteriors, la quota anual que s’ha de pagar per cadascuna de les màquines interconnectades s’incrementa en un 5% sobre la quota que correspongui en
funció de les característiques de la màquina, d’acord amb les lletres a) i b) anteriors.
Per poder efectuar la liquidació provisional corresponent, el subjecte passiu ha de comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears la interconnexió
de la manera que s’estableixi per ordre de la conselleria competent en matèria
d’hisenda.
d) Màquines de tipus C o d’atzar
1r. Quota anual: 4.946 euros.
2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cadascun sigui independent del
que dugui a terme la resta de jugadors, són aplicables les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es preveu a l’apartat 1r anterior.
- Màquines de tres o més jugadors: 9.892 euros, més el resultat de multiplicar la quantia de 4.946 euros pel nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.
e) Màquines de tipus D o màquines grua
La quota anual és de 150 euros.
f) En el cas que el preu màxim autoritzat per partida en les màquines de
tipus B o recreatives amb premi programat superi la quantia de 0,20 euros, la
quota anual indicada en l’article 17.4.a) s’ha d’incrementar en 20 euros per cada
0,01 euros en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 0,20 euros.
Si l’increment del preu màxim autoritzat per sobre de 0,20 euros es produeix amb posterioritat a la meritació de la taxa, l’Agència Tributària de les Illes
Balears ha de liquidar d’ofici la diferència de quota resultant als subjectes passius que explotin les màquines autoritzades amb anterioritat.
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5. Tipus tributari aplicable a rifes, tómboles, apostes i combinacions alea-

tòries
a) Rifes i tómboles
1r. Les rifes i les tómboles tributen amb caràcter general al 15% de l’import total de les butlletes o els bitllets oferts. En les declarades d’utilitat pública
o benèfica, el tipus és del 7%.
2n. En les tómboles de durada inferior a quinze dies organitzades amb
motiu de mercats, fires o festes d’àmbit local, i sempre que els seus premis no
excedeixin d’un valor total de 3.000 euros, el subjecte passiu pot optar entre
satisfer la taxa d’acord amb el tipus assenyalat a l’apartat 1r anterior o bé a raó
de 200 euros per cada dia de durada en poblacions de més de 50.000 habitants,
de 130 euros per cada dia de durada en poblacions entre 15.000 i 50.000 habitants i de 60 euros per cada dia de durada en poblacions inferiors a 15.000 habitants.
b) Apostes
1r. En les apostes, el tipus és amb caràcter general del 10%, aplicable a la
base imposable establerta en l’import total dels bitllets, les butlletes o els resguards de participació.
2n. En les apostes que es facin amb motiu de curses de llebrers als canòdroms o de curses de cavalls o de trot que tenguin lloc a hipòdroms que constitueixen el fet imposable de la taxa, el tipus és del 3% sobre l’import total dels
bitllets venuts, incloses les apostes hípiques a què es refereix l’article 4.1 del
Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i altres
jocs de promoció del trot.
c) Combinacions aleatòries
En les combinacions aleatòries, el tipus és del 10% del valor dels premis
oferts.
6. Participació en jocs mitjançant serveis de telecomunicació sobretarifats
o amb tarifació addicional
El tipus de gravamen per a qualsevol dels jocs gravats per aquest tribut en
què es participi, totalment o en part, mitjançant serveis de telecomunicació
sobretarifats o amb tarifació addicional és del 12%, aplicable a la base imposable determinada pel valor dels premis oferts, incloenthi també la suma de totes
les despeses necessàries per a l'organització i la realització del joc i per a la
posada a disposició del premi, més els imports percebuts corresponents a la
sobretarifació de la participació en el joc, exclòs l'impost indirecte sobre el valor
afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions efectuades.
7. Els jocs de promoció del trot a què es refereix l’article 4.2 del Decret
108/2001 tributen al 3% de la base imposable constituïda pels ingressos bruts,
definits com l’import total de les quanties que es dediquin a la participació en el
joc més qualsevol ingrés que es pugui obtenir, directament, derivat de l’organització.
8. El tipus de gravamen del joc mitjançant concursos desenvolupats en
mitjans de comunicació és del 20%, aplicable sobre la base imposable constituïda pels ingressos bruts, definits com l’import total de les quanties que es dediquin a la participació en el joc més qualsevol ingrés que es pugui obtenir, directament, derivat de l’organització.
Article 18
Bonificació sobre la quota per augment del nombre de màquines
1. S’aplica una bonificació del 50% de la quota aplicable a les màquines
de tipus B d’un jugador de nova autorització durant els exercicis de 2012 i de
2013, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) S’ha d’augmentar el nombre de màquines d’un jugador en relació amb
el nombre de màquines instal·lades i autoritzades dia 1 de gener de 2011.
b) L’augment s’ha de mantenir durant cada un dels dos exercicis de 2012
i de 2013.
c) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels
deutes de dret públic sobre el joc.
d) El subjecte passiu ha de mantenir la plantilla mitjana de treballadors, en
termes de persones per any que regula la normativa laboral. A aquest efecte, la
plantilla mitjana s’ha de calcular en la forma prevista en l’article 109 del text
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refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
e) Les màquines de nova autorització han de ser de nova fabricació, de
manera que no s’aplica la bonificació si provenen d’adquisicions a altres subjectes passius que ja les havien donades d’alta.
f) No hi ha d’haver cap vinculació entre l’adquirent i el transmitent, en els
termes que preveu l’article 16 del text refós de la Llei de l’Impost sobre societats.
2. La bonificació s’aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici.
3. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el subjecte l’ha de comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes.
L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació complementària
que pertoqui per exigir el pagament de la quota bonificada indegudament, juntament amb els interessos de demora corresponents, sens perjudici del règim
sancionador que, si s’escau, sigui aplicable.
Article 19
Bonificació sobre la quota per manteniment de màquines antigues
1. S’aplica una bonificació del 40% de la quota aplicable a les màquines
de tipus B d’un sol jugador amb una antiguitat de més de quatre anys,
instal·lades en sales de joc, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Només es poden beneficiar de la bonificació un 10% de les màquines
de tipus B o recreatives amb premi que estiguin instal·lades en la data de meritació del tribut, en cada local o sala.
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Capítol II
Tributs propis. Cànon de sanejament d’aigües
Article 21
Ingrés pel substitut del contribuent
Es modifica l’article 11 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora
del Cànon de sanejament d’aigües, que passa a tenir la redacció següent:
‘Article 11
Liquidació i ingressos
1. El substitut del contribuent ha d’ingressar les quotes corresponents al
cànon mitjançant el sistema de declaració liquidació, formulada en els terminis
i de la manera que es determinin per reglament, el qual ha de preveure, en tot
cas, una declaració liquidació resum anual que ha de presentar el substitut del
contribuent abans del 28 de febrer de l’any següent.
En tot cas, les quotes repercutides pel substitut del contribuent s’han d’ingressar pel cent per cent de l’import facturat dins la declaració liquidació corresponent a cada període, segons si es tracta del règim general o especial de liquidació.
2. En la declaració liquidació resum anual es poden incloure els imports
corresponents als saldos de cobrament dubtós que, d’acord amb el que estableix
l’apartat 3 següent, hagin adquirit aquesta condició en l’exercici a què es refereixi la declaració liquidació resum anual, com també els declarats en exercicis
anteriors i cobrats en aquest darrer exercici, en els casos i amb els requisits que
s’estableixen en aquesta llei i en les disposicions que la despleguin.

b) L’antiguitat es computa des de la data d’instal·lació de la màquina en el
local o la sala.

3. A l’efecte d’aquest tribut, s’entenen per saldos de cobrament dubtós els
crèdits derivats de les quotes del cànon de sanejament d’aigües no pagades pels
contribuents als substituts quan concorri qualsevol de les circumstàncies
següents:

c) El subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals i dels
deutes de dret públic sobre el joc.

a) Que, amb posterioritat a la meritació de les quotes repercutides, el deutor sigui declarat en situació de concurs.

2. La bonificació s’aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral corresponent al quart trimestre de l’exercici.

b) Que hagin transcorregut sis mesos des de la meritació de les quotes
repercutides sense que s’hagin pogut cobrar totalment o parcialment.

3. Els subjectes passius de la taxa fiscal sobre el joc de màquines de tipus
B o recreatives amb premi han de presentar, en el termini i amb el contingut que
s’estableixin mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, una declaració censal a fi d’acreditar el compliment dels requisits d’aquest benefici fiscal.

c) Que els crèdits corresponents a les quotes repercutides s’hagin reclamat
judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial o procediment arbitral de la
solució dels quals depengui el cobrament.

4. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el subjecte passiu l’ha de
comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes.
L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació complementària
que pertoqui per exigir el pagament de la quota bonificada indegudament, juntament amb els interessos de demora corresponents, sens perjudici del règim
sancionador que, si s’escau, sigui aplicable.
Article 20
Bonificació sobre la quota per manteniment del nombre de màquines de
tipus B en determinats locals
1. S’aplica una bonificació del 8,5% de la quota aplicable a les màquines
de tipus B de l’exercici de 2012 que no estiguin instal·lades en sales de bingo,
en sales de joc de tipus B o mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu
mantengui com a mínim el 90% del nombre de màquines instal·lades dia 1 de
gener de 2012, en relació amb les que estiguin instal·lades dia 1 de gener de
2011.
2. La bonificació s’aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral corresponent al quart trimestre.
3. L’incompliment dels requisits i les condicions que estableixen els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el subjecte passiu l’ha de
comunicar a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el termini d’un mes.
L’Agència Tributària, en aquest cas, ha de girar la liquidació complementària
que pertoqui per exigir el pagament de la quota bonificada indegudament, juntament amb els interessos de demora corresponents, sens perjudici del règim
sancionador que, si s’escau, sigui aplicable.

No obstant l’anterior, no es poden incloure les quotes del cànon de sanejament relatives a crèdits que gaudeixin de garantia real o que estiguin garantits
amb un contracte d’assegurança de crèdit o de caució, ni les relatives a crèdits
deguts o garantits per entitats públiques.
Les quotes corresponents als saldos de cobrament dubtós declarades i que
es cobrin posteriorment s’han d’incloure en la declaració liquidació resum anual
corresponent a l’exercici de cobrament, sempre que l’Agència Tributària de les
Illes Balears no hagi notificat al substitut l’acte pel qual resolgui exigir directament al contribuent aquestes quotes.’
Article 22
Saldos de cobrament dubtós o impagats
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, en l’article 13 de la Llei 9/1991, amb
la redacció següent:
‘3. En tot cas, l’exercici per part dels substituts del contribuent del dret a
la inclusió dels saldos de cobrament dubtós a què es refereixen els apartats 2 i 3
de l’article 11 està condicionat al compliment dels requisits següents:
a) Que la condició del crèdit com de cobrament dubtós quedi reflectida en
els llibres registres que exigeix la normativa reguladora de l’Impost sobre el
valor afegit.
b) Que la comptabilitat del substitut permeti identificar els saldos de
cobrament dubtós anotats en els comptes específics per a crèdits per repercussió de cànons o tributs, amb el desglossament que sigui necessari en cada cas.
c) Que el substitut hagi expedit i tramès al contribuent una nova factura o
document substitutiu en els quals es rectifiquin o, si s’escau, s’anul·lin les quotes repercutides, quan així ho exigeixi la legislació reguladora de l’Impost sobre
el valor afegit.
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d) Que el substitut presenti davant l’Agència Tributària de les Illes
Balears, juntament amb la declaració liquidació resum anual, una comunicació
específica amb el detall dels saldos esmentats, de manera que l’Agència
Tributària pugui exigir aquestes quanties als contribuents d’acord amb la legislació tributària. En aquesta comunicació s’ha de fer constar que el saldos no es
refereixen a quotes del cànon de sanejament relatives a crèdits que gaudeixen de
garantia real o que estiguin garantits amb un contracte d’assegurança de crèdit
o de caució, ni relatives a crèdits deguts o garantits per entitats públiques, i s’ha
d’adjuntar la documentació justificativa següent:
1r. Una còpia de les factures o dels documents substitutius en què es rectifiquin les quotes impagades, en els casos en què la legislació reguladora de
l’Impost sobre el valor afegit exigeixi la rectificació d’aquestes factures o documents substitutius, com també, en tot cas, una còpia de les factures o documents
substitutius inicials.
2n. Una còpia de la documentació justificativa del requeriment judicial o
extrajudicial que s'hagi fet al contribuent per exigirli la quota o les quotes impagades, en el cas a què es refereix l'article 11.3.b). En el cas de requeriments
extrajudicials, la documentació justificativa ha de fer prova del contingut del
requeriment i del fet de la notificació efectuada o degudament intentada.
3r. En el cas de concurs, la còpia de la interlocutòria judicial de declaració de concurs del contribuent o el certificat del Registre Mercantil, si s’escau,
que l’acrediti.
4t. En el cas de crèdits litigiosos, els documents que acreditin que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant una reclamació judicial o un
procediment arbitral.’
Article 23
Premis de recaptació
La disposició addicional cinquena de la Llei 9/1991 queda modificada de
la manera següent:
‘Disposició addicional cinquena
Premis de recaptació
No es poden establir premis de recaptació a favor dels substituts del contribuent en concepte d’indemnització per despeses de gestió i recaptació.’
Disposició addicional primera
Obligacions formals dels notaris en relació amb els tributs sobre el joc
1. Per tal de facilitar el degut control del compliment de les obligacions
tributàries dels subjectes passius dels tributs sobre el joc, els notaris destinats a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en col·laboració amb el Consell
General del Notariat, han de trametre per via telemàtica a l’Agència Tributària
de les Illes Balears una declaració informativa notarial comprensiva dels elements que tenguin rellevància a efectes tributaris de les bases de tots els jocs,
concursos o sorteigs que es dipositin davant seu i que tenguin com a àmbit territorial màxim la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també la resolució d’aquests. El notari ha de vetllar per la més estricta veracitat de la informació corresponent a les bases, com també per la seva correspondència amb els
documents dipositats davant seu, i és responsable de qualsevol discrepància que
