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0. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT

L'article 30.29 de l'Estatut d'Autonomia, segons la redacció
feta per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, atribueix a aquesta
comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de
casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues
esportivobenèfiques.

0.1. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Rebuig de sessió plenària extraordinària (escrit RGE núm.
7136/14).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de juliol de 2014, atès l'escrit esmentat,
presentat per 18 diputats adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, rebutjà per 4 vots a favor, 9 en contra i 1 abstenció,
la solAlicitud de convocatòria de sessió plenària extraordinària
esmentada (publicada al BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de
2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 23 de juliol de 2014, aprovà la Llei del
joc i les apostes a les Illes Balears.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI DEL JOC I LES APOSTES A LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El sector del joc té una elevada transcendència tant des del
punt de vista econòmic com social a les Illes Balears. Una
mostra d'això és l'elevat nombre d'empreses operadores,
fabricants, titulars de salons i establiments de joc existents,
també de casinos, bingos i sales de joc ubicats al nostre territori.
Tot aquest entramat genera, no només una activitat econòmica
dinàmica i activa, amb més de quatre mil llocs de treball en el
sector, sinó també un volum d'ingressos per taxes fiscals i
administratives d'aproximadament 32 milions d'euros.

En virtut del Reial Decret 123/1995, de 27 de gener, es
traspassen les funcions i els serveis en matèria de casinos, jocs
i apostes de l'Administració General de l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Malgrat que la dita competència ha estat exercida per
aquesta comunitat autònoma mitjançant l'aprovació d'un
important nombre de decrets i ordres, incloent-hi determinats
articles en lleis transversals, fins a la data no s'havia abordat
l'elaboració d'una norma jurídica amb rang de llei en matèria de
joc.
Així mateix, la publicació de la Llei 13/2011, de 27 de maig,
de regulació del joc, en l'àmbit estatal, ha suposat un fet clau per
decidir la remodelació de la normativa autonòmica, començant
per l'elaboració d'una llei moderna que constitueixi un marc de
referència i suport legal a la normativa existent fins ara.
La necessitat que aquesta comunitat autònoma es dotàs d'una
llei sobre el joc i les apostes era sentida des de temps enrere pels
diversos agents que intervenen en l'activitat del joc. Fins i tot el
Consell Consultiu, en diverses ocasions, s'ha pronunciat en el
sentit de manifestar en els dictàmens (86/2001, 70/2002,
105/2004, 16/2005, 17/2005, 96/2009 i 31/2012) sobre normes
reglamentàries en matèria de joc, la preocupació en relació amb
la reserva de llei en matèria de joc, i ha insistit en la necessitat
de donar cobertura legal a tota la relació de disposicions
reglamentàries existent en la matèria.
La manca d'una norma amb rang de llei, suplerta fins ara
mitjançant la publicació de disposicions reglamentàries, ha
generat que aquest últim cos normatiu es trobi orfe d'un marc
legal comú de referència.
En conseqüència, aquesta llei sorgeix sota l'imperatiu de
dotar de coherència l'ordenació pròpia d'aquest sector, de
complir amb els mandats constitucionals de reserva de llei en
algunes parcelAles, com la sancionadora, i de proporcionar a les
persones usuàries potencials, a les persones treballadores i a les
persones empresàries del sector, així com a la mateixa
administració pública gestora, un marc d'actuació amb les
garanties escaients. L'establiment d'unes línies bàsiques en
política de joc i apostes configura la seguretat jurídica
necessària del sector.
La pràctica del joc d'atzar és una conducta com a tal
susceptible de crear addicció (ludopatia i/o joc patològic), per
la qual cosa les ludopaties (catalogades com a addiccions
psicològiques i/o sense substància), així com les
drogodependències, estan regulades en la Llei 4/2005, de 29
d'abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes
Balears.
