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Num. 6489
Decret 43/2008, d’11 d’abril, regulador de la bonificació a les
tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per
als residents a la comunitat autónoma de las Illes Balears
En termes generals, la legislació sobre reduccions tarifàries per raó de
residència a usuaris de serveis de transport regular de viatgers es dicta conforme al principi de solidaritat establert en l’article 2 de la Constitució i al d’atenció de les particulars circumstàncies del fet insular, que recull l’article 138.1 de
la norma suprema, com també estableix l’article 3 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears.
La Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears va
reconèixer el fet insular i va establir un conjunt de mesures entre les quals es
preveia la reducció de tarifes de transport de viatgers per a residents a les Illes
Balears.
El Decret 57/1999, de 28 de maig, pel qual es regula un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular
en els desplaçaments interinsulars, va establir una bonificació general per a residents nacionals de països de la Unió Europea, de països signants de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, l’import de la qual es fixava com
a complement de la bonificació establerta per l’Estat, fins a igualar-se amb la
bonificació existent per als mateixos trajectes interinsulars en mode aeri. Aquest
criteri d’equilibri de bonificacions entre modes competitius s’ha mantingut
sense interrupció en les modificacions successives del decret esmentat, passant
d’una bonificació autonòmica inicial del 23 per 100 quan la de l’Estat era del 10
per 100, fins a la del moment actual, del 25 per 100, coincident amb l’estatal.
El decret esmentat, vigent actualment, es va dictar anteriorment a la Llei
5/2002, de 21 de juny, de subvencions, i la terminologia utilitzada de ‘subvencions’ per referir-se a les reduccions tarifàries que preveia pot ser causa d’interpretacions equivocades i d’inseguretat jurídica amb relació a l’aplicabilitat de la
regulació del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Text articulat de la Llei de subvencions; de manera que convé aclarir la qüestió
amb l’adopció d’una terminologia més adequada a la naturalesa d’aquestes
bonificacions, que no són subvencions, sinó reduccions o bonificacions tarifàries de les quals es beneficia una col·lectivitat indeterminada d’usuaris i no les
empreses navilieres prestadores dels serveis.
A més de l’anterior, és també objectiu del Decret la millora i l’actualització del text regulador, que en alguns aspectes ha quedat desfasat.
Per tot això, a proposta del conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 d’abril de 2008
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tim per als residents en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears
i en les ciutats de Ceuta i Melilla, modificat pel Reial decret 1340/2007, d’11
d’octubre, així com en la normativa de desenvolupament o d’aquella que la
modifiqui o la substitueixi.
Les empreses navilieres prestadores dels serveis bonificats reben de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l’import dels
descomptes efectuats.
El càlcul i l’abonament de l’import esmentat pren com a base justificativa la documentació acreditativa del reconeixement per part de l’Administració
General de l’Estat de l’import al seu càrrec per a cada període.
Disposició addicional primera
La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori ha de fer un seguiment de l’evolució del nombre de títols de transport amb dret a bonificació, així
com de l’import total de les bonificacions, i ha d’informar el Consell de Govern
en el cas que es produeixin variacions importants que puguin donar lloc a una
insuficiència de crèdit en la partida de despesa corresponent dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, a l’efecte d’adoptar les mesures pertinents.
Disposició addicional segona
Les bonificacions que preveu aquest Decret no es troben subjectes al
règim de la legislació de subvencions, de conformitat amb el que estableix l’article 2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de subvencions.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 57/1999, de 28 de maig, regulador d’un règim de
subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim
regular en els desplaçaments interinsulars, i l’Ordre del conseller d’Economia i
Hisenda de 2 de juny de 1999, dictada per al seu desplegament, així com totes
les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquest
Decret.
Disposició final primera
S’autoritza els consellers de Mobilitat i Ordenació del Territori i
d’Economia, Hisenda i Innovació per dictar les disposicions que siguin precises
per a l’aplicació del que disposa aquest Decret.

DECRET
Disposició final segona
Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Decret la regulació del règim de bonificació a les tarifes dels serveis de transport marítim regular de viatgers dins de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma 11 d’abril de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Article 2
Beneficiaris
Són beneficiaris del règim de bonificació esmentat els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres estats de la Unió Europea i dels estats signants de
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, amb residència a les Illes
Balears que utilitzin els serveis regulars de transport marítim de viatgers quan
es tracti de trajectes interinsulars dins de l’arxipèlag balear.
En tot cas, aquesta bonificació és complementària de qualsevol altre
règim de bonificació que hi hagi o hi pugui haver.
Article 3
Bonificació
La bonificació s’aplica sobre les tarifes dels serveis de transport marítim
que reuneixen les condicions indicades en l’article anterior.
La quantia de la bonificació és del 25 per 100 de la tarifa corresponent al
trajecte i acomodació de què es tracti en cada cas, el que sumat a la bonificació
de la mateixa quantia a càrrec de l’Estat iguala la reducció tarifària per als usuaris del mode marítim amb l’existent per als usuaris del mode aeri.
