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NORMATIVA QUE AFECTA A LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE I EL 
FONS QUE NODREIX, EL DE TURISME SOSTENIBLE – SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 37 
DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB - 
 
Any 2016 
. La Llei 2/2016, de 30 de març, de l'Impost sobre estades turístiques a les Illes balears 
i de mesures d'impuls sostenible (BOIB núm. 42, de 2 d'abril de 2016). 
. 
. El Decret 35/2016, de 23 de juny, per la qual es desplega la Llei de l'impost sobre 
estades turístiques (BOIB núm. 81, de 25 de juny de 2016). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual el Consell de 
Govern de les Illes Balears ratifica el Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al 
període 2016 aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (BOIB núm. 122, 
24 de setembre de 2016). 
. 
. Disposició Final novena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts 
generals de la comunitat autònoma de las Illes Balears per l’any 2017 (BOIB num.164, 
31 de desembre de 2016). 
 

Any 2017 
. L’Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2017 pel qual s’aprova la proposta 
de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes per finançar amb 
el Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2016. (BOIB 
núm.12, de 28 de gener de 2017). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017 pel qual es ratifica el Pla Anual 
d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017 aprovat per la Comissió d’Impuls 
del Turisme Sostenible (BOIB núm. 83, de  8 de juliol de 2017). 
. 
. L’Acord de Consell de Govern de 20 d'octubre de 2017 pel qual s’aprova la proposta 
de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes que s’han de 
finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017 
(BOIB núm. 129, de 21 de octubre de 2017). 
. 
. L’Acord de Consell de Govern d'1 de desembre de 2017 pel qual s’ordena la publicació 
en el BOIB de la memòria relativa als projectes per finançar amb el Fons per afavorir 
el turisme sostenible corresponent al Pla anual 2017 (BOIB núm. 147, de 2 de 
desembre de 2017). 
. 
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. La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l'any 
2018 (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
. 
 

Any 2018 
. La Resolució de la presidenta de l’ATB d’1 de febrer de 2018, de delegació de signatura 
en el director gerent de l’ATB dels actes relatius a la gestió per part de l’ATB dels crèdits 
provinents de la secció 37 del pressupost de despeses de l’Administració de la CAIB 
per finançar els projectes de l’Impost del Turisme Sostenible. 
. 
. L’Acord del Consell de direcció de l’ATB de data 26 de febrer de 2018, per la qual 
s’autoritza a la presidència de l’ATB la concessió de subvencions directes derivades de 
l’aprovació per part del Consell de Govern dels projectes finançats per l’ITS (BOIB núm. 
30, de 8 de març de 2018). 
. 
. L’Acord de Consell de Govern de 16 de febrer de 2018 pel qual s'estableixen diverses 
mesures en l'àmbit de la gestió del Fons per afavorir el turisme sostenible (BOIB núm. 
22, 17 de febrer de 2018). 
. 
. La Instrucció de 26 de febrer de 2018 de la consellera d'Hisenda i Administracions 
Públiques per la qual es despleguen determinats aspectes sobre la tramitació i el 
procediment de control dels expedients de despesa que es financen amb el Fons per 
afavorir el turisme sostenible. (BOIB núm. 40, 31 de març de 2018). 
. 
. La Circular conjunta de la consellera d'Innovació, Recerca i Turisme i la consellera 
d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de maig de 2018 en relació a la 
interpretació de l'atribució competencial relativa a la secció 37. 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 25 de maig de 2018, pel qual s’aprova la proposta 
de la Comissió d’impuls de turisme Sostenible relatiu a la modificació de l’execució 
econòmica de determinats projectes que van se aprovats conforme al pla Anual 2017 
(BOIB núm. 65, de 26 de maig de 2018). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018, pel qual s’aprova la proposta de 
la Comissió d’impuls de turisme Sostenible relatiu a la modificació de l’execució 
econòmica de determinats projectes que van se aprovats conforme al pla Anual 2017 
(BOIB núm. 72, de 12 de juny de 2018). 
. 
. El Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza reestructura i regula l’AETIB. 
(BOIB núm. 77, de 23 de juny de 2018). 
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. 

. L’Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2018, pel qual es ratifica el Pla Anual 
d’Impuls del Turisme Sostenible, pel període 2018. (BOIB núm. 83, de 5 de juliol de 
2018). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2018, pel qual es ratifica la 
modificació del Pla Anual corresponent a l’exercici 2018. (BOIB núm. 134, 27 d’octubre 
de 2018). 
. 
. La Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 
2019 (BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018). 
 
Any 2019 
. L’Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2019 pel qual es ratifica el Pla Anual 
d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019, aprovat per la Comissió d’Impuls 
del Turisme Sostenible. (BOIB núm. 67, 18 de maig de 2019). 
. 
. L’informe jurídic que, a petició del Secretari General de la Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Treball, s’emet en relació amb les conseqüències que cal atribuir 
a l’entrada en vigor de la llei 12/2019, de 12 de març, de Consultes populars, de 
processos participatius de les Illes Balears, en relació amb el que disposa en l’article 
20.2 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’Impost sobre Estades Turístiques de les Illes 
Balears, respecte de la presentació de projectes que havent d’executar-se amb càrrec 
al Fons per afavorir al turisme sostenible, hagin de ser el resultat de processos de 
participació ciutadana. 
. 
. L’Acord del Consell de Govern d’11 d’octubre de 2019 pel qual es ratifica el nou termini 
de presentació de projectes respecte del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per 
al període 2019, aprovat per la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible. (BOIB núm. 
139 de 12 d’octubre de 2019). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2019 pel qual s’aprova la proposta 
de la Comissió d’Impuls Sostenible relativa als projectes del Pla Anual 2019.  (BOIB 
núm.149 de 2 de novembre de 2019). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2019, per la qual s’aprova la 
proposta de la Comissió d’impuls del turisme Sostenible relativa a la modificació 
relatives a determinats projectes finançats amb el fons per afavorir el turisme 
sostenible corresponent al Pla Anual 2017 i Pla Anual 2018 (BOIB núm. 168, de 14 de 
desembre de 2019). 
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. 

. La Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressupost generals de la CAIB per a l’any 
2020 (BOIB núm. 175, de 30 de desembre de 2019). 
 
Any 2020 
. La Resolució, de data 16 de gener de 2020, del president de l’AETIB i conseller de 
Model Econòmic, Turisme i Treball de delegació de signatura de gestió ordinària de 
l’AETIB en el Secretari General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball 
i en la Directora General de Turisme. 
. 
. El Real Decreto-ley 7/2020, de 13 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19 (BOE núm. 65, de 13 de març de 2020). 
. 
. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67, de 
14 març de 2020). 
. 
. La Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 marzo (BOE núm. 86, de 28 de març de 
2020). 
. 
. El Decret llei 8/2020, de 13 maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls 
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 
ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 84, de 15 de maig de 2020). 
. 
. El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
núm. 145, de 23 de maig de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern pel qual es consideren d’execució estratègica 
determinats projectes aprovats en el marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme 
Sostenible per al període 2019, segons l’excepció prevista en el primer paràgraf in fine 
de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i 
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa 
en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes 
de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 101, de 18 de juny de 2020). 
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. 

. L’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, pel qual es consideren 
d’execució estratègica determinats projectes aprovats en el marc dels plans anuals 
d’impuls del turisme sostenible, segons l’excepció prevista en el primer paràgraf in fine 
de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i 
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa 
en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes 
de la crisi ocasionada per la COVID-19, i d’altres que no s’executaran en el marc dels 
plans anuals respectius, segons el darrer paràgraf de l’esmentat article 36.1 (BOIB núm. 
128, de 18 de juliol de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2020, pel qual es decideix que un 
import de 7.178.311 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc del Pla 
Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per al període 2019 respecte dels quals es va 
declarar que no s’executaran en el marc del pla anual esmentat, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
i se’n concreta la destinació (BOIB núm.128, de 18 de juliol de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2020, pel qual es decideix que un 
import de 5.000.000€, corresponents als projectes aprovats en el marc del Pla Anual 
d’Impuls del Turisme Sostenible per a l’any 2019 que consten relacionats a l’annex 2 
de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va 
declarar que no s’executaran en el marc del pla anual esmentat, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
d’acord amb el que preveu l’art 36.2 del Decret llei 8/2020, i se’n concreta la destinació 
(BOIB núm. 128, de 18 de juliol de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2020 pel qual es decideix que un 
import de 15.000.000 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc del Pla 
Anual d’Impuls del Turisme Sostenible per a l’any 2019 que consten relacionats a 
l’annex 2 de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals 
es va declarar que no s’executaran en el marc del pla anual esmentat, s’ha d’imputar 
al programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-
19), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i se’n 
concreta la destinació (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2020 pel qual es decideix que un 
import de 6.200.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va declarar que 
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no s’executaran en el marc dels plans anuals corresponents, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
d’acord amb el que preveu l’art. 36.2 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i se’n 
concreta la destinació (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 de juliol de 2020 pel qual es decideix que un 
import de 600.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va declarar que 
no s’executaran en el marc dels plans anuals corresponents, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
d’acord amb el que preveu l’art. 36.2 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i se’n 
concreta la destinació (BOIB núm.135, d’1 d’agost de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 de juliol de 2020 pel qual es decideix que un 
import de 2.510.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va declarar que 
no s’executaran en el marc dels plans anuals corresponents, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
d’acord amb el que amb el que preveu l’article 36.2 del Decret llei 8/2020, de 13 de 
maig, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 135, d’1 d’agost de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 de juliol de 2020, pel qual es corregeix l’Acord del 
Consell de Govern de 13 de desembre de 2019 pel qual s’aprova la proposta de la 
Comissió d’Impuls del Turisme sostenible relativa a modificacions a determinats 
projectes finançats amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla 
Anual de 2017 i Pla Anual de 2018 (BOIB núm. 135, d’1 d’agost de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 21 de setembre de 2020, pel qual es dona per 
assabentat de la no execució del projecte ITS-066-2018, d’un import de 1.998.330,58€, 
aprovat en el marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible de l’any 2018 que 
consta relacionat en l’annex 3 de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, 
i s’imputa al programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a 
la COVID-19) un import de 1.500.000€, d’acord amb el que preveu l’article 36.1 del 
Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i es concreta la destinació d’aquest (BOIB núm. 164, 
de 22 de setembre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 5 d’octubre de 2020 de cancel·lació dels projectes 
ITS 2019-130 i ITS 2019-149,  aprovats en el marc del Pla Anual d’Impuls del Turisme 



       
 

7 

Sostenible per al període 2019 i que es varen declarar d’execució estratègica per 
l’Acord del Consell de Govern, de 12 de juny de 2020, amb uns imports d’1.638.000€ i 
1.050.000€ respectivament, la totalitat dels quals, d’acord amb el que preveu l’article 
36 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, s’han d’imputar al programa pressupostari de 
despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) i destinar-los a un projecte 
d’instal·lacions d’energies renovables per a hospitals públics (BOIB núm. 172, de 6 
d’octubre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2020 pel qual s’imputa al programa 
pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) un import 
de 498.330,58€, provinents de la no execució del projecte ITS-066-2018, d’acord amb 
el que preveu l’article 36.2 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i es concreta la 
destinació del mateix (BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020). 
. 
. La Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls 
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 
ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 16 de novembre de 2020 pel qual es decideix que 
un import de 700.000€, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va declarar que 
no s’executaran en el marc dels plans anuals corresponents, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) 
d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, i se’n 
concreta la destinació del mateix (BOIB núm. 196, de 17 de novembre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2020, de modificació del l’Acord 
del Consell de Govern de 17 de juliol de 2020 pel qual es decideix que un import de 
5.000.000 d’euros, corresponents als projectes aprovats en el marc del Pla Anual 
d’Impuls del Turisme Sostenible per a l’any 2019 que consten relacionats a l’annex 2 
de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, respecte dels quals es va 
declarar que no s’executaran en el marc del pla anual esmentat, s’ha d’imputar al 
programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), 
d’acord amb el que preveu l’article 36.2 del Decret llei 8/2020 (ara Llei 2/2020) (BOIB 
núm. 199, de 24 de novembre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 30 de novembre de 2020 de modificacions del 10 de 
juliol de 2020 pel qual es consideren d’execució estratègica determinats projectes 
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aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible, segons 
l’excepció prevista en el primer paràgraf in fine de l’article 36.1 del Decret llei 8/2020, 
de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat 
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques 
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 202, d’1 de 
desembre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2020 pel qual es decideix que un 
import de 5.000.000 d’euros, corresponents als projectes aprovats en el marc dels 
plans anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de 
l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa 
pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), d’acord 
amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB 
núm. 206, de 10 de desembre de 2020). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 de modificació dels Acords 
del Consell de Govern de 17 i 31 de juliol de 2020 pels quals es decideix, respectivament, 
que un import de 5.000.000 d’euros i un de 600.000 euros, s’ha d’imputar al programa 
pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), d’acord 
amb l’article 36.2 del Decret llei 8/2020 (ara Llei 2/2020), i se’n concreta la destinació 
respectiva, i, d’altra banda, s’imputa un import de 412.000 al programa esmentat i se’n 
concreta la destinació (BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020). 
. 
. La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 
2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020). 
 
Any 2021 
. El Decret llei 1/2021, de 25 de gener de 2021, pel qual s’aproven mesures excepcionals 
i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a 
l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat 
econòmica (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021). 
. 
. La Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 
3/2020, de 29 de desembre, de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears per a l’any 2021, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 
216, de 31 de desembre de 2020 (BOIB núm. 18, d’11 de febrer de 2021). 
. 
. La Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 
1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit 
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de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, 
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria 
de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa (RGE núm. 
1274/21) (BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021). 
. 
. La Resolució de l’interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
relativa a la designació del personal encarregat d’intervenir la comprovació material 
de les adquisicions, les obres, els serveis o les subvencions de capital (BOIB núm. 35, 
de 13 de març de 2021). 
. 
. El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i 
urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa 
fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es decideix que un 
import de 3.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari 
de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), d’acord amb el que preveu 
l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm.43, de 30 de març 
de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es decideix que un 
import de 850.000 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell De govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari 
de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), d’acord amb el que preveu 
l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 43, de 30 de 
març de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2022 pel qual es decideix que un import 
d’1.850.364,15 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals 
d’impuls del turisme sostenible que consten en l’annex 2 de l’Acord del Consell de 
Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma pressupostari de 
despesa 521BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa 
d’ordenació i inspecció del transport terrestre), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 
de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 49, de 12 d’abril de 2021). 
 
. L’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 d’abril de 2021 per la 
qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, 
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de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de 
mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2020cord del Consell 
de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es decideix que un import de 850.000 euros, 
corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme 
sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord del Consell De govern de 10 
de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari de despesa 413G (accions 
públiques relatives a la COVID-19), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 
2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 53, de 22 d’abril de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 de modificació de l’Acord del 
Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es decideix que un import de 
850.000 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals 
d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord del 
Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari 
de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) (avui dia, al 714CCV), 
d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació 
(BOIB núm. 64, de 18 de maig de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 de modificació de l’Acord del 
Consell de Govern de 29 de març de 2021 pel qual es decideix que un import de 
3.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals 
d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord del 
Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari 
de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) (avui dia, al 714BCV), 
d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació 
(BOIB núm. 64, de 18 de maig de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 de maig de 2021 pel qual es decideix que un 
import de 4.500.000 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma 
pressupostari de despesa 751CCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el 
programa de promoció turística), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 
2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 71, d’1 de juny de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual es decideix que un 
import d’1.000.000 d’euros i un de 5.000.000 d’euros, corresponents als projectes 
aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible de l’Acord del 
Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’han d’imputar al subprograma 
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pressupostari de despesa 714BCV, d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 
2/2020, i se’n concreta la destinació respectiva  (BOIB núm. 85, de 29 de juny de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 pel qual s’aprova la proposta de 
la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible relativa a modificacions de determinats 
projectes finançats amb fons per afavorir el turisme sostenible corresponents als plans 
anuals de 2017, 2018 i 2019  (BOIB núm. 103, de 3 d’agost de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 2 d’agost de 2021 de modificació de l’Acord del 
Consell de Govern de 9 de desembre de 2020, pel qual es decideix que un import de 
5.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals 
d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord del 
Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al programa pressupostari 
de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), d’acord amb el que 
preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació  (BOIB núm. 104, de 
5 d’agost de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual es decideix que un 
import d’1.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l’annex 2 de l’Acord 
del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma 
pressupostari de despesa 222CCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el 
programa d’Actuació de policies), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 
2/2020, de 15 d’octubre, i se’n concreta la destinació del mateix  (BOIB núm. 136, de 5 
d’octubre de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 de modificació dels Acords 
del Consell de Govern de 21 de setembre, de 16 de novembre i de 9 de desembre de 
2020 pels quals es va decidir, respectivament, que un import d’1.500.000 euros, un de 
700.000 euros i un de 5.000.000 d’euros, s’imputàs al programa pressupostari de 
despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), i se’n concretà la destinació  
(BOIB núm. 171, de 14 de desembre de 2021). 
. 
. L’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 de modificació dels Acords 
del Consell de Govern de 21 de setembre, de 16 de novembre i de 9 de desembre de 
2020 pels quals es va decidir, respectivament, que un import d’1.500.000 euros, un de 
700.000 euros i un de 5.000.000 d’euros, s’imputàs al programa pressupostari de 
despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19), i se’n concretà la destinació 
(BOIB núm. 171, de 14 de desembre de 2021). 
. 
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. La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 
2021). 
 
Any 2022 
. L’Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022 pel qual es decideix que un 
import d’1.000.000 d’euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans 
anuals d’impuls del turisme sostenible que consten en l’annex 2 de l’Acord del Consell 
de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma pressupostari de 
despesa 521BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa 
d’ordenació i inspecció del transport terrestre), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 
de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació (BOIB núm. 17, d’1 de febrer de 2022). 
. 
. L’Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es 
redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de 
juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures 
d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021 (BOIB núm. 56, de 28 
d’abril de 2022). 
. 
. La Correcció d’errors de l’Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors 
per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 
35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades 
turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021 
(BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022). 
. 
. La Ordre 15/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de maig de 
2022 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 2023 (BOIB núm. 66, de 21 de 
maig de 2022). 
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