Aquesta llei constitueix un marc de referència que, amb
vocació de permanència en el temps, reguli els principis i els
aspectes bàsics del joc i les apostes al nostre territori, que
s'adapti a les noves disposicions comunitàries en relació amb
determinades màquines recreatives i altres modalitats de joc, i
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que doni un mínim suport normatiu a la nova realitat imposada
pels avenços electrònics i telemàtics en aquest sector.
Es tracta de dur a terme una regulació succinta que faci
possible el compliment d'uns objectius mínims, com són els de
fer visibles la competència de la comunitat autònoma en relació
amb l'activitat del joc i les apostes, i l'exigència d'autorització
administrativa per a aquestes activitats.
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al
mercat interior, exclou del seu àmbit d'aplicació el joc per
diners que impliqui apostes de valor monetari en jocs d'atzar, les
loteries incloses, el joc als casinos i les apostes, tenint en
compte l'especificitat de les esmentades activitats, que
comporten a càrrec dels estats l'aplicació de polítiques
relacionades amb l'ordre públic i la protecció dels consumidors.
La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat
de mercat (en endavant, LGUM), estableix una sèrie de
principis sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, que s'han d'aplicar a qualsevol activitat econòmica a
desenvolupar en el territori nacional.
En concret, el règim d'intervenció mitjançant autoritzacions
per a l'accés i l’exercici d'activitats econòmiques en matèria de
joc i apostes que ara es regula podria afectar el principi de
necessitat i proporcionalitat de les actuacions, recollit en l'article
5 de la LGUM. El dit article recull l'excepcionalitat a aquesta
intervenció, que s'ha de motivar en la salvaguarda d'alguna raó
imperiosa d'interès general entre les compreses en l'article 3.11
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici: l'ordre públic, la
seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la
preservació de l'equilibri financer del règim de seguretat social,
la protecció dels drets, la seguretat i la salut dels consumidors,
dels destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de
la bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau,
la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà, la sanitat
animal, la propietat intelAlectual i industrial, la conservació del
patrimoni històric i artístic nacional, i els objectius de la política
social i cultural.
És a dir, els conceptes d'ordre públic, salut pública,
protecció dels drets, seguretat i salut dels consumidors i dels
destinataris de serveis, així com el de lluita contra el frau són
definits com a raons imperioses d'interès general. En aquest cas,
les característiques intrínseques del sector del joc i les apostes
generen la necessitat d'establir mecanismes de regulació
especials que donin seguretat jurídica a operadors i a
participants en els diferents jocs, i que garanteixin la
imprescindible protecció dels menors d'edat i de les persones
que hagin solAlicitat voluntàriament la no-participació, i de
l'ordre públic en el desenvolupament del joc. La pràctica del joc
d'atzar és una conducta com a tal susceptible de crear addicció
i, per tant, amb aquesta nova regulació s'ha d'assegurar una
eficàcia més gran en el compliment dels objectius ineludibles de
tutela i protecció social dels menors i dels participants en els
jocs.
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La intervenció pública en matèria de joc, tant des del punt de
vista històric com des de la perspectiva del dret comparat, s'ha
justificat sempre amb l'objectiu d'evitar fraus, addiccions o, en
definitiva, consagrar una adequada protecció del jugador davant
possibles abusos per part de les persones que es dediquen
professionalment a aquesta activitat amb caràcter lucratiu.
Atesa aquesta especial protecció a consumidors i a
destinataris del sector, així com l'obligació de garantir l'ordre
públic en el desenvolupament del joc i la salut pública, que
s'han de donar en aquesta norma, s'ha considerat que hi ha
“raons imperioses d'interès general” que justifiquen mantenir el
règim d'intervenció esmentat abans mitjançant autoritzacions
per a l'accés i l’exercici d'activitats econòmiques en matèria de
joc. Quant a la resta de principis establerts en la LGUM, estan
recollits en l'article 8.4, en la disposició addicional segona, així
com en la resta de l'articulat.
Aquestes mateixes raons imperioses són les que justifiquen
els efectes desestimatoris del silenci administratiu referent al
règim de les autoritzacions en matèria de joc i apostes regulat en
la llei.
La publicació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, ha introduït conceptes, classificacions i
categories de les empreses turístiques diferents dels existents
amb la normativa turística anterior. Així, s'han utilitzat en
l'articulat de la Llei del joc els conceptes i les classificacions
actuals amb relació als establiments que poden ser autoritzats
per a la pràctica de jocs i apostes.
Els principis de simplificació administrativa i de càrregues,
el de simplificació documental dels procediments
administratius, el de comunicació i tramitació d'expedients per
mitjans telemàtics i interactius, tots recollits en el nostre Decret
6/2013, de 8 de febrer, regeixen l'esperit d’aquesta llei.
II
La llei consta de 38 articles (distribuïts en sis títols), sis
disposicions addicionals, tres de transitòries, una de derogatòria
i tres de finals.
El títol I (articles 1 a 7) es dedica a les disposicions generals
sobre la matèria, l'àmbit d'aplicació, la distribució de
competències i els criteris o principis que vertebren l'activitat
del sector. El títol II (articles 8 a 16) preveu la regulació dels
establiments i les modalitats de joc i apostes. El títol III (articles
17 a 22) recull les empreses de joc. El títol IV (articles 23 i 24)
tracta dels drets i les obligacions de les persones usuàries, així
com de les prohibicions d'accés d'aquestes als establiments. El
títol V (articles 25 i 26) disposa les normes bàsiques sobre
inspecció i control. Finalment, el títol VI (articles 27 a 38)
regula el règim sancionador.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d'aplicació de la llei
1. Aquesta llei té per objecte regular, en l'àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats relatives
al joc i les apostes en les seves diferents modalitats i
denominacions.
2. S'inclou en l'objecte d'aquesta llei la regulació de:
a) Totes les activitats en les quals s'arrisquin quantitats de
doblers o objectes econòmicament avaluables en qualsevol
forma, sobre resultats futurs i incerts, i que en permetin la
transferència entre les persones participants, amb independència
que hi predomini el grau de destresa de les persones jugadores
o siguin exclusivament o primordialment de sort, envit o atzar,
i tant si es desenvolupen a través d'activitats humanes com
mitjançant la utilització de màquines automàtiques, canals
electrònics, informàtics, telemàtics o interactius, incloent-hi els
establiments on es faci la gestió i l’explotació del joc i les
apostes.
b) Les empreses dedicades a la gestió i l’explotació de jocs
i d'apostes, a la fabricació de materials de joc i a activitats
connexes.
c) Els locals on es duen a terme la gestió i l’explotació de
jocs i d'apostes, així com aquells on es produeixen els resultats
condicionants.
d) Les persones que intervinguin en la gestió, l’explotació i
la pràctica dels jocs i les apostes.
e) L'advertència i la prevenció de possibles repercussions en
les persones usuàries, les seves famílies i la societat per l'ús
abusiu del joc.
3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:
a) Els jocs o les competicions de mer passatemps o esbarjo
en els quals no concorri el requisit d'explotació lucrativa i les
transferències produïdes no vagin més enllà dels usos socials de
caràcter tradicional, familiar o amistós. Tot això, sens perjudici
del que estableix la disposició addicional quarta d’aquesta llei.
b) Les màquines recreatives o de tipus A, així com els salons
recreatius en els quals només s'instalAlin aquest tipus de
màquines. Igualment, se n'exclouen les empreses que
exclusivament tenguin per objecte l'explotació d'aquestes
màquines o salons, per la qual cosa no requereixen l'autorització
administrativa prevista en aquesta llei per a la seva instalAlació
i funcionament ni tampoc l'homologació i la inscripció en els
registres de models i d'empreses regulats reglamentàriament.
c) Les apostes mútues esportivobenèfiques i els jocs i les
apostes d'àmbit estatal.
Article 2
Principis generals d'ordenació
1. La regulació, l’organització, l’explotació i la pràctica del joc
i de les apostes en la comunitat autònoma de les Illes Balears
s'ha d'inspirar en polítiques de joc responsable, i ha d'observar
a tota hora els principis següents:
a) La transparència, la salvaguarda de l'ordre i la seguretat
en el desenvolupament dels jocs i les apostes.
b) La diversificació empresarial del joc i les apostes,
afavorint la transparència en el mercat i la concurrència en
condicions d'igualtat de les persones físiques i jurídiques
dedicades a l'explotació dels jocs i les apostes.

c) La prevenció de perjudicis a terceres persones,
especialment als sectors més vulnerables com ara menors d'edat
o persones impossibilitades.
d) La prevenció i la prohibició d'activitats monopolístiques
i oligopolístiques així com de pràctiques fraudulentes en el
desenvolupament dels jocs i les apostes, i en l'activitat de
persones empresàries i jugadores.
e) La garantia del pagament de premis.
2. La comunicació i la tramitació d'expedients podrà fer-se per
mitjans telemàtics i interactius, en la forma i conformement als
procediments que estableixi la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Article 3
Autoritzacions
1. La realització de qualsevol activitat inclosa en l'àmbit
d'aquesta llei requereix l’autorització administrativa prèvia.
En cap cas no es poden atorgar noves autoritzacions per
instalAlar establiments específics de joc a la zona d'influència de
centres d'ensenyament de persones menors d'edat, zones de
lleure infantil i centres permanents d'atenció a les persones
menors d'edat. La determinació de la zona d'influència s'ha de
desenvolupar reglamentàriament.
2. Les autoritzacions i els permisos s'han d’atorgar quan es
compleixin els requisits establerts en la llei i en les disposicions
reglamentàries que la despleguin. En tot cas, les persones
titulars de les autoritzacions han d'estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
3. Les autoritzacions tenen caràcter temporal, i han d'assenyalar
de manera explícita els seus titulars, el temps pel qual es
concedeixen, les activitats autoritzades i les condicions, i els
llocs on poden ser practicades, amb la indicació de les
característiques que aquests han de posseir. Així mateix, seran
renovables quan així es determini reglamentàriament.
En qualsevol cas, la renovació de les autoritzacions
comporta el compliment de les condicions i els requisits exigits
en l'autorització inicial i/o en les modificacions autoritzades
posteriorment.
4. Per desenvolupar l'activitat de joc i apostes en un determinat
establiment es requereix l'obtenció prèvia de l'autorització o
llicència o comunicació exigida en la normativa sectorial
corresponent, que s'ha d'acreditar segons es determini
reglamentàriament.
5. Les autoritzacions poden revocar-se si durant el seu període
de vigència es perden les condicions o s'incompleixen les
obligacions que es derivin del seu atorgament o modificació
posterior autoritzada i, així mateix, per incompliment de les
obligacions tributàries en matèria de joc. L'òrgan competent en
matèria de joc pot demanar d'ofici a l'Agència Tributària de les
Illes Balears i a les persones titulars de les autoritzacions el
compliment de les dites obligacions tributàries.
També poden revocar-se les autoritzacions quan no es
constitueixin les fiances corresponents, no s'actualitzin o no es
reposin dins termini.
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6. Els efectes del silenci en matèria de joc i apostes són sempre
desestimatoris.
7. Les autoritzacions seran transmissibles en els casos i les
condicions que reglamentàriament es determinin, sempre amb
el coneixement previ de l'Administració.
8. No poden ser titulars de les autoritzacions necessàries per a
l'organització i l’explotació dels jocs o les apostes regulades per
aquesta llei les persones físiques i jurídiques que es trobin en
alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnades dins dels cinc anys anteriors a
la data de la solAlicitud mitjançant sentència ferma per delicte de
falsedat, contra les persones, contra la salut pública, contra la
propietat, contra la hisenda pública o contra la Seguretat Social.
b) Haver estat declarades insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarades en concurs llevat que en
aquest hagi adquirit eficàcia un conveni amb els creditors, o
estar subjectes a intervenció judicial.
c) Haver estat sancionades mitjançant resolució ferma per
tres o més infraccions molt greus en els últims cinc anys per
incompliment de la normativa de joc, o haver estat sancionades
mitjançant resolució ferma per dues o més infraccions
tributàries greus, en els últims cinc anys, per tributs sobre el joc
i les apostes.
d) Haver estat condemnades, mitjançant resolució ferma, a
penes o sancions que comportin la privació de drets o que
suposin la inhabilitació absoluta o l'especial per a ocupació,
professió, ofici, indústria o comerç.
La incursió en alguna de les circumstàncies esmentades
posteriorment a l'atorgament de l'autorització en comportarà la
revocació immediata i no podrà tornar a solAlicitar-se durant un
període de cinc anys des de la revocació.
9. Les prohibicions establertes en l'apartat anterior són
aplicables a les persones físiques i jurídiques que siguin sòcies,
directives o administradores d'altres entitats, sempre que:
a) Hi tenguin una participació superior al 50%.
b) Tenguin poder de direcció, gestió o control de l'entitat
titular de l'autorització.
Article 4
Competències dels òrgans de la comunitat autònoma
1. Al Consell de Govern li corresponen les competències
següents en matèria de joc:
a) Aprovar la planificació general del sector, tenint en
compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes,
les seves repercussions econòmiques i tributàries, i la necessitat
de diversificar el joc.
b) Aprovar les normes necessàries per al control i la direcció
dels jocs i les apostes.
c) Fomentar una política integral del joc responsable per
sensibilitzar, informar i difondre les bones pràctiques del joc, tot
això amb la necessària colAlaboració de les empreses i els
sectors afectats.
2. A la persona titular de la conselleria competent en matèria de
jocs i apostes:
a) Concedir les autoritzacions necessàries per organitzar,
gestionar i explotar els jocs i les apostes.
b) Aprovar el Catàleg de Jocs i Apostes i, si s’escau, les
modalitats i els tipus.
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c) Ordenar i exercir la inspecció, la comprovació, la
vigilància i el control de les activitats relacionades amb els jocs
i les apostes.
d) Regular el règim de publicitat del joc i les apostes,
d'acord amb la realitat i la incidència social de l'activitat, les
seves repercussions econòmiques i tributàries, i la necessitat de
reduir, diversificar i no fomentar l'hàbit, i impedir-ne la gestió
en situacions de monopoli.
e) Regular i gestionar el Registre General del Joc.
f) Fixar i homologar les característiques tècniques dels
elements i instruments dels jocs i les apostes.
g) Incoar els expedients sancionadors i imposar sancions en
els supòsits que preveu aquesta llei.
Article 5
Catàleg de Jocs i Apostes
1. El Catàleg de Jocs i Apostes és l'instrument bàsic d'ordenació
dels jocs de sort, envit i atzar, i constitueix l'inventari d'aquells
la pràctica dels quals pot ser autoritzada, amb subjecció als
restants requisits establerts reglamentàriament. Aquest catàleg,
que s'aprovarà pel conseller o la consellera competent, conté la
denominació, les modalitats possibles, els elements i les
persones necessàries per practicar els jocs autoritzables, les
regles bàsiques i els límits de cadascun d’aquests.
2. En aquest catàleg s'han d’incloure, en tot cas, els jocs i les
apostes següents:
a) Les loteries.
b) Els bitllets.
c) El bingo, en les diferents modalitats.
d) Els exclusius dels casinos de joc.
e) Els jocs colAlectius de doblers i atzar.
f) Els que es desenvolupin mitjançant l'ús de màquines
recreatives amb premi i màquines d'atzar.
g) Les rifes, les tómboles i les combinacions aleatòries.
h) Les apostes sobre esdeveniments esportius, sobre curses
en què intervinguin animals a hipòdroms i canòdroms o sobre
esdeveniments d'un altre caràcter prèviament determinats.
3. Tenen la consideració de jocs exclusius dels casinos de joc
els següents:
a) Ruleta francesa.
b) Ruleta americana.
c) Bola o boule.
d) Vint-i-un o blackjack.
e) Trenta i quaranta.
f) Punt i banca.
g) Ferrocarril, bacarà o chemin de fer en les diferents
modalitats.
h) Daus.
i) Pòquer, en les diferents modalitats.
j) Els desenvolupats mitjançant màquines d'atzar o de tipus
C.
k) Altres que puguin autoritzar-se reglamentàriament.

10512

BOPIB núm. 162 - 1 d'agost de 2014

4. Els jocs o les apostes desenvolupats mitjançant l'ús de
màquines o terminals telemàtics han de ser igualment
catalogats.
5. Es consideren prohibits els jocs i les apostes no inclosos en
el Catàleg. Igual consideració tenen els que, tot i estar inclosos
en el catàleg esmentat, es duguin a terme sense les preceptives
autoritzacions o amb incompliment de les condicions i els
requisits que s’hi exigeixin.
6. L'autorització d'un joc o aposta, o una modalitat, implica de
manera automàtica la seva inclusió en el Catàleg de Jocs i
Apostes.
Article 6
Registre General del Joc de les Illes Balears
1. El Registre General del Joc de les Illes Balears, com a
instrument de publicitat i control de les activitats relacionades
amb el joc i les apostes, recull les dades relatives a:
a) Les persones físiques o jurídiques que es dediquin a
l'explotació o organització de qualsevol joc o aposta, i a la
fabricació, la importació, la comercialització o el manteniment
de les màquines o de qualsevol material relacionat amb el joc.
b) Les persones amb prohibicions d'accés.
c) Els establiments autoritzats per a la pràctica del joc i les
apostes.
d) Les màquines de joc, els models, els sistemes
d'interconnexió, les dades d'identificació i instalAlació i els
permisos d'explotació.
e) Qualssevol altres dades d'interès relatives a l'activitat de
joc, així com qualsevol modificació que s’hi produeixi.
2. La inscripció en el Registre s'ha de fer d'ofici, i és requisit
indispensable per al desenvolupament de l'activitat de joc o
aposta en el territori de les Illes Balears.
3. Reglamentàriament s’ha de regular l'organització, el
funcionament i l'accés públic a les dades del Registre, que ha de
tenir caràcter públic, amb les limitacions previstes a la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, a l’efecte de la transparència de l'activitat.
Article 7
Publicitat i promoció
1. La publicitat i el patrocini, així com defineix la Llei 34/1988,
d'11 de novembre, general de publicitat, i també la promoció de
qualsevol forma del joc i de les apostes, requereixen
l'autorització administrativa prèvia, amb les condicions que es
fixin reglamentàriament, i queda expressament prohibida la
publicitat que inciti o estimuli a practicar-los.
2. No es considera publicitat de joc, als efectes que preveu
aquesta llei, la mera informació comercial duita a terme sense
finalitats publicitàries i, en concret, la que es limiti a informar
dels aspectes següents :
a) Nom, raó social, domicili, telèfon, lloc web i adreça
electrònica de l'empresa de joc i, si s’escau, de l'establiment
destinat a la pràctica de joc.
b) Horari d'obertura i tancament.
c) Serveis complementaris que presti l'establiment destinat
a la pràctica de joc i horari de la seva prestació.

3. Les disposicions sobre la publicitat ilAlegal contingudes en la
legislació general sobre publicitat són aplicables a la publicitat
de la pràctica dels jocs i de les apostes, així com dels
establiments dedicats a la seva pràctica i de les empreses del
sector del joc i de les apostes.
4. L'activitat publicitària, de patrocini i de promoció s'ha
d'ajustar al que disposen la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i
la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació
audiovisual; i ha de respectar, en tot cas, la normativa sobre
protecció de persones menors d'edat.
En particular, de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de
juliol, les comunicacions publicitàries per correu electrònic o un
altre mitjà de comunicació equivalent requereixen la solAlicitud
prèvia o l'autorització expressa de les persones destinatàries.
5. L'activitat publicitària, de patrocini i de promoció no ha
d'alterar la dinàmica de la pràctica del joc o l’aposta
corresponent, ha de respectar els principis bàsics sobre joc
responsable i ha de contenir l'advertiment que “el joc abusiu
perjudica la salut i pot produir ludopatia” i que “la pràctica del
joc està prohibida a les persones menors d'edat”.
6. Es consideren actes de promoció, i no requereixen
autorització administrativa prèvia, els obsequis i les invitacions
d'escassa quantia que es puguin oferir a les persones jugadores
dins els establiments autoritzats per a la pràctica dels jocs a fi de
donar a conèixer l'activitat.
TÍTOL II
ESTABLIMENTS I MODALITATS DE JOC I
APOSTES
Article 8
Establiments
1. Els jocs i les apostes s'han de practicar únicament i
exclusivament en els establiments que reuneixin els requisits
exigits en aquesta llei i en les disposicions que la despleguin, i
siguin autoritzats expressament per fer-ho.
2. Poden ser autoritzats per a la pràctica de jocs i apostes els
establiments següents:
a) Casinos de joc.
b) Sales de bingo.
c) Salons de joc.
d) Locals d'apostes.
e) Hotels, hotels de ciutat, hotels apartaments, allotjaments
de turisme interior, restaurants, bars cafeteries, sales de festa,
salons de ball, discoteques, cafès concert.
f) En els termes en què es determini reglamentàriament, es
poden autoritzar, segons cada modalitat de joc i aposta, altres
establiments oberts al públic.
En els termes, les condicions i els requisits que
reglamentàriament es prevegin, les agrupacions o unions
d'empreses titulars d'autoritzacions de joc presencial, o aquestes
individualment, poden desenvolupar de manera remota a través
de mitjans telemàtics, interactius o de comunicació a distància,
les activitats de joc i apostes incloses en el Catàleg de Jocs i
Apostes que tenguin autoritzades, excepte en els establiments
recollits en l'apartat 2.e) d'aquest article.
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3. La capacitat i la superfície dels establiments, així com les
condicions de funcionament, s'han de determinar
reglamentàriament.
4. L'obertura d'establiments oberts al públic on pretenguin
desenvolupar activitats de jocs i apostes els operadors
autoritzats per altres administracions, així com la instalAlació
d'equips que permetin la participació en els esmentats jocs i
apostes, requereixen l'obtenció prèvia de l'autorització atorgada
pel titular de l'òrgan competent en matèria de joc de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici del que
estableix la disposició addicional segona d'aquesta llei.
5. Als establiments autoritzats per a la pràctica de jocs i apostes
hi ha d'haver un llibre o fulls de reclamacions a disposició de les
persones jugadores i de l'Administració. Reglamentàriament se
n'ha de regular la tramitació a través de mitjans informàtics o
telemàtics.
Article 9
Casinos de joc
1. Tenen la consideració de casinos de joc els establiments que
reuneixen els requisits exigits i han estat autoritzats per a la
pràctica dels jocs que, en el Catàleg de Jocs i Apostes de les
Illes Balears, es recullen com a “exclusius dels casinos de joc”,
o altres que puguin autoritzar-se reglamentàriament.
