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termini de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Adreçada a l’òrgan convocant, s’ha de formalitzar en el registre de la
gerència convocant o per mitjà d’alguna de les vies que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició davant de l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació de la resolució,
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en relació amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs
que es consideri procedent interposar-hi.
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3. De conformitat amb el punt 11 de l’Acord, cap de les persones aspirants
no pot ser admesa en el primer procés de mobilitat voluntària (concurs de trasllat) que es convoqui després de l’efectivitat de la integració com a personal
estatutari fix de la categoria de què es tracti.
4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el web de l’Hospital Son Llàtzer.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà de la data de publicació, d’acord amb els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació
amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de
la data de publicació, d’acord amb els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

Palma, 28 de juny de 2012.
Palma, 25 de juny de 2012
La secretària general.
Carmen Palma Ocete.

La presidenta
Carmen Castro Gandasegui

—o—
—o—
Num. 13387
Resolució de la presidenta del Servei de Salut de les Illes Balears
de 25 de juny de 2012 per la qual es nomena personal estatutari
fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’endocrinologia i nutrició de l’Hospital Son Llàtzer
Fets
1. Per mitjà de la Resolució del director gerent de la Fundació Hospital
Son Llàtzer de 23 de desembre de 2010 es convocà un procés selectiu per accedir a les places vacants de personal laboral fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’endocrinologia i nutrició.
2. Per mitjà de la Resolució de 28 de maig de 2012 s’aprovà la llista de
persones aspirants que havien superat aquest procés i es donà un termini de vint
dies hàbils perquè presentassin la documentació requerida i, les que ho volguessin, sol·licitassin integrar-se com a personal estatutari fix.
3. Una vegada exhaurit aquest termini, s’ha revisat la documentació aportada per cada persona aspirant i s’ha determinat que és adequada.
Fonaments de dret
L’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual es
ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 pel
qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al
personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei
de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167/2012, de 18 de novembre).
Per això, de conformitat amb la disposició transitòria primera de l’Acord,
dict la següent
Resolució
1. Nomenar com a personal estatutari fix de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’endocrinologia i nutrició amb efectes de la presa de
possessió a les persones següents:
– Nicolau Ramis, Juana Ana (DNI 43125883D)
– Olivares Alcover, Josefina (DNI 43094348F)
2. Abans de prendre possessió de la plaça, cada persona aspirant ha de fer
constar que no ocupa cap lloc de treball ni que duu a terme cap activitat en el
sector públic de les que comprèn l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Si duu a terme alguna activitat privada -incloses les de caràcter professional- ho
ha de declarar en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
data de la presa de possessió perquè l’òrgan competent n’acordi la declaració de
compatibilitat o d’incompatibilitat.