Article 4
Procediment
La gestió de la reducció tarifària que regula el Decret, el procediment que
s’ha de seguir per a la seva aplicació, la forma d’acreditar la condició de beneficiari, la documentació que periòdicament han de presentar les navilieres per al
reintegrament dels descomptes efectuats i la verificació i les comprovacions que
faci la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, són els establerts amb
caràcter general en el Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es
regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marí-

El conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori
Gabriel Vicens Mir

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 6505
Decret 47/2008, d’11 d’abril, pel qual es crea l’Escola de
Formació Professional Nauticopesquera
El Reial decret 1732/2007, de 21 de desembre, sobre traspàs a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les funcions i els serveis en matèria educativa, d’ocupació i formació professional ocupacional encomanats a
l’Institut Social de la Marina, estableix en el punt E) de l’article 2 i en la relació
2.1 de l’annex els béns, els drets i les obligacions de l’Estat que es traspassen,
d’acord amb el seu objecte, a la Comunitat Autònoma.
En la relació esmentada figura l’Escola de Formació Professional
Nauticopesquera, la qual s’adscriu a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. Per tant, la Comunitat Autònoma gaudeix de l’ús d’aquesta Escola, en
tant que la seva titularitat pertany al patrimoni de la Seguretat Social, i ha d’assumir totes les reparacions necessàries per conserva-la, dur a terme les obres de
millora que estimi adequades, exercitar les accions possessòries per defensar-la,
que pertoquin en dret, i subrogar-se en el compliment de les obligacions tributàries que afectin l’immoble a partir de la data en què el traspàs és efectiu. Així
mateix, l’annex estableix en el punt E) de l’article 2 i en la relació 2.2 la relació
nominativa de personal d’educació, ocupació i formació professional ocupacio-
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nal que es traspassa a la Comunitat Autònoma.
Segons la norma estatal de traspàs, els traspassos de funcions i serveis en
aquesta matèria són efectius des de l’1 de gener de 2008.
El Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i s’ordenen les
funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de la Marina en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la
Comunitat Autònoma, regula l’assumpció de les funcions esmentades per part
de la Comunitat Autònoma en els termes prevists en el Reial decret 1732/2007
i en l’Acord de la Comissió Mixta de Transferències de 13 de desembre de 2007.
L’article 3.1 del Decret 4/2008, de 4 de gener, assenyala que l’exercici de
les funcions i els serveis assumits de què havia estat fent ús l’Institut Social de
la Marina en matèria educativa abans del traspàs, referits als cicles formatius de
formació professional, corresponen a la Conselleria d’Educació i Cultura. A
més, estableix en l’apartat 3 que les funcions i els serveis assumits en matèria
de formació professional per a l’ocupació del col·lectiu maritimopesquer són
competència de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, sense perjudici de la participació de les conselleries d’Educació i Cultura, de Treball i Formació i de Medi
Ambient, en la forma i en les condicions que es determinin per acord del Consell
de Govern. Així mateix, la disposició addicional segona del Decret 4/2008, de 4
de gener, adscriu a la Conselleria d’Educació i Cultura l’ús de l’immoble on
s’ubica l’Escola de Formació Professional Nauticopesquera.
L’Ordre de 26 de febrer de 2008 per la qual s’efectua la proposta d’integració en els cossos docents del personal funcionari docent transferit a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel Reial decret 1732/2007, de 21 de
desembre, ha proposat la integració del personal funcionari docent transferit en
els termes prevists en l’annex I.
Pel que fa a la seva creació, la competència per a la creació de centres
docents públics és del govern autonòmic, d’acord amb l’article 17 de la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.
Aquest nou centre docent, la creació del qual s’efectua mitjançant aquest
Decret, és conseqüència de la necessitat d’assolir-ne formalment la titularitat, el
funcionament i la gestió, atès el traspàs de competències a què abans s’ha fet
referència, sense perjudici del que disposi al seu moment l’acord del Consell de
Govern a què es refereix l’article 3.3 del Decret 4/2008, de 4 de gener, anteriorment esmentat.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 11 d’abril de 2008,
DECRET
Article 1
Es crea el centre públic destinat a l’ensenyament de formació professional
amb les característiques següents:
Codi del centre: 07013620
Denominació del centre: Escola de Formació Professional
Nauticopesquera
Domicili: Dic de l’Oest, s/n
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Article 2
El professorat del centre depèn de la Conselleria d’Educació i Cultura, de
conformitat amb els termes del traspàs del personal i els llocs de treball vacants
segons el que disposa la relació 2.1 i 2.2 de l’annex del Reial decret 1732/2007,
de 21 de desembre, sobre traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de les funcions i els serveis en matèria educativa, d’ocupació i formació professional ocupacional encomanats a l’Institut Social de la Marina, i a la disposició
addicional primera del Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual s’assumeixen i
s’ordenen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social de la Marina
en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat Autònoma.