hi hagi entre la declaració informativa i els documents esmentats. També han de
trametre, a solAlicitud de l’Agència Tributària de les Illes Balears, una còpia
electrònica dels documents dipositats, de conformitat amb el que disposa la
legislació notarial.
2. La conselleria competent en matèria d’hisenda, mitjançant una ordre,
ha d’establir els procediments, l’estructura, el format, els terminis i les condicions en què ha de ser tramesa la informació.
Disposició addicional segona
Obligacions formals dels operadors que prestin serveis de comunicacions
electròniques
1. Per tal de facilitar el degut control del compliment de les obligacions
tributàries dels subjectes passius dels tributs sobre el joc, els operadors que prestin serveis de comunicacions electròniques han de trametre per via telemàtica a
l’Agència Tributària de les Illes Balears una declaració informativa comprensiva dels elements que tenguin rellevància a efectes tributaris de cada un dels contractes subscrits amb titulars d’espais web destinats a prestar serveis d’oci i
entreteniment que promoguin jocs, concursos o sorteigs que tenguin com a
àmbit territorial màxim la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La conselleria competent en matèria d’hisenda, mitjançant una ordre,
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ha d’establir els procediments, l’estructura, el format, els terminis i les condicions en què ha de ser tramesa la declaració informativa.
Disposició addicional tercera
Repartiment de premis en el joc de bingo
1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el repartiment de premis en
el joc del bingo ha de ser el següent:
a) Si la sala de bingo no té autorització per a la pràctica del bingo acumulat i de la prima de bingo:
- Premi de bingo: el 56% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de línia: el 8% del valor facial dels cartons venuts.
b) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica del bingo acumulat
i de la prima de bingo:
- Premi de bingo: 50% del valor facial dels cartons.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons.
- Premi de bingo acumulat: 3% del valor facial dels cartons.
- Premi de prima de bingo: 3% del valor facial dels cartons.
c) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica del bingo acumulat,
però no per a la pràctica de la prima de bingo:
- Premi de bingo: 53% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de bingo acumulat: 3% del valor facial dels cartons venuts.
d) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica de la prima de bingo,
però no per a la pràctica del bingo acumulat:.
- Premi de bingo: 50% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de prima de bingo: 6% del valor facial dels cartons.
2. Això no obstant, mitjançant un decret del Consell de Govern es poden
modificar les normes sobre repartiment de premis a què es refereix l’apartat
anterior.
Disposició transitòria única
Normes transitòries
1. El que disposa l’article 2 s’ha d’aplicar als fets imposables de l’Impost
sobre la renda de les persones físiques que es meritin a partir de l’endemà del
dia que es va publicar al BOIB el Decret Llei 6/2011.
2. El que disposen els articles 3 i 4, l’article 17.3 i els articles 21 a 23 s’ha
d’aplicar als fets imposables de l’Impost sobre la renda de les persones físiques,
de la taxa fiscal sobre el joc a casinos i del Cànon de sanejament d’aigües, respectivament, que s’hagin meritat a partir de l’1 de gener de 2012.
3. El que disposa l’article 5 s’ha d’aplicar als fets imposables de l’Impost
sobre el patrimoni que s’hagin meritat el 31 de desembre de 2011 i que es meritin el 31 de desembre de 2012.
4. Quan entri en vigor aquesta llei, i mentre que no s’aprovin, si s’escau,
els desplegaments reglamentaris que pertoquin, són aplicables les normes reglamentàries vigents en tot allò que no s’hi oposin o la contradiguin i, en particular, les normes reglamentàries següents:
a) El Decret 132/1995, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
per al desplegament de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del Cànon
de sanejament d’aigües.
b) El Decret 79/2002, de 31 de maig, pel qual es regula una nova modalitat de pagament de la taxa fiscal per al joc del bingo.
c) L’Ordre de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts de 23 de desembre
de 1999, per la qual es modifica l’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda
de 14 de desembre de 1995, que desenvolupa el Reglament del Cànon de sanejament d’aigües.
d) L’Ordre de 28 de desembre de 1999, per la qual s’aproven els models
040, 042, 043, 044 i 045 de declaració liquidació de la taxa fiscal sobre el joc,
com també la guia dels cartons del bingo i el sobre anual per a casinos, impost
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sobre el joc del bingo i altres jocs.
e) L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de
2004, per la qual es regula la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de la
taxa fiscal sobre el joc en màquines de tipus B o recreatives amb premi i en
màquines tipus C o d’atzar.
f) L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14 de maig
de 2004, per la qual es regula el procediment per a la presentació i el pagament
telemàtic de les declaracions liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el
joc a casinos i al Cànon de sanejament d’aigües.
g) L’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 15 de març
de 2005, per la qual s’aprova el model 041 de declaració liquidació de les apostes hípiques i jocs de promoció del trot i es regula el procediment per a la seva
presentació i pagament telemàtic.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Queda derogat el Decret Llei 6/2011, de 2 de desembre, i totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a les disposicions contingudes en
aquesta llei.
2. En tot cas, es deroguen expressament les normes següents:
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Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis
següents:
- Inscripció en el registre oficial.
- Expedició de carnets d’aplicadors.’
2. L’epígraf de l’article 388 septricies queda modificat de la manera
següent:
‘Article 388 septricies
Quantia’
3. L’epígraf de l’article 388 terquadragies queda modificat de la manera
següent:
‘Article 388 terquadragies
Bonificacions’
4. L’article 443 queda modificat de la manera següent:
‘Article 443
Quantia

a) L’article 4 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques.

1. La taxa s’exigeix de conformitat amb la tarifa següent: 0,033 euros per
unitat gràfica o espai teclejat.

b) L’article 21 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública.

2. En les publicacions de texts urgents s’ha d’aplicar un increment del
50% de la taxa corresponent. S’entenen per publicacions urgents les que es
publiquin, a instància de la persona sol·licitant, dins les setanta-dues hores
següents a la sol·licitud de publicació.’

c) L’article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de
l’Impost sobre successions i donacions.

5. L’apartat 2 de l’article 444 queda modificat de la manera següent:
d) Els articles 9, 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives.
e) Els articles 2, 10, 13 i 16 de la Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears.
Disposició final primera
Modificacions de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012
1. L’article 4.2.a) queda modificat de la manera següent:
‘a) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden quedar vinculats a
altres partides que no tenguin aquest caràcter i la mateixa finalitat.’
2. La disposició addicional quarta de la Llei 9/2011 queda modificada de
la manera següent:
‘Disposició addicional quarta
Actualització específica de determinades taxes portuàries
Les quanties de les taxes portuàries incloses en el capítol XXV i en els
capítols XXVII a XXXVIII del títol VI de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’incrementen un 15%, amb excepció de les incloses en el capítol
XXXIII i en el darrer paràgraf de l’article 294 del capítol XXXVI, les quals
s’han d’actualitzar d’acord amb la regla general que conté l’article 21 d’aquesta llei.’
Disposició final segona
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, queda modificada de la manera
següent:
1. L’article 388 quindecies queda modificat de la manera següent:
‘Article 388 quindecies

‘2. Tots els anuncis oficials que, pel seu caràcter com a tals, s’hagin d’ubicar en les seccions IV i V del Butlletí Oficial de les Illes Balears són de pagament, llevat que no estiguin subjectes a la taxa, n’estiguin exempts o l’ordenament jurídic n’estableixi la gratuïtat. El pagament s’ha de fer amb caràcter previ
a l’anunci i s’ha de justificar juntament amb la sol·licitud d’inserció, llevat que
aquesta llei o la normativa reguladora del funcionament del Butlletí Oficial de
les Illes Balears estableixi una altra cosa.’
Disposició final tercera
Recull normatiu
1. S’ordena al Govern de les Illes Balears que, en el termini de sis mesos,
presenti un text refós de les diferents normes tributàries per facilitar el seu
coneixement.
2. Així mateix, s’ordena publicar a la pàgina web de la comunitat autònoma els textos refosos de la diferent normativa tributària cada vegada que es
modifiqui.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, trenta d’abril de dos mil dotze
EL PRESIDENT,
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster
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