3.- D'altres disposicions
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ
Num. 13472
Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació de 29 de juny de 2012 per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
L’article 8.b) del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, estableix que l’òrgan competent per elaborar i sotmetre a l’acord del
Consell de Govern l’avantprojecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma és el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts. Així mateix, l’article 34 estableix que aquest mateix òrgan ha de determinar l’estructura dels pressuposts tenint en compte l’organització del sector
públic autonòmic.
Mitjançant aquesta Ordre es regula l’elaboració de l’avantprojecte de llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, la seva estructura, la informació i la documentació que han de formalitzar tots els ens que hi intervenen, com també els terminis que s’han de
complir per poder sotmetre l’avantprojecte a l’acord del Consell de Govern en
els terminis que estableix la normativa vigent.
Durant els darrers exercicis, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha mostrat notables desequilibris en les seves finances, deguts, d’una banda, a
una profunda i perllongada crisi econòmica que està provocant reduccions considerables dels ingressos, i, de l’altra, a un increment de la despesa que, fins fa
poc temps, ha obviat la realitat del moment. Aquest fet ha donat lloc a uns
nivells de dèficit públic que superen el 3 % del PIB de les Illes Balears des de
l’any 2008. Al mateix temps, durant aquests darrers anys s’ha incrementat de
manera molt significativa el nivell d’endeutament.
En conseqüència, la política pressupostària per a l’any 2013 està condicionada pels desequilibris generats durant exercicis anteriors i, a la vegada, per
una conjuntura econòmica que no permet encara preveure un increment significatiu pel que fa als ingressos. D’altra banda, les exigències d’equilibri pressupostari emanades de l’ECOFIN, la Comissió Europea, el Consell de Política
Fiscal i Financera i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per tal
de garantir la sostenibilitat de les finances públiques, fan que s’hagin de plantejar ajusts pressupostaris que permetin a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears complir els objectius de dèficit.
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En aquest sentit, cal tenir en compte també l’entrada en vigor de la nova
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, segons la qual l’elaboració dels pressuposts s’ha de fer en el si d’un
marc pressupostari pluriennal a mitjà termini, amb la fixació, abans del dia 1
d’agost, d’un límit màxim de despesa no financera, i amb la dotació d’un fons
de contingència que s’ha de destinar a cobrir les despeses de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost inicial. D’acord amb això, aquesta Ordre
ja preveu la creació del fons de contingència esmentat, amb el codi de classificació orgànica 35.
Davant aquest escenari de reajustament, l’Administració està obligada a
garantir els recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques dels col·lectius més desafavorits. Aquesta situació obliga els gestors públics a emfatitzar el
compliment dels principis de prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió i en l’assignació de recursos. A aquest efecte, les polítiques de
despesa han de ser objecte d’una revisió contínua, a partir d’una anàlisi rigorosa que permeti fixar amb precisió la definició dels seus objectius, i s’han d’establir prioritats entre aquests objectius per tal d’assignar els recursos d’acord
amb aquestes prioritats, en la línia ja iniciada per a l’exercici pressupostari de
2012.
Les dotacions pressupostàries reflectides en la classificació funcional i per
programes, en els quals es concreten els objectius que s’han d’assolir, s’han d’ajustar a les directrius de creixement/limitació de la despesa que, oportunament i
al llarg del procés d’elaboració, ha de fixar la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, d’acord amb les previsions econòmiques i
la disponibilitat de recursos, i en funció dels escenaris pressupostaris corresponents, del model de finançament autonòmic i dels compromisos adquirits en
exercicis anteriors.
Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereixen les normes
vigents, dict la següent
ORDRE
Article 1
Àmbit d’aplicació
Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en els termes que en cada cas s’estableixen, estan integrats:
a) Pel pressupost del Parlament de les Illes Balears i dels òrgans estatutaris regulats per l’Estatut d’autonomia, com també pel pressupost de
l’Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears y dels seus organismes autònomos
b) Pel pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
c) Pel pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
d) Pels pressuposts de les entitats públiques empresarials.
e) Pels pressuposts de les societats mercantils públiques.
f) Pels pressuposts de les fundacions del sector públic.
Article 2
Unitat monetària de pressupostació
El pressupost s’ha d’elaborar tenint com a unitat de compte l’euro, expressat en unitats, sense cèntims.
Article 3
Estructura dels pressuposts generals
1. Estructura general de l’estat de despeses dels pressuposts
Els estats de despeses del Parlament de les Illes Balears, dels òrgans estatutaris, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
seus organismes autònomes, com també els estats de despeses del Servei de
Salut de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears, s’han
d’estructurar en funció de la finalitat o l’objectiu que es pretén aconseguir amb
aquestes despeses, de la distribució organitzativa de la Comunitat Autònoma, de
la naturalesa econòmica de la despesa i, per a les inversions reals i les transferències corrents i de capital a corporacions locals, de la distribució territorial.
a) Estructura orgànica: les dotacions econòmiques que es consignen en els
diversos programes s’han de distribuir, seguint el criteri d’adscripció orgànica,
en seccions, centres gestors i centres de cost, d’acord amb la classificació que
estableix l’annex 1 d’aquesta Ordre. Amb la finalitat d’aconseguir una consolidació directa, els organismes autònoms s’han d’incloure en l’estructura orgànica com a seccions separades i independents.
b) Estructura funcional i per programes: l’assignació de dotacions s’ha
d’efectuar en una estructura de programes en funció dels objectius que es pretenen aconseguir i les activitats que es volen fer per assolir-los. Aquests progra-
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mes s’han d’agregar en subfuncions, funcions i grups de funció que emmarquen
les àrees en què es desenvolupa l’actuació de l’Administració, d’acord amb la
classificació que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre.
La Direcció General de Pressuposts i Finançament pot autoritzar, a proposta dels centres gestors, canvis en la denominació i el contingut dels programes, com també en els codis corresponents, perquè la classificació funcional
reflecteixi i prevegi les necessitats derivades d’una gestió pública racional, eficaç i transparent. Amb la finalitat d’aconseguir més especificació dels objectius
proposats i una desagregació per àmbits sectorials, els programes poden dividirse en subprogrames. En tot cas, aquesta desagregació té caràcter de no tipificada i una finalitat exclusivament informativa, de gestió o de seguiment d’objectius.
c) Estructura econòmica: els crèdits inclosos en els estats de despeses del
pressupost s’han d’ordenar, segons la seva naturalesa econòmica, per capítols,
articles, conceptes i subconceptes, d’acord amb la classificació que estableix
l’annex 3 d’aquesta Ordre.
L’estructura inicial pel que fa a concepte i subconcepte es declara oberta.
En els casos en què no figurin tipificats en l’annex esmentat, es pot sol·licitar a
la Direcció General de Pressuposts i Finançament l’habilitació dels que es considerin procedents i necessaris.
d) Estructura territorial: els crèdits destinats a inversió s’han de territorialitzar per àmbits insulars segons l’illa on es prevegi fer la inversió. En el cas de
les inversions territorialitzades a Mallorca s’han de diferenciar, a més, les que
s’hagin de fer fora del terme municipal de Palma i les que s’hagin de fer en
aquest terme municipal. A aquest efecte, es fan servir els codis següents:
10 Mallorca, exceptuant-ne el municipi de Palma
11 Mallorca, municipi de Palma
20 Menorca
30 Eivissa
40 Formentera
00 Sense territorialitat directa o de determinació impossible a priori
El codi de territorialització és, així mateix, obligatori per als crèdits prevists en els articles 46 i 76, corresponents a transferències corrents i de capital
a corporacions locals.
2. Estructura general de l’estat d’ingressos dels pressuposts
Els estats d’ingressos del Parlament de les Illes Balears, dels òrgans estatutaris, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels
seus organismes autònoms, com també els estats d’ingressos del Servei de Salut
de les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears, s’han d’estructurar amb criteris d’adscripció orgànica i per categories econòmiques.
a) Estructura orgànica: l’estat d’ingressos s’ha d’estructurar, segons el criteri d’adscripció orgànica, en seccions, centres gestors i centres d’ingrés, d’acord amb la classificació que estableix l’annex 1 d’aquesta Ordre.
b) Estructura econòmica: els recursos que es preveuen obtenir s’han de
classificar d’acord amb la seva naturalesa econòmica en els capítols, els articles,
els conceptes i els subconceptes que estableix l’annex 4 d’aquesta Ordre.
L’estructura inicial pel que fa a concepte i subconcepte es declara oberta.
En els casos en què no figurin tipificats en l’annex esmentat, es pot sol·licitar a
la Direcció General de Pressuposts i Finançament l’habilitació dels que es considerin pertinents i necessaris.
3. Estructures específiques
El sector públic empresarial i el sector públic fundacional han d’elaborar
un pressupost d’explotació i de capital que s’ha d’estructurar en un estat de
recursos amb les corresponents estimacions d’ingressos de l’exercici, i un estat
de dotacions amb l’avaluació de les necessitats de despesa per desenvolupar les
activitats durant l’exercici, d’acord amb les plantilles aprovades, per mitjà d’una
instrucció, per la Direcció General de Pressuposts i Finançament.
4. Habilitació i explicació dels codis de les estructures pressupostàries
Si en el procés d’elaboració de l’avantprojecte els centres gestors consideren necessari que s’habilitin codis no prevists en els annexos esmentats abans,
poden sol·licitar a la Direcció General de Pressuposts i Finançament que els
inclogui, si ho considera pertinent, en els fitxers de taules de denominacions. Per
fer-ho, s’ha d’utilitzar l’imprès de l’annex 5 d’aquesta Ordre, al qual s’ha d’adjuntar la documentació justificativa de la necessitat d’inclusió del codi sol·licitat. També s’ha de fer servir aquest imprès per sol·licitar canvis en la denominació i el contingut dels codis inclosos en totes les classificacions pressupostàries.
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Article 4
Contingut
1. L’avantprojecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha de contenir el següent:
a) Els estats d’ingressos i de despeses del Parlament de les Illes Balears,
de la Presidència del Govern, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
de l’Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics, del
Consell Audiovisual de les Illes Balears, del Consell Consultiu de les Illes
Balears, i de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
dels seus organismes autònoms.
b) Els estats d’ingressos i de despeses del Servei de Salut de les Illes
Balears.
c) Els estats d’ingressos i de despeses de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
d) Els estats de recursos i dotacions de les entitats públiques empresarials.
e) Els estats de recursos i dotacions de les societats mercantils públiques.
f) Els estats de recursos i dotacions de les fundacions del sector públic.
2. Als estats d’ingressos i de despeses a què es refereixen les lletres a), b)
i c)de l’apartat anterior s’ha d’adjuntar la documentació complementària
següent:
a) Una memòria general explicativa del contingut de l’avantprojecte i de
les variacions principals respecte del pressupost vigent, tant de caràcter general
com per a cada secció pressupostària. També s’hi han d’explicar els criteris aplicables a les subvencions corrents i de capital, i els aspectes pressupostaris de la
funció pública.
b) La plantilla orgànica de cada secció pressupostària i organisme autònom, com també de cadascuna de les unitats orgàniques en què s’estructuren el
Servei de Salut de les Illes Balears i l’Agència Tributària de les Illes Balears.
c) Un informe econòmic i financer.
d) Un avanç de l’estat d’execució dels pressuposts de l’any en curs.
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3. Les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i les fundacions del sector públic han de trametre, abans de dia 31 d’agost, tota la documentació que estableix l’article 4 d’aquesta Ordre, mitjançant la secretaria general de la conselleria de la qual depenen o a la qual estiguin adscrits, a la Direcció
General de Pressuposts i Finançament.
4. Els titulars de les seccions pressupostàries han de trametre a la
Secretaria General de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació les propostes de text que considerin procedent incloure en l’articulat de l’avantprojecte de la llei de pressuposts generals abans de dia 31 d’agost.
Disposició addicional primera
1. S’encarrega a la Secretaria General de la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació l’elaboració de la memòria general i de
la informació i la documentació addicionals corresponents a les seccions pressupostàries 31, 32 i 34, i a la Direcció General de Pressuposts i Finançament la
corresponent a la secció pressupostària 35.
2. S’encarrega, així mateix, a la Conselleria d’Administracions Públiques
l’elaboració de la memòria general i de la informació addicional corresponent a
la secció 36.
3. S’encarrega a les secretaries generals de cada secció pressupostària la
presentació, en el termini i en la forma escaient, i d’acord amb els formats normalitzats establerts per la Direcció General de Pressuposts i Finançament, de la
informació corresponent a les entitats del sector públic instrumental que tenen
adscrites. Per fer-ho, s’han d’utilitzar les transaccions específicament dissenyades en el SICODE o qualsevol altra que oportunament determini la Direcció
General esmentada.
Disposició addicional segona

3. Als estats de recursos i dotacions a què es refereixen les lletres d), e) i
f) de l’apartat 1 s’ha d’adjuntar una previsió del compte de resultats de l’exercici i una previsió del balanç de situació a 31 de desembre del 2013, com també
la resta de documentació següent:
a) Una memòria general explicativa del contingut i dels objectius que cal
aconseguir durant l’exercici que es pressuposta, com també de les activitats previstes per aconseguir-los i el detall de les rendes que s’espera generar per raó de
la seva activitat.
La memòria ha de tenir, com a mínim, els apartats següents:
1r. Una introducció sobre l’ens, el seu objecte i les seves activitats.
2n. Una relació dels objectius de l’exercici.
3r. Una explicació detallada de l’import de cada capítol de despeses.
4t. Una explicació detallada de l’import de cada capítol d’ingressos.
b) Un avanç de l’execució de l’exercici corrent a 30 de juny.
c) El detall comparatiu entre l’exercici que es pressuposta i el corrent, de
les plantilles de personal i la seva valoració econòmica, diferenciant l’estructura fixa de personal de la que tengui un caràcter eventual o de suport a l’activitat
de l’empresa.
d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la liquidació del pressupost
de l’exercici de 2011.
Article 5
Documentació i terminis de presentació
1. El Parlament, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina de Transparència i
Control del Patrimoni dels Càrrecs Públics i el Consell Audiovisual han de trametre, abans de dia 31 d’agost, els seus estats d’ingressos i de despeses, com
també la documentació no numèrica, a la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, la qual els ha d’integrar en l’estructura pressupostària general de
la Comunitat Autònoma.
2. La Presidència del Govern, el Consell Consultiu i la resta de conselleries de la Comunitat Autònoma, com també els organismes autònoms, el Servei
de Salut de les Illes Balears i l’Agència Tributària de les Illes Balears, han d’elaborar el seu avantprojecte de pressuposts en les transaccions específicament
dissenyades amb aquesta finalitat en el SICODE. Tota la informació hi ha d’estar introduïda dia 31 d’agost; en aquesta data, la Direcció General de
Pressuposts i Finançament ha de blocar l’accés a la introducció de dades al sistema.

1. La Intervenció General ha de proporcionar a la Direcció General de
Pressuposts i Finançament les llistes relatives a l’avanç de l’estat d’execució a
30 de setembre, dels pressuposts vigents, que, en aplicació de l’article 39.d) del
Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte de llei de pressuposts generals.
2. La Direcció General d’Economia i Estadístiques ha de proporcionar a
la Direcció General de Pressuposts i Finançament, abans de dia 1 d’octubre,
l’informe econòmic i financer que, en aplicació de l’article 39.c) del Text refós
de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Disposició addicional tercera
Les partides pressupostàries incloses en els estats de despeses i d’ingressos que tenguin el caràcter de fons amb finançament afectat han d’estar obligatòriament identificades amb el codi de fons corresponent.
Disposició addicional quarta
1. La Direcció General de Pressuposts i Finançament ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost del capítol 1 de despeses de l’Administració de la
Comunitat Autònoma. El punt de partida són les dades relatives a la relació de
llocs de treball de la Comunitat Autònoma que figurin en el programa informàtic de recursos humans el dia 30 de setembre de l’exercici en curs. Per adequar
aquestes dades a les previsions aplicables a l’exercici de 2013, les conselleries
que hagin d’introduir-hi modificacions les han de comunicar a la Direcció
General esmentada abans de dia 10 de setembre.
2. Quant al personal docent, la Direcció General de Recursos Humans de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de subministrar a la
Direcció General de Pressuposts i Finançament, abans de dia 10 de setembre, la
informació necessària per elaborar-ne l’avantprojecte de pressuposts del capítol
1 de despeses, com també la relació de llocs de treball, que s’ha d’incloure com
a documentació annexa a l’avantprojecte de llei de pressuposts generals.
3. Així mateix, la Secretaria General del Servei de Salut de les Illes
Balears i la Direcció de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de trametre a la Direcció General de Pressuposts i Finançament, abans de dia 10 de
setembre, les seves relacions de llocs de treball, que s’han d’incloure com a
documentació annexa a l’avantprojecte de llei de pressuposts generals.
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Disposició addicional cinquena
1. Per a la recepció i la validació dels avantprojectes de cada secció pressupostària és obligatori que totes les fitxes previstes en les transaccions del programa informàtic d’elaboració dels pressuposts estiguin emplenades correctament.
2. Amb aquesta finalitat, la Direcció General de Pressuposts i
Finançament ha de dur a terme una anàlisi específica de la integritat i la coherència de la informació introduïda.
Disposició addicional sisena
S’autoritza el director general de Pressuposts i Finançament perquè, mitjançant una resolució, aprovi un nou contingut de la classificació econòmica
dels ingressos i de les despeses, que substitueixi el que contenen els annexos
XII, XIII i XIV de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 30
de juliol de 2003 de confecció dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 2004.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta Ordre.
Disposició final primera
S’autoritza el director general de Pressuposts i Finançament perquè executi i aclareixi aquesta Ordre, i perquè n’adeqüi els documents pertinents, creant o substituint els que calguin d’acord amb les necessitats derivades del procés d’elaboració. A aquest efecte, pot dictar les instruccions o les circulars que
consideri procedents.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló Fuster.
ANNEX 1
Classificació orgànica
ÒRGANS ESTATUTARIS, ADMINISTRACIÓ GENERAL
I ENTITATS AUTÒNOMES
02 PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
03 SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS
04 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS
05 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS
06 OFICINA DE TRANSPARÈNCIA I CONTROL DEL PATRIMONI DE CÀRRECS
PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS
07 CONSELL AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS
11 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
111 Gabinet de la Presidència
112 Secretaria General
114 Direcció General de Coordinació del Govern
115 Direcció General de Cooperació i Immigració
116 Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma
117 Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior
12 CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS
121 Secretaria General
122 Direcció General de Promoció i Coordinació Turística
123 Direcció General d’Esports
124 Direcció General de Ports i Aeroports
13 CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
131 Secretaria General
132 Direcció General de Cultura i Joventut
134 Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
135 Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
137 Direcció General de Recursos Humans
138 Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement
14 VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I
D’OCUPACIÓ
141 Secretaria General
142 Direcció General d’Economia i Estadístiques
143 Direcció General de Treball i Salut Laboral
144 Direcció General de Pressuposts i Finançament
145 Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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146 Direcció General del Tresor i Política Financera
147 Direcció General de Comerç i Empresa
148 Direcció General d’Indústria i Energia
149 Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tècnic
15 CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
151 Secretaria General
152 Direcció General de Recursos Hídrics
153 Direcció General de Medi Ambient, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
154 Direcció General d’Ordenació del Territori
155 Direcció General de Medi Rural i Marí
156 Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
157 Direcció General de Transports
16 CONSELLERIA D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
161 Secretaria General
162 Direcció General de Funció Pública
163 Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia
164 Direcció General de Contractes, Concessions Administratives i Obres Públiques
18 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
181 Secretaria General
182 Direcció General de Salut Pública i Consum
183 Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial
184 Direcció General de Gestió Econòmica i Compres
31 SERVEIS COMUNS
32 ENS TERRITORIALS
34 DEUTE PÚBLIC
35 FONS DE CONTINGÈNCIA
36 SERVEIS COMUNS, DESPESES DE PERSONAL
73 ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT BALEAR DE LA DONA
76 ORGANISME AUTÒNOM SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS
77 ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS
78 ORGANISME AUTÒNOM ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
60 SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
600 Serveis Centrals
601 Hospital Universitari Son Espases
602 Àrea de Salut de Menorca
603 Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
605 Hospital de Formentera
606 Hospital Son Llàtzer
607 Hospital de Manacor
608 Hospital Comarcal d’Inca
609 Gerència del 061
60A Complex Hospitalari de Mallorca
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
50 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

ANNEX 2
Classificació funcional
1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
11 ALTA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA I DEL GOVERN
111 ALTA DIRECCIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
111A Activitat legislativa
111B Control extern de les administracions
111C Assessorament consultiu institucional
111D Assessorament en matèria social, econòmica i laboral
111E Control patrimonial dels alts càrrecs
112 ALTA DIRECCIÓ DEL GOVERN
112B Relacions amb el Parlament
112C Relacions i cooperació amb altres administracions públiques i ens públics i privats
112E Coordinació de programes de Govern
112F Qualitat al Govern de les Illes Balears
12 ADMINISTRACIÓ GENERAL
121 SERVEIS GENERALS I FUNCIÓ PUBLICA
121A Serveis generals de la Presidència del Govern
121B Direcció i serveis generals de la Conselleria de Presidència
121C Direcció i serveis generals de la Conselleria d’Administracions Públiques
121E Registre, supervisió i relacions amb associacions i entitats jurídiques
121G Escola de les administracions públiques
121H Gestió de recursos humans
121J Gestió en matèria de joc
121K Altres actuacions d’administració general i funció pública
124 DESPESES RELATIVES A ADMINISTRACIONS TERRITORIALS
124A Cooperació i relacions amb els ens territorials i relacions interadministratives
126 ALTRES SERVEIS GENERALS
126A Manteniment i conservació del Palau de Marivent
126B Publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears
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126C Comunicació i informació institucional
126E Serveis d’advocacia i de coordinació de serveis jurídics
126F Serveis comuns generals
126H Estudis autonòmics
13 RELACIONS EXTERIORS
131 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE RELACIONS EXTERIORS
131A Coordinació de l’acció exterior del Govern
131B Foment i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior
134 COOPERACIÓ INTERNACIONAL
134A Planificació i avaluació de la cooperació al desenvolupament
14 JUSTÍCIA
141 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE JUSTÍCIA
141A Gestió de les competències de justícia
2 DEFENSA, PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA
22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
221 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL
222 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
222A Seguretat als edificis administratius de la Comunitat Autònoma
222B Activitats classificades i espectacles
222C Actuació de policies
223 PROTECCIÓ CIVIL
223A Emergències
3 SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
31 SEGURETAT I PROTECCIÓ SOCIAL
313 ACCIÓ SOCIAL
313A Centres assistencials
313C Mesures judicials i prevenció del delicte
313D Protecció i acció socials
313F Protecció i defensa dels drets dels menors
313G Família i unitats de convivència
313I Planificació i ordenació socials
313J Integració social d’immigrants
313L Ajuda a les víctimes del delicte
314 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES
314A Pensions i prestacions econòmiques
315 RELACIONS LABORALS
315B Salut i prevenció de riscs laborals
315C Foment de la responsabilitat social corporativa
315D Salut i prevenció de riscs laborals a l’Administració
32 PROMOCIÓ SOCIAL
322 PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
322A Ocupació i inserció laboral específiques
322B Gestió de les relacions laborals
322C Planificació estratègica de l’ocupació
322D Foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears
323 PROMOCIÓ SOCIOCULTURAL
323A Protecció i foment de la integració i foment de la participació social de la joventut
323C Promoció, protecció i serveis per a la dona
323D Foment de la participació de centres i cases regionals a les Illes Balears
324 FORMACIÓ PROFESSIONAL NO REGLADA
324A Polítiques actives d’ocupació i formació
4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
41 SANITAT
411 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SANITAT
411A Direcció i serveis generals de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
411B Administració i serveis generals de l’assistència sanitària
411C Formació del personal sanitari
411D Planificació de l’assistència sanitària
412 HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT
412A Atenció primària de salut
412B Atenció especialitzada de salut
412C Assistència sociosanitària i salut mental
413 ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT
413A Ordenació i inspecció dels serveis sanitaris
413B Programes de salut pública
413C Sanitat ambiental i alimentària
413D Coordinació de centres insulars
413E Pla autonòmic de drogues
413F Planificació, control i gestió del medicament i dels serveis farmacèutics
42 EDUCACIÓ
421 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ
421A Direcció i serveis generals de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
421B Ordenació general del sistema educatiu
421C Planificació educativa i règim de centres escolars
421D Innovació i formació del professorat
421F Política i actuacions en matèria universitària
421G Ordenació de la formació professional
421H Inspecció educativa
421I Gestió i nòmines del personal docent
422 ENSENYAMENT
422A Educació pública
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422B Educació concertada i altres ensenyaments
422G Tecnologies de la informació i la comunicació
423 PROMOCIÓ EDUCATIVA
423A Beques i ajuts
423B Altres serveis a l’ensenyament
43 HABITATGE I URBANISME
431 HABITATGE
431B Arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni
44 BENESTAR COMUNITARI
441 SANEJAMENT I PROVEÏMENT D’AIGÜES
441A Proveïment d’aigües
441B Sanejament i depuració d’aigües
443 ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI
443A Administració i plans mediambientals
443B Qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria mediambiental
443C Gestió de residus
443E Protecció i defensa del consumidor
443J Gestió d’espais naturals
443K Seguiment i vigilància del canvi climàtic
443L Espais de rellevància ambiental (Xarxa Natura 2000)
443M Educació ambiental i societat
443N Formació i educació amb relació a la mar
443P Qualitat de les aigües de bany
443Q Qualitat de l’aire i contaminació atmosfèrica
45 CULTURA
455 PROMOCIÓ CULTURAL
455A Promoció i serveis de cultura
455B Planificació i normalització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears
457 ESPORTS I EDUCACIÓ FÍSICA
457A Promoció i foment de l’esport
46 ALTRES SERVEIS COMUNITARIS I SOCIALS
463 COMUNICACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
463A Foment del moviment associatiu
463B Informació i atenció a la ciutadania
463C Ordenació, promoció i foment dels mitjans de comunicació social
463D Eleccions i partits polítics
463E Foment de la participació ciutadana
5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC
51 INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS
511 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES I TRANSPORTS
511C Ordenació del territori i urbanisme
511E Gestió dels transports aeri i marítim a les Illes Balears
512 RECURSOS HIDRÀULICS
512A Domini públic hidràulic: protecció i control. Directiva marc de l’aigua
513 TRANSPORTS TERRESTRES
513C Ordenació i inspecció del transport terrestre
513D Infraestructures bàsiques
514 PORTS I TRANSPORT MARÍTIM
514A Ordenació del litoral
514B Gestió de les instal·lacions portuàries
52 COMUNICACIONS
521 COMUNICACIONS
521A Ordenació, regulació i desenvolupament de les telecomunicacions
521B Gestió dels sistemes i les tecnologies de la informació
53 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES
531 REFORMA AGRÀRIA
531A Infraestructures agràries de les zones rurals
533 MILLORA DEL MEDI NATURAL
533A Conservació i millora del medi natural
533B Planificació forestal
533D Gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques
533E Gestió sostenible de la caça
533F Espècies silvestres: conservació i sensibilització
533G Gestió de la sanitat forestal
54 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA
541 INVESTIGACIÓ I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA
541A Recerca i desenvolupament tecnològic
542 INVESTIGACIÓ TÈCNICA I APLICADA
542A Innovació tecnològica
55 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA
551 CARTOGRAFIA, METEOROLOGIA I ESTADÍSTICA
551A Estadística
551B Cartografia i informació territorial
6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL
61 REGULACIÓ ECONÒMICA
611 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’ECONOMIA I HISENDA
611A Direcció i serveis generals de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
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Empresarial i d’Ocupació
612 POLÍTICA ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I FISCAL
612A Planificació i ordenació de la política econòmica
612B Planificació i política pressupostària
612C Gestió comptable i control intern
612E Gestió de tresoreria i política financera
612G Organització i gestió del patrimoni de la Comunitat Autònoma
612H Gestió dels fons procedents de la Unió Europea
613 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI
613A Gestió i inspecció de tributs
613B Suport a la gestió tributària
7 REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS
71 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
711 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
711A Direcció i serveis generals de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
714 ORDENACIÓ DE LES PRODUCCIONS I REGULACIÓ DELS MERCATS AGRARIS
714B Foment del sector agrari de les Illes Balears
718 PROTECCIÓ DELS RECURSOS PESQUERS I REFORMA DE LES ESTRUCTURES
718A Millora de la productivitat i explotació dels recursos pesquers
718B Ordenació del sector pesquer
718C Programes europeus de pesca
72 INDÚSTRIA
721 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA
721B Rehabilitació dels centres industrials i dels terrenys contaminats
722 ACTUACIONS ADMINISTRATIVES SOBRE LES INDÚSTRIES
722A Regulació i normativa industrial
723 RECONVERSIÓ I MODERNITZACIÓ D’EMPRESES
723A Promoció industrial i tecnològica
73 ENERGIA
731 PLANIFICACIÓ I PRODUCCIÓ ENERGÈTICA
731B Planificació, ordenació i desenvolupament energètic
731C Foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi energètic
75 TURISME
751 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA
751A Direcció i serveis generals de la Conselleria de Turisme i Esports
751B Adequació, millora i promoció de l’oferta turística de les Illes Balears
751C Ordenació del sector i redefinició del model turístic
76 COMERÇ
763 COMERÇ INTERIOR
763A Ordenació, reforma i modernització de les estructures comercials
9 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
91 TRANSFERÈNCIES A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TERRITORIALS
912 TRANSFERÈNCIES A CORPORACIONS LOCALS
912A Transferències a corporacions locals
0 DEUTE PÚBLIC
01 DEUTE PÚBLIC
011 DEUTE PÚBLIC
011A Amortització i despeses financeres de deute públic

ANNEX 3
Classificació econòmica. Despeses
A) OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL
10 RETRIBUCIONS D’ALTS CÀRRECS
100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions
00 Retribucions bàsiques
01 Altres remuneracions
02 Triennis
107 Aportacions a plans de pensions
11 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL
110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions
00 Retribucions bàsiques
01 Altres remuneracions
02 Triennis
117 Aportacions a plans de pensions
12 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI
120 Retribucions bàsiques
00 Sous del subgrup A1
01 Sous del subgrup A2
02 Sous del subgrup C1
03 Sous del subgrup C2
04 Sous d’agrupacions professionals
05 Triennis
09 Altres retribucions bàsiques
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121 Retribucions complementàries
00 Complement de destinació
01 Complement específic
02 Complement de productivitat compensada
03 Indemnització per residència
09 Altres complements
11 Complement específic variable
12 Productivitat sanitària, fixa i compensada
21 Complement específic docent complementari per formació continuada
122 Retribucions en espècie
00 Casa habitatge
01 Vestuari
02 Bonificacions
09 Altres
123 Indemnitzacions percebudes per destinació fora del territori de les Illes Balears
00 Indemnitzacions per destinació a l’estranger
01 Indemnitzacions per destinació a altres territoris de l’Estat
02 Indemnitzacions per educació
124 Retribucions de personal funcionari en pràctiques
00 Sous del subgrup A1
01 Sous del subgrup A2
02 Sous del subgrup C1
03 Sous del subgrup C2
04 Sous d’agrupacions professionals
05 Triennis
06 Retribucions complementàries
125 Retribucions d’altre personal estatutari temporal
00 Sous del subgrup A1
01 Sous del subgrup A2
02 Sous del subgrup C1
03 Sous del subgrup C2
04 Sous d’agrupacions professionals
05 Retribucions complementàries de personal estatutari temporal
06 Complement de destinació de personal estatutari temporal
07 Complement específic de personal no sanitari temporal
08 Indemnització per residència de personal estatutari temporal
09 Complement específic de personal sanitari no facultatiu temporal
10 Complement específic de personal facultatiu temporal
126 Retribucions de funcionaris interins
127 Aportacions a plans de pensions
13 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL
130 Laboral fix
00 Retribucions bàsiques
01 Complement de conveni
02 Complement de compensació de costs d’insularitat
03 Complement de destinació
04 Complement específic
05 Triennis
06 Complement de torns rotatius
09 Altres complements
131 Laboral temporal
00 Retribucions del personal laboral temporal
07 Retribucions del personal d’estabilitat laboral (PEL)
132 Retribucions en espècie del personal laboral
00 Casa habitatge
01 Vestuari
02 Bonificacions
09 Altres
133 Personal contractat d’investigació
137 Aportacions a plans de pensions
14 ALTRE PERSONAL
141 Retribucions d’altre personal
147 Aportacions a plans de pensions
148 Retribucions pendents d’aplicació (Instrucció 7/2002)
149 Retribucions de personal pendent d’integració en l’RLT
15 INCENTIUS AL RENDIMENT
150 Productivitat
151 Gratificacions
16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L’OCUPADOR
160 Quotes socials
00 Seguretat Social
09 Altres quotes socials
161 Prestacions socials
162 Despeses socials a favor del persona funcionari i del personal no laboral
00 Formació i perfeccionament del personal
01 Economats i menjadors
02 Transport del personal
04 Acció social
05 Assegurances
09 Altres despeses socials
163 Despeses socials a favor del personal laboral
00 Formació i perfeccionament del personal
01 Economats i menjadors
02 Transport del personal
04 Acció social
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05 Assegurances
09 Altres despeses socials
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS
200 Arrendaments de terrenys i béns naturals
202 Arrendaments d’edificis i altres construccions
203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge
204 Arrendaments de material de transport
205 Arrendaments de mobiliari i estris
206 Arrendaments d’equips per al procés d’informació
208 Arrendaments d’altre immobilitzat material
209 Cànons
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
210 Reparacions, manteniment i conservació d’infraestructures i béns naturals
212 Reparacions, manteniment i conservació d’edificis i altres construccions
213 Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge
214 Reparacions, manteniment i conservació de material de transport
215 Reparacions, manteniment i conservació de mobiliari i estris
216 Reparacions, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació
219 Reparacions, manteniment i conservació d’altre immobilitzat material
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES
220 Material d’oficina
00 Material d’oficina ordinari no inventariable
01 Premsa, revistes i altres publicacions
02 Material informàtic no inventariable
09 Altre material d’oficina
221 Subministraments
00 Energia elèctrica
01 Aigua
02 Gas
03 Combustibles
04 Vestuari
05 Productes alimentaris
06 Productes farmacèutics i material sanitari
08 Material esportiu, didàctic i cultural
09 Altres subministraments
222 Comunicacions
00 Comunicacions telefòniques
09 Altres comunicacions
223 Transports
224 Primes d’assegurances
225 Tributs
00 Tributs estatals
01 Tributs autonòmics
02 Tributs locals
226 Despeses diverses
01 Atencions protocol·làries i de representació
02 Publicitat i propaganda
03 Despeses jurídiques i contencioses
04 Dèficits de les zones de recaptació
06 Reunions, conferències i cursos
07 Oposicions i proves selectives
09 Altres despeses diverses
227 Treballs fets per altres empreses i professionals
00 Neteja i endreçament
01 Seguretat
02 Valoracions i peritatges
03 Postals
04 Custòdia, dipòsit i emmagatzematge
05 Processos electorals
06 Estudis i treballs tècnics
08 Serveis de recaptació
09 Altres treballs
229 Despeses de funcionament de centres escolars
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
230 Dietes, locomoció i trasllats
231 Assistències i pernoctacions
239 Altres indemnitzacions
24 SERVEIS NOUS
240 Dotació per a serveis nous
25 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AMB MITJANS ALIENS
251 Concerts amb institucions d’atenció primària
252 Concerts amb institucions d’atenció especialitzada
253 Concerts per a programes especials d’hemodiàlisi
254 Concerts amb centres o serveis de diagnòstic, tractament i teràpies
255 Concerts per al Programa Especial de Transport
258 Assistència sanitària prestada per tercers
259 Altres serveis d’assistència sanitària
26 CONCERTS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
261 Concerts per a la prestació de serveis socials
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3 DESPESES FINANCERES
30 DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS
300 Interessos
301 Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació
309 Altres despeses financeres
31 DE PRÉSTECS EN EUROS
310 Interessos
311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació
319 Altres despeses financeres
32 DE DEUTE PÚBLIC EN DIVISES
320 Interessos
321 Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació
322 Diferències de canvi
329 Altres despeses financeres
33 DE PRÉSTECS EN DIVISES
330 Interessos
331 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació
332 Diferències de canvi
339 Altres despeses financeres
34 DE DIPÒSITS I FIANCES
340 Interessos de dipòsits
341 Interessos de fiances
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES
352 Interessos de demora
359 Altres despeses financeres
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 A L’ESTAT
400 A l’Administració general
401 A organismes autònoms
402 A la Seguretat Social
403 A fundacions estatals
404 A societats mercantils estatals, entitats empresarials i altres ens públics
42 AL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
420 Al Servei de Salut de les Illes Balears
44 AL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
440 A societats mercantils públiques
00 A societats mercantils públiques
03 A l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA
06 A Serveis de Millora Agrària, SA
08 A Parcbit Desenvolupament, SA
09 A Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA
12 A Balears Innovació Telemàtica, SA
13 A CAIB Patrimoni, SA
14 A Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU
15 A Multimèdia de les Illes Balears, SA
441 A entitats públiques empresarials i altres ens públics
00 A entitats públiques empresarials i altres ens públics
01 A l’Agència de Turisme de les Illes Balears
03 A l’Institut Balear de l’Habitatge
04 A Serveis Ferroviaris de Mallorca
11 A l’Institut Balear de la Natura
12 A l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
13 A la Universitat de les Illes Balears
14 A l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
16 A l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
17 Al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
18 A l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
19 A Ports de les Illes Balears
20 A l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
21 A l’Institut Balear de la Joventut
26 A Espais de Natura Balear
27 Al Consorci de Transports de Mallorca
28 Al Consorci de Transports de Mallorca: prestació de serveis de transport
50 A l’Agència Tributària de les Illes Balears
70 Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
442 A empreses vinculades a la Comunitat Autònoma
443 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma
444 A fundacions del sector públic
00 A fundacions del sector públic
01 A la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica
02 A la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
03 A la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
04 A la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
06 A la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears
07 A la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
14 A la Fundació Robert Graves
17 A la Fundació Teatre Principal d’Inca
20 A la Fundació Balears a l’Exterior
21 A la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
22 A la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

BOIB

Num. 96

23 A la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
24 A la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears
29 A la Fundació Santuari de Lluc
445 A altres fundacions en què participa la Comunitat Autònoma
45 A COMUNITATS AUTÒNOMES
450 A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
451 A altres comunitats autònomes
46 A CORPORACIONS LOCALS
460 A ajuntaments
461 A consells insulars
464 A empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
469 A altres ens territorials
47 A EMPRESES PRIVADES
470 A empreses privades
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
480 A famílies i institucions sense ànim de lucre
481 A centres d’ensenyament concertat
486 Altres prestacions, indemnitzacions i entregues úniques reglamentàries
489 Subvenció de la despesa farmacèutica
49 A L’EXTERIOR
490 A l’exterior
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L’ÚS GENERAL
600 Terrenys i béns naturals
601 Infraestructures i béns destinats a l’ús general
608 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural
609 Altres inversions
61 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A
L’ÚS GENERAL
610 Terrenys i béns naturals
611 Infraestructures i béns destinats a l’ús general
618 Béns del patrimoni històric, artístic i cultural
619 Altres inversions
62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS
620 Terrenys i béns naturals
622 Edificis i altres construccions
623 Maquinària, instal·lacions i utillatge
624 Elements de transport
625 Mobiliari i estris
626 Equips per a processos d’informació
629 Altre immobilitzat material
63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS
SERVEIS
630 Terrenys i béns naturals
632 Edificis i altres construccions
633 Maquinària, instal·lacions i utillatge
634 Elements de transport
635 Mobiliari i estris
636 Equips per a processos d’informació
639 Altre immobilitzat material
64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL
640 Despeses en inversions de caràcter immaterial
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741 A entitats públiques empresarials i altres ens públics
00 A entitats públiques empresarials i altres ens públics
01 A l’Agència de Turisme de les Illes Balears
03 A l’Institut Balear de l’Habitatge
04 A Serveis Ferroviaris de Mallorca
11 A l’Institut Balear de la Natura
12 A l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
13 A la Universitat de les Illes Balears
14 A l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
16 A l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
17 Al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
18 A l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
19 A Ports de les Illes Balears
20 A l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
21 A l’Institut Balear de la Joventut
25 A l’Hospital Comarcal d’Inca
26 A Espais de Natura Balear
27 Al Consorci de Transports de Mallorca
50 A l’Agència Tributària de les Illes Balears
70 Al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
742 A empreses vinculades a la Comunitat Autònoma
743 A consorcis en què participa la Comunitat Autònoma
744 A fundacions del sector públic
00 A fundacions del sector públic
01 A la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica
02 A la Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport)
03 A la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
04 A la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
06 A la Fundació Mateu Orfila d’Investigació en Salut de les Illes Balears
07 A la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears
14 A la Fundació Robert Graves
17 A la Fundació Teatre Principal d’Inca
20 A la Fundació Balears a l’Exterior
21 A la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
22 A la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
23 A la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
24 A la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears
29 A la Fundació Santuari de Lluc
745 A altres fundacions en què participa la Comunitat Autònoma
75 A COMUNITATS AUTÒNOMES
750 A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
751 A altres comunitats autònomes
76 A CORPORACIONS LOCALS
760 A ajuntaments
761 A consells insulars
764 A empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
769 A altres ens territorials
77 A EMPRESES PRIVADES
770 A empreses privades
78 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 A famílies i institucions sense ànim de lucre
781 A centres d’ensenyament concertat
79 A L’EXTERIOR
790 A l’exterior
8 ACTIUS FINANCERS
80 ADQUISICIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC
800 A curt termini
801 A llarg termini

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 A L’ESTAT
700 A l’Administració general
701 A organismes autònoms
702 A la Seguretat Social
703 A fundacions estatals
704 A societats mercantils estatals, entitats empresarials i altres organismes públics

81 ADQUISICIÓ D’OBLIGACIONS I BONS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC
810 A curt termini
811 A llarg termini

72 AL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
720 Al Servei de Salut de les Illes Balears

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 A curt termini
831 A llarg termini

74 AL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
740 A societats mercantils públiques
00 A societats mercantils públiques
03 A l’Institut de Biologia Animal de Balears, SA
06 A Serveis de Millora Agrària, SA
08 A Parcbit Desenvolupament, SA
09 A Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA
12 A Balears Innovació Telemàtica, SA
13 A CAIB Patrimoni, SA
14 A Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU
15 A Multimèdia de les Illes Balears, SA

82 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS AL SECTOR PÚBLIC
820 A curt termini
821 A llarg termini

84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
840 Constitució de dipòsits
841 Constitució de fiances
85 ADQUISICIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS DEL SECTOR PÚBLIC
850 Del sector públic estatal
851 Del sector públic de la Comunitat Autònoma
852 Del sector públic d’altres comunitats autònomes
853 Del sector públic de corporacions locals
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86 ADQUISICIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC
860 D’empreses nacionals o de la Unió Europea
861 D’altres empreses
87 APORTACIONS PATRIMONIALS
871 Aportacions patrimonials
9 PASSIUS FINANCERS
90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS
900 A curt termini
901 A llarg termini
91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN EUROS
910 A curt termini d’ens del sector públic
911 A llarg termini d’ens del sector públic
912 A curt termini d’ens de fora del sector públic
913 A llarg termini d’ens de fora del sector públic
92 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN DIVISES
920 A curt termini
921 A llarg termini
93 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS EN DIVISES
930 A curt termini
931 A llarg termini
94 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
940 Devolució de dipòsits
941 Devolució de fiances

ANNEX 4
Classificació econòmica. Ingressos
A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTS DIRECTES
10 SOBRE LA RENDA
100 Impost sobre la renda de les persones físiques
11 SOBRE EL CAPITAL
110 Impost general sobre successions i donacions
111 Impost sobre el patrimoni de les persones físiques
2 IMPOSTS INDIRECTES
20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
200 Impost sobre transmissions entre vius
201 Impost sobre actes jurídics documentats
21 SOBRE EL VALOR AFEGIT
210 Impost sobre el valor afegit
22 SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS
220 Imposts especials
01 Sobre la cervesa
03 Sobre l’alcohol i begudes derivades
04 Sobre les labors del tabac
05 Sobre els hidrocarburs
06 Sobre determinats mitjans de transport
07 Sobre productes intermedis
08 Sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs
09 Sobre l’energia elèctrica
10 Sobre les estades en empreses turístiques d’allotjament
28 ALTRES IMPOSTS INDIRECTES
283 Cànon de sanejament d’aigües
29 IMPOSTS INDIRECTES EXTINGITS
3 TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS
30 TAXES
300 Taxes de jocs
00 Taxes de joc
01 Taxes per serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes
301 Taxes i cànons de l’ordenació de les telecomunicacions
01 Per autorització de concessions, autoritzacions o certificacions relacionades amb la
radiodifusió sonora a través d’ones mètriques amb modulació de freqüència
302 Taxes per direcció i inspecció d’obres
303 Taxes acadèmiques, drets de matrícula, expedició de títols i altres de similars
01 Serveis docents del Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears
02 Serveis docents de les escoles oficials d’idiomes
03 Serveis docents de l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de les Illes Balears
04 Matrícula per a les proves de llengua catalana
05 Expedició de títols acadèmics i professionals
06 Matrícula/inscripció a proves selectives per a l’accés a cossos docents
07 Matrícula/inscripció a proves selectives de selecció de personal per a l’accés a
l’Administració de la Comunitat Autònoma
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08 Matrícula/inscripció a cursos programats per l’Institut Balear de Seguretat Pública
09 Expedició de títols i compulsa de documents per part de l’Institut Balear de Seguretat
Pública
10 Matrícula/inscripció a proves per a la verificació de la capacitació professional de transportista i d’activitats auxiliars i complementàries del transport
11 Serveis de reconeixement de la capacitació per a l’exercici d’activitats nàutiques recreatives
12 Matrícula/inscripció per a la realització d’exàmens pràctics per a l’obtenció de titulacions nàutiques d’esplai
13 Expedició de certificats d’habilitació professional dels protètics dentals i dels higienistes dentals
14 Serveis de reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional
15 Matrícula per a proves de guies turístics de la comunitat autònoma
16 Per expedició, renovació o convalidació del títol de bus esportiu o recreatiu
17 Per la prestació de serveis docents relatius als ensenyaments esportius del sistema educatiu
18 Per la realització de les proves d’accés als cicles formatius
19 Per la realització de les proves per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional
20 Per a la implantació dels processos de reconeixement de competències professionals
assolides per experiència laboral a les Illes Balears
21 Per matrícula/inscripció a proves selectives de selecció de personal de l’Administració
local
307 Drets d’examen
309 Altres taxes
01 Actuacions del Registre d’Entitats Jurídiques i del Protectorat de Fundacions de Caràcter
Assistencial
02 Obertura d’establiments turístics i altres autoritzacions administratives
03 Serveis de l’Arxiu del Regne de Mallorca i l’Arxiu Històric de Maó
04 Fotocòpies, còpies i expedició de certificats
05 Compulsa i autenticació de documents
06 Anàlisi d’abocaments d’aigües residuals
07 Anàlisis del Laboratori de l’Atmosfera, certificacions d’emissions i subministrament de
dades de l’atmosfera
08 Informes d’avaluació de l’impacte ambiental
09 Serveis facultatius en matèria de medi ambient
10 Serveis i activitats en zones de servitud de protecció regulada en la legislació de costes
11 Autoritzacions de sondeigs a càrrec de la Junta d’Aigües
12 Autorització, posada en servei i reconeixement de les instal·lacions d’elevació d’aigües
13 Serveis administratius per sol·licitud d’enllumenat i explotació d’aigües subterrànies
amb un cabal inferior a 7.000 m3/anuals
14 Serveis administratius per sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies
15 Serveis administratius per sol·licitud de concessió d’aigües superficials
16 Serveis administratius per sol·licitud de concessió d’aigües depurades
17 Serveis administratius per concessió d’autorització en zones de domini públic hidràulic
i de policia de canals
18 Serveis administratius per tramitació d’expedients de delimitació i fitació dels canals de
domini públic hidràulic
19 Serveis administratius per autorització de concessions per a l’abocament d’aigües
20 Serveis administratius per concessió d’autorització per a la instal·lació de dessalinitzadores d’aigua marina o salabrosa
21 Informes i altres actuacions derivades de l’aplicació de disposicions en vigor o dels termes de concessions o autoritzacions atorgades
22 Treballs de camp per a delimitacions, inspeccions d’obres, aixecaments topogràfics i
altres actuacions facultatives
23 Serveis d’inspecció de les condicions concessionals
24 Treballs facultatius de redacció, confrontació i taxació d’obres i projectes
25 Serveis administratius portuaris
26 Informes i actuacions facultatives
27 Serveis del Laboratori de l’Aigua
28 Realització de reportatges publicitaris en espais naturals protegits i finques de titularitat
pública
29 Prestació de serveis portuaris
41 Control administratiu d’espectacles
42 Control de la qualitat de les obres públiques a les carreteres
43 Serveis administratius generals en matèria de transports
44 Autoritzacions de transport per carretera i d’activitats auxiliars i complementàries del
transport
46 Serveis i actuacions en matèria d’arquitectura i habitatge
47 Comprovació, reconeixement i acreditació de la capacitació per al lloguer d’embarcacions d’esbarjo
48 Autoritzacions per a l’exercici de l’activitat d’escoles nauticoesportives i centres lucratius d’activitats subaquàtiques
49 Emissió d’informes tècnics relatius a ordenació del territori i urbanisme
50 Tramitació d’autoritzacions administratives i de comprovació tecnicosanitària en matèria de policia mortuòria
51 Inscripcions i anotacions en el Registre Sanitari
52 Tramitació d’autoritzacions administratives als centres, els establiments i els serveis
sanitaris
53 Serveis de control sanitari a entitats d’assegurança lliure d’assistència medicofarmacèutica
54 Control sanitari de les condicions de les piscines d’ús públic
55 Acreditació dels laboratoris que facin proves pericials analítiques i de control de qualitat en matèria de protecció del consumidor
56 Control de les condicions sanitàries dels establiments que elaboren o serveixen menjars
preparats
57 Expedients d’autoritzacions per a la instal·lació, el trasllat o la transmissió d’oficines de
farmàcia
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58 Altres actuacions sanitàries
59 Serveis del Laboratori de Salut Pública
60 Sol·licitud de realització d’assaigs clínics amb medicaments
61 Inspecció i control sanitaris d’animals i dels seus productes
62 Inspecció i control sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà
63 Llicències per caçar en vedats socials i precintes d’arts per a la caça
64 Matrícula anual de vedats privats de caça, camps d’ensinistrament de gossos i altres activitats relacionades amb els vedats
65 Llicències de pesca fluvial i segells de recàrrec
66 Llicències de pesca
67 Organització de campionats de pesca
68 Ordenació i defensa de les indústries agrícoles, forestals i pecuàries
69 Serveis de gestió tecnicofacultativa dels serveis agronòmics
70 Serveis facultatius veterinaris
71 Serveis industrials i d’energia
72 Serveis en matèria d’aigües, mines i voladures
73 Serveis administratius
74 Llicència autonòmica de gran establiment comercial
75 Amarratges, hivernades i estades a l’Escola de Vela de Calanova
76 Tramitació de la sol·licitud de concessió de l’etiqueta ecològica
77 Utilització de l’etiqueta ecològica
79 Inscripció en els registres d’emergències
83 Pel registre d’activitats de carnisseria i xarcuteria
85 Pel registre d’entitats formadores en l’ús de desfibril·ladors
86 Per la inscripció d’empreses de serveis de biocides/plaguicides
87 Per la supervisió de les instal·lacions d’aigua de consum humà
88 Per la inscripció en el Registre de Mediadors adscrit al Servei de Mediació Familiar de
les Illes Balears
99 Altres taxes
32 ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
320 Comissions per avals i assegurances en operacions financeres
322 Altres ingressos derivats de la prestació de serveis de l’administració financera
01 Administració i cobrament
02 Altres
327 Altres ingressos procedents de l’assistència sanitària
329 Altres ingressos procedents de la prestació de serveis
10 Drets de matrícula a cursos i seminaris
20 Entrades a museus, exposicions, espectacles, etc.
30 Dret d’allotjament, restauració i residència
99 Altres
33 VENDA DE BÉNS
330 Venda de publicacions pròpies
01 Venda, publicació i anuncis del Butlletí Oficial de les Illes Balears
02 Venda de material cartogràfic
99 Venda d’altres publicacions
331 Venda de publicacions en comissió
332 Venda de fotocòpies i altres productes de reprografia
333 Venda de medicaments
334 Venda de productes agropecuaris
335 Venda de material de rebuig
339 Venda d’altres béns
38 REINTEGRAMENTS D’OPERACIONS CORRENTS
380 Reintegraments d’exercicis tancats
381 Reintegraments del pressupost corrent
39 ALTRES INGRESSOS
391 Recàrrecs i multes
00 Recàrrecs de constrenyiment
01 Interessos de demora
02 Multes i sancions
99 Altres
392 Diferències de canvi
393 Diferències entre el valor de reemborsament i l’emissió
399 Ingressos diversos
00 Compensació de serveis realitzats per funcionaris públics
01 Recursos eventuals
02 Ingressos procedents d’organismes autònoms suprimits
04 Ingressos procedents de societats públiques mercantils suprimides
99 Altres ingressos diversos
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 DE L’ESTAT
400 De l’Administració general
401 D’organismes autònoms
402 De la Seguretat Social
403 De fundacions estatals
404 De societats mercantils estatals, entitats empresarials i altres ens públics
42 DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
420 Del Servei de Salut de les Illes Balears
44 DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
440 De societats públiques mercantils
441 D’entitats públiques empresarials i altres ens públics
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442 D’empreses i altres ens participats per la Comunitat Autònoma
443 De consorcis en què participa la Comunitat Autònoma
444 De fundacions del sector públic
445 D’altres fundacions en què participa la Comunitat Autònoma
45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
450 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
451 D’altres comunitats autònomes
46 DE CORPORACIONS LOCALS
460 D’ajuntaments
461 De consells insulars
464 D’empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
469 D’altres ens territorials
47 D’EMPRESES PRIVADES
470 D’empreses privades
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
480 De famílies i institucions sense ànim de lucre
49 DE L’EXTERIOR
490 Del Fons Social Europeu
492 Altres transferències de la Unió Europea
499 Altres transferències de l’exterior
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
50 INTERESSOS DE TÍTOLS I VALORS
500 De l’Administració de l’Estat
00 De l’Administració general
10 D’organismes autònoms
40 De les societats mercantils estatals, les entitats empresarials i altres organismes públics
501 D’entitats autònomes de la Comunitat Autònoma
504 D’empreses públiques i d’altres ens públics de la Comunitat Autònoma
505 De comunitats autònomes
00 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
10 D’altres comunitats autònomes
506 De corporacions locals i altres ens territorials
507 D’empreses privades
51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECS CONCEDITS
510 A l’Administració de l’Estat
00 A l’Administració general
10 A organismes autònoms
40 A les societats mercantils estatals, les entitats empresarials i altres organismes públics
511 A entitats autònomes de la Comunitat Autònoma
514 A empreses públiques i altres ens públics de la Comunitat Autònoma
515 A comunitats autònomes
00 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
10 D’altres comunitats autònomes
516 A corporacions locals i altres ens territorials
517 A empreses privades
518 A famílies i institucions sense ànim de lucre
519 A l’exterior
52 INTERESSOS DE DIPÒSITS
520 Interessos de comptes bancaris
00 Interessos de consignacions judicials
99 Altres interessos de comptes bancaris
529 Interessos d’altres dipòsits
53 DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS
534 D’empreses públiques i altres ens públics
537 D’empreses privades
54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES
540 Lloguers i productes d’immobles
00 Lloguers d’habitatges
01 Lloguers de locals
02 Lloguers d’edificis en general
99 Altres productes d’immobles
541 Lloguers de finques rústiques
549 Altres rendes de béns immobles
55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS
550 Productes de concessions administratives
551 Aprofitaments agrícoles i forestals
559 Altres concessions i aprofitaments
57 RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS
570 Resultat d’operacions comercials
58 VARIACIÓ DELS FONS DE MANIOBRA
580 Variació del fons de maniobra
59 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
590 Cànon d’arrendament d’emissores locals
591 Beneficis per la realització d’inversions financeres
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592 Comissions sobre avals
593 Interessos d’operacions de cobertura de risc
599 Altres ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
60 ALIENACIÓ DE TERRENYS
600 Alienació de solars
601 Alienació de finques rústiques
61 ALIENACIÓ D’ALTRES INVERSIONS REALS
619 Alienació d’altres inversions reals
68 REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL
680 Reintegraments d’exercicis tancats
681 Reintegraments de l’exercici corrent
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 DE L’ESTAT
700 De l’Administració general
701 D’organismes autònoms
702 De la Seguretat Social
703 De fundacions estatals
704 De societats mercantils estatals, entitats empresarials i altres ens públics
72 DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
720 Del Servei de Salut de les Illes Balears
74 DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I ALTRES ENS DEL SECTOR PÚBLIC
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
740 De societats públiques mercantils
741 D’entitats públiques empresarials i altres ens públics
742 D’empreses i altres ens participats per la Comunitat Autònoma
743 De consorcis en què participa la Comunitat Autònoma
744 De fundacions del sector públic
745 D’altres fundacions en què participa la Comunitat Autònoma
75 DE COMUNITATS AUTÒNOMES
750 De la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
751 D’altres comunitats autònomes
76 DE CORPORACIONS LOCALS
760 D’ajuntaments
761 De consells insulars
764 D’empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals
769 D’altres ens territorials
77 D’EMPRESES PRIVADES
770 D’empreses privades
78 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
780 De famílies i institucions sense ànim de lucre
79 DE L’EXTERIOR
790 Del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
791 Dels fons de cohesió
00 De l’Instrument Financer de Cohesió
01 Del Fons de Cohesió
792 Dels fons per al finançament de la política agrícola comuna
00 Del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA Orientació)
01 Del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA Garantia)
02 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
03 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
794 Del Fons Social Europeu (FSE)
795 Dels fons europeus per a la pesca
00 De l’Instrument Financer per a l’Ordenació de la Pesca (IFOP)
01 Del Fons Europeu de Pesca (FEP)
796 Altres transferències de la Unió Europea
799 Altres transferències de l’exterior
8 ACTIUS FINANCERS
80 ALIENACIÓ DE DEUTE DEL SECTOR PÚBLIC
800 A curt termini
801 A llarg termini
81 ALIENACIÓ D’OBLIGACIONS I BONS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC
810 A curt termini
811 A llarg termini
82 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECS CONCEDITS AL SECTOR PÚBLIC
820 A curt termini
821 A llarg termini
83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS CONCEDITS FORA DEL SECTOR PÚBLIC
830 A curt termini
831 A llarg termini
84 DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES
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840 Devolució de dipòsits
841 Devolució de fiances
85 ALIENACIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS DEL SECTOR PÚBLIC
850 Del sector públic estatal
851 Del sector públic de la Comunitat Autònoma
852 Del sector públic d’altres comunitats autònomes
853 Del sector públic de corporacions locals
86 ALIENACIÓ D’ACCIONS I PARTICIPACIONS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC
860 D’empreses nacionals o de la Unió Europea
861 D’altres empreses
87 ROMANENTS DE TRESORERIA
870 Romanents de tresoreria
9 PASSIUS FINANCERS
90 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA NACIONAL
900 A curt termini
901 A llarg termini
91 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA NACIONAL
910 A curt termini d’ens del sector públic
911 A llarg termini d’ens del sector públic
912 A curt termini d’ens que no pertanyen al sector públic
913 A llarg termini d’ens que no pertanyen al sector públic
92 EMISSIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN MONEDA ESTRANGERA
920 A curt termini
921 A llarg termini
93 PRÉSTECS REBUTS EN MONEDA ESTRANGERA
930 A curt termini
931 A llarg termini
94 DIPÒSITS I FIANCES REBUTS
940 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes

ANNEX 5
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Exercici de 2013
Modificació de les classificacions pressupostàries
SECCIÓ
DENOMINACIÓ
CLASSIFICACIÓ AFECTADA
( ) CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA
( ) CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL/PROGRAMES
( )CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
( ) Ingressos
( )Despeses
ALTA/MODIFICACIÓ
Codi proposat
Codi anterior
EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DEL NOU CODI
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
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Num. 13457
Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 pel qual es
modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats per a l’any 2012
Mitjançant l’Acord del Consell de Govern d’11 de maig de 2012, s’aprovaren els plans estratègics de subvencions de les conselleries i de les entitats de
dret públic que depenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2012, als quals es refereix l’article 6.1 del Text refós de
la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Aquests plans preveuen el marc general de les subvencions susceptibles de ser
convocades al llarg de l’any 2012 pels òrgans competents de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, de les entitats autònomes i de la
resta d’entitats de dret públic que en depenen.