Article 3
La formació professional per a l’ocupació del col·lectiu maritimopesquer
s’ha de dur a terme de conformitat amb els termes de l’acord del Consell de
Govern a què es refereix l’article 3.3 del Decret 4/2008, de 4 de gener, pel qual
s’assumeixen i s’ordenen les funcions i els serveis encomanats a l’Institut Social
de la Marina en matèria d’educació, d’ocupació i formació professional ocupacional traspassats a la Comunitat Autònoma.
Disposició final primera
S’autoritza la consellera d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per a l’execució i el desplegament d’aquest Decret.
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Palma, 11 d’abril de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 6897
Decret 48/2008, de 18 d’abril, pel qual es modifica el Decret
25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i a
altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment
i explotació del servei de depuració d’aigües residuals
De conformitat amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’anterior Estatut, la nostra Comunitat Autònoma té competència exclusiva sobre ‘règim d’aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regadius. Aigües minerals i termals. Ordenació i
concessió de recursos i aprofitaments hidràulics. Mesures ordinàries i extraordinàries per garantir el subministrament. Participació dels usuaris’. En virtut de
la disposició esmentada, mitjançant el Reial decret 115/1995, de 27 de gener, es
transfereixen a les Illes Balears, les competències en matèria d’aigües, que foren
assumides mitjançant Decret 29/1995, de 23 de març. Aquesta competència
exclusiva suposa que la Comunitat Autònoma pot fer un desplegament legislatiu i reglamentari en matèria d’aigües de les Illes Balears.
El Decret 25/1992, de 12 de març, sobre indemnitzacions a ajuntaments i
a altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació
del servei de depuració d’aigües residuals, preveu a l’article 1 que les indemnitzacions per explotació vagin a càrrec del capítol VI del pressupost, i a l’article 6 que s’atorguen amb una vigència de tres anys consecutius, actualitzats
anualment d’acord amb la fórmula de revisió aprovada.
L’art. 6.4 estableix que ‘Abans de dia 1 d’octubre de l’any en què finalitzi el termini de vigència d’una indemnització, el beneficiari podrà sol·licitar de
la Junta d’Aigües l’aprovació d’una indemnització, seguint els tràmits establerts
a l’article 2 d’aquest decret. Si no es fa servir aquesta facultat, la Junta d’Aigües
podrà iniciar d’ofici un nou expedient d’indemnització, sol·licitant la documentació i les dades que cregui necessàries, o prorrogar la indemnització vigent per
períodes anuals successius’.
Amb l’experiència pràctica de la seva aplicació, després de l’anàlisi realitzada durant aquest període de vigència sobre el desenvolupament del procediment establert en la cerca de fórmules de millora, s’ha pogut constatar un
aspecte relatiu a la data de l’any en què acabi el termini de vigència d’una
indemnització perquè el beneficiari pugui sol·licitar l’aprovació d’una nova
indemnització i el termini establert a l’article 6.4 del Decret 25/1992 (1 d’octubre) dificulta i no fa possible incloure en la previsió de pressupost les noves
indemnitzacions o increments que els beneficiaris puguin sol·licitar d’acord
amb l’article esmentat, amb les consegüents dificultats posteriors per a aprovar
aquestes noves indemnitzacions o increments per falta de disposició pressupostària, ja que la pràctica habitual per preveure l’elaboració del pressupost de l’any
següent s’inicia el juny.
D’altra banda, tenint en compte el temps transcorregut des de l’any 1992,
és necessari aprofitar la tramitació procedimental que implica l’anterior modificació per actualitzar i adaptar els òrgans competents regulats en el Decret
25/1992 al que preveu el Decret 129/2002, de 18 d’octubre, d’organització i
règim jurídic de l’Administració Hidràulica de les Illes Balears. D’acord amb
aquest decret, l’Administració Hidràulica és integrada per uns òrgans que tenen
determinades competències. El titular de la Direcció General de Recursos
Hídrics i el titular de la Conselleria de Medi Ambient són els òrgans que participen activament en la tramitació i la resolució de les indemnitzacions que regula el Decret 25/1992, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals. Així, doncs, les competències atribuïdes al director de la
Junta d’Aigües correspon atribuir-les al director general de Recursos Hídrics, i
les competències atribuïdes al president de la Junta d’Aigües correspon atribuirles al titular de la Conselleria de Medi Ambient.
En virtut d’això, d’acord amb el que disposa l’article 33.2 de la Llei
4/2001, de 14 de març, consultat el Consell Balear d’Aigua, en la sessió de 16
d’octubre de 2006, i d’acord amb el dictamen del Consell Consultiu núm.
88/2007, de 9 de maig de 2007, a proposta del conseller de Medi Ambient i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 18 d’abril de 2008,
DECRET

Disposició final segona
Article primer
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Es modifica l’article 1 en els fragments següents:

