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mentació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis
administratius que afectin conselleries diferents. L’elaboració, el desenvolupament i l’execució de projectes i programes relatius a contractes d’obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.
Article 3 bis. 2
2. A aquests efectes, qualsevol de les administracions o entitats esmentades en l’apartat anterior pot encarregar a la societat l’execució de qualsevol
actuació material relacionada amb l’objecte social a què es refereix l’article 2
d’aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la societat pugui participar en
cap licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o
ens instrumentals.
La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de gestió
que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes aprovades
per l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular en funció dels costs
reals imputables a l’execució dels projectes, tenint en compte especialment la
informació que, a aquest efecte, aporti la societat. En tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s’han d’aprovar amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que contenguin els encàrrecs, per mitjà d’una resolució del titular de la conselleria a la qual està adscrita la societat.
Disposició final única
Efectes

26-03-2009

Autònoma de les Illes Balears i l’article 11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es configura l’Institut Balear d’Economia com un òrgan administratiu complex, de suport a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
integrat en l’estructura d’aquesta mitjançant l’adscripció orgànica en la Direcció
General d’Economia.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de març de 2009,
DECRET
Article 1
Denominació i naturalesa
1. L’Institut Balear d’Economia és un òrgan administratiu de suport a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació en matèria d’economia, adscrit a
la Direcció General d’Economia, la finalitat del qual és analitzar, coordinar i
divulgar la informació econòmica de les Illes Balears, com també promoure la
investigació sobre temes d’interès econòmic.
2. L’Institut Balear d’Economia podrà fer servir la denominació simplificada d’IBE per identificar-se, com a sigla o acrònim.
Article 2
Funcions

Aquest Decret té efectes a partir de l’endemà d’haver estat publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de març de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 6561
Decret 21/2009, de 20 de març, de l’Institut Balear d’Economia
Per a les Illes Balears és fonamental disposar d’una informació econòmica estructural i d’un seguiment continuat sobre l’evolució de la nostra conjuntura econòmica, amb la finalitat de poder actuar amb coneixement de causa i de
prendre decisions adients a la nostra realitat econòmica.
L’article 30.21 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la
redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la
Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic del territori de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb les bases de la coordinació general de l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’article 31.6 de l’Estatut atribueix a la Comunitat
Autònoma, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el desenvolupament
legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació i de planificació de l’activitat econòmica de les Illes Balears.
L’Institut Balear d’Economia es va crear mitjançant el Decret 65/1984, de
9 d’agost, pel qual es regula l’Institut Balear d’Economia. Des d’aleshores, ha
actuat com un servei integrat en la Direcció General d’Economia amb les funcions principals d’analitzar, de coordinar i de divulgar la informació econòmica
de les Illes Balears; promoure la investigació sobre temes d’interès econòmic i
elaborar un sistema de comptabilitat regional.
El Decret 65/1984 va ser modificat pel Decret 4/1990, de 25 de gener,
relatiu a la Comissió d’Assessorament de l’Institut Balear d’Economia, amb la
finalitat de regular de nou l’organització i les funcions de la Comissió
d’Assessorament de l’Institut Balear d’Economia, per la qual cosa quedaren
derogats els articles del 10 al 15, ambdós inclosos, del Decret 65/1984.
En aquests moments, cal reorganitzar l’Institut i adaptar-lo a l’actualitat
per assumir els nous reptes de la societat i de la situació econòmica de les Illes
Balears.
Així, mitjançant aquest Decret, que es dicta en l’exercici de la potestat
d’autoorganització, d’acord amb el que estableixen l’article 6.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat

Són funcions de l’Institut Balear d’Economia:
a) Promoure i fomentar la investigació sobre temes d’interès econòmic
que afectin les Illes Balears.
b) Seguir l’evolució conjuntural de la situació econòmica general i sectorial de les Illes Balears.
c) Analitzar les estructures de producció de les Illes Balears i coordinar la
iniciativa política o privada que sorgeixi, per tal d’evitar la duplicitat de recursos i d’esforços d’investigació.
d) Assessorar el Govern de les Illes Balears i altres organismes i ens de la
Comunitat Autònoma en les matèries de la seva competència, en cas que ho
sol·licitin. En l’exercici d’aquesta funció, l’Institut Balear d’Economia s’ha d’atendre a les directrius generals que, sobre la investigació econòmica, estableixi
el Govern i ha de tendir principalment al tractament de la informació econòmica en l’àmbit de cada illa.
e) Promoure la difusió i divulgació de les anàlisis i investigacions sobre la
realitat econòmica de les Illes Balears, especialment mitjançant el foment de l’edició i la distribució de publicacions sobre temes econòmics de les Illes Balears.
f) Establir un sistema permanent de recollida de dades econòmiques que
permeti un coneixement adient de l’evolució de la situació econòmica de les
Illes Balears i una major eficàcia. Per fer-ho, podrà instar a la Direcció General
d’Economia la proposta de formalització de convenis de col·laboració i contractes amb altres organismes i entitats que estimi oportuns.
g) Qualssevol altres funcions que, legalment o reglamentàriament, li
siguin assignades.
Article 3
Estructura orgànica
L’Institut Balear d’Economia té l’estructura orgànica següent:
a) La Comissió d’Assessorament.
b) El Servei de l’Institut Balear d’Economia.
Article 4
La Comissió d’Assessorament
1. La Comissió d’Assessorament és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva en matèria d’economia.
2. Són membres de la Comissió d’Assessorament:
a) El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, que n’és el president.
b) El director general d’Economia, que n’és el vicepresident.
c) Els vocals que, en nombre màxim de trenta, siguin designats pel conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, entre persones de reconeguda professionalitat i prestigi en matèria d’economia.
3. La Secretaria de la Comissió d’Assessorament l’exerceix, amb veu i
sense vot, el o la cap del Servei de l’Institut Balear d’Economia.
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4. El president de la Comissió d’Assessorament pot convidar a les sessions, amb veu i sense vot, les persones que consideri adients, en funció dels
punts inclosos en l’ordre del dia i per raó dels seus coneixements, de la seva preparació, del prestigi o d’altres circumstàncies.
5. La Comissió d’Assessorament ha d’aprovar un reglament de funcionament que, en tot cas, s’ha d’ajustar a les normes dels òrgans col·legiats regulades en el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
a les peculiaritats organitzatives dels òrgans col·legiats contingudes en la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article 5
El Servei de l’Institut Balear d’Economia
1. El Servei de l’Institut Balear d’Economia és la unitat administrativa de
l’Institut que, d’acord amb l’estructura establerta en la relació de llocs de treball
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les funcions
assignades en l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, ha de dur
a terme, sota la dependència jeràrquica del director general d’Economia, la gestió material de les funcions establertes en l’article 2 d’aquest Decret.
2. Al cap del Servei de l’Institut Balear d’Economia li correspon, d’acord
amb les funcions assignades en l’Odre del conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, exercir la Secretaria de la Comissió d’Assessorament, com també la
coordinació i supervisió de les funcions pròpies del Servei.
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Formentera en els desplaçaments entre les illes d’Eivissa i Formentera, de les
quals són beneficiàries les persones residents que siguin nacionals dels països
de la Unió Europea o dels països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic
Europeu o de Suïssa.
La problemàtica de la doble insularitat, comuna a les illes menors, s’agreuja perquè el transport marítim és l’únic mitjà disponible a l’illa de
Formentera, cosa que justifica l’elevada bonificació total existent per a les persones que en són residents.
Però aquesta problemàtica i unicitat modal són suportades igualment per
la resta de persones residents a l’illa de Formentera que pel fet de no ser nacionals dels països esmentats no es beneficien de cap reducció en les tarifes, cosa
que constitueix una diferència en el tracte difícil de justificar.
L’objecte d’aquest Decret és contribuir a corregir la diferència de tracte
esmentada, estenent la bonificació específica del 39 % a la totalitat de les persones residents a l’illa de Formentera, sense excepció.
Interessa, a més, com a garantia de la màxima correcció de les actuacions,
implantar sistemes electrònics o informàtics de control i verificació per al reconeixement dels drets de reintegrament a les navilieres dels descomptes efectuats,
tal com ja fa la Direcció General de la Marina Mercant en els trajectes amb la
península i que es recullen en l’Ordre FOM/2554/2006, de 27 de juliol, per la
qual s’estableix el procediment de control per al reintegrament a les empreses
navilieres de l’import de les bonificacions al transport marítim per als residents
a les comunitats autònomes de Canàries i de les Illes Balears i de les ciutats de
Ceuta i Melilla.
Per tot d’això, d’acord amb el Consell Consultiu, a proposta del conseller
de Mobilitat i Ordenació del Territori, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 20 de març 2009,

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

DECRET

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret i, en particular, les següents:
a) El Decret 65/1984, de 9 d’agost, pel qual es regula l’Institut Balear
d’Economia.
b) El Decret 4/1990, de 25 de gener, relatiu a la Comissió
d’Assessorament de l’Institut Balear d’Economia.
Disposició final única
Entrada en vigor

Article únic
Modificacions
Es modifiquen els articles 2, 3, 4 i la disposició final primera del Decret
42/2008, d’11 d’abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis
regulars de transport marítim entre les illes d’Eivissa i Formentera per als residents a l’illa de Formentera, que queden redactats de la manera que s’indica a
continuació.
1. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de març de 2009
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Article 2
Persones beneficiàries
Són beneficiàries d’aquest règim de bonificació totes les persones residents a l’illa de Formentera amb independència de la seva nacionalitat.
En qualsevol cas, aquesta bonificació és complementària i acumulativa
amb qualsevol altre règim de bonificació que hi hagi o hi pugui haver.
2. L’article 3 queda redactat de la manera següent:

El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

Article 3
Bonificació

—o—
CONSELLERIA DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Num. 6562
Decret 22/2009, de 20 de març, pel qual es modifica el Decret
42/2008, d’11 d’abril, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim entre les illes
d’Eivissa i Formentera per als residents a l’illa de Formentera
La preocupació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per facilitar les comunicacions interinsulars es va recollir de manera
estable en el Decret 57/1999, de 28 de maig, pel qual es regula un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears, i es va complementar amb el Decret
115/2000, de 21 de juliol, de règim de subvencions per al transport marítim
regular per als residents a l’illa de Formentera, que varen ser modificats, per
actualitzar-los, pels decrets 101/2004, de 23 de desembre, 130/2005, de 23 de
desembre, i 105/2006, de 15 de desembre, fins que varen ser derogats definitivament pels vigents decrets 43/2008 i 42/2008, ambdós d’11 d’abril, reguladors,
respectivament, de la bonificació del 25 %, general per als residents a les Illes
Balears, i de la bonificació del 39 %, específica i addicional per als residents a

La bonificació s’aplica a les tarifes dels serveis de transport marítim que
compleixin les condicions assenyalades en l’article 1.
La quantia de la bonificació és del 39 % de la tarifa corresponent a l’acomodació de què es tracti en cada cas.
3. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
Article 4
Procediment
1. La gestió de la reducció tarifària que regula el Decret, el procediment
que s’ha de seguir per aplicar-la i la forma d’acreditar la condició de persona
beneficiària, les responsabilitats de la persona beneficiària, la documentació
que periòdicament han de presentar les navilieres per al reintegrament dels
descomptes efectuats i la verificació i les comprovacions que dugui a terme la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori són els que estableix, amb
caràcter general, 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 marítim
per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i a
les ciutats de Ceuta i Melilla, modificat pel Reial decret 1340/2007, d’11 d’octubre, així com en la normativa de desplegament o en la que la modifiqui o substitueixi.