2. L'autorització d'instalAlació d'un casino s'ha de fer mitjançant
un concurs públic en el qual s'han de valorar, entre d’altres, el
nombre de llocs de treball fix, l'interès turístic del projecte, la
solvència de les persones promotores, l'experiència en el sector,
el programa d'inversions i el compliment de les condicions
concretes de la convocatòria. La concessió de l'autorització no
exclou l'obtenció de les llicències preceptives.
3. L'autorització s’ha de concedir per un període mínim de deu
anys.
4. Les característiques de tot ordre dels establiments a què es
refereix aquest precepte, així com els serveis complementaris
que puguin establir-se, han de ser determinats en la
reglamentació corresponent. Tenen la consideració de serveis
complementaris, els de restaurant, cafeteria, auditori, sales de
festa, aparcaments i altres serveis.
5. Poden autoritzar-se l'obertura i el funcionament d'una sala
accessòria per a cada casino autoritzat sempre que constitueixi
una unitat d'explotació i en formi part, i compleixi els requisits
i les condicions que s'estableixin reglamentàriament.
Article 10
Sales de bingo
1. Tenen la consideració de sales de bingo els establiments que
hagin estat autoritzats per a la pràctica del joc del bingo en les
diferents modalitats.
2. A les sales de bingo poden instalAlar-se màquines de tipus B
en funció de la capacitat del local i en els termes que es
determinin reglamentàriament.
Així mateix, s'hi poden practicar, amb l’autorització prèvia
de l'òrgan competent en matèria de joc, altres jocs dels inclosos
en el Catàleg de Jocs i Apostes de les Illes Balears, sempre que
no siguin exclusius de cap altre tipus d'establiments.
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3. Les sales de bingo han de disposar, com a mínim, d'una àrea
de recepció i una sala de jocs.
La capacitat, la superfície, el funcionament i els serveis
mínims per prestar al públic de les sales de bingo han de ser
determinats reglamentàriament.
4. Les autoritzacions per a l'explotació de sales de bingo s’han
de concedir per un període de deu anys.
Article 11
Salons de joc
1. Tenen la consideració de salons de joc els establiments
específicament autoritzats per instalAlar màquines de tipus B.
Així mateix, s'hi poden practicar, amb prèvia autorització, altres
jocs dels inclosos en el Catàleg de Jocs i Apostes de les Illes
Balears que no siguin exclusius de cap altre tipus d'establiment.
2. Les condicions, el nombre de màquines i les obligacions de
les persones titulars s'establiran reglamentàriament.
3. Podran explotar-se en aquests establiments màquines
recreatives o activitats de mer entreteniment.
Article 12
Locals d'apostes
1. Són els establiments on es desenvolupa una activitat de joc en
la qual s'arrisquen quantitats de doblers sobre els resultats d'un
esdeveniment prèviament determinat el desenllaç del qual és
incert i aliè a les persones participants, i es determina la quantia
del premi que s'atorga en funció de les quantitats arriscades o
d'altres factors fixats prèviament en la regulació de la modalitat
concreta d'aposta.
2. Les empreses que explotin locals d'apostes hauran de complir
els requisits que es determinin reglamentàriament.
Article 13
Màquines de joc
1. Són màquines de joc als efectes d'aquesta llei els aparells
manuals o automàtics que, a canvi d'un preu fix, ofereixen a la
persona usuària entreteniment amb la possibilitat d'obtenir un
premi.
2. Les màquines de joc es classifiquen en els grups següents:
a) Màquines de tipus B o recreatives amb premi programat
són les que, a canvi del preu de la partida o jugada, concedeixen
a la persona usuària un temps d'ús o de joc i, eventualment, un
premi en metàlAlic, d'acord amb el programa de joc.
b) Màquines de tipus C o d'atzar són les que a canvi del preu
de la partida o jugada concedeixen a la persona usuària un
temps de joc i eventualment poden oferir un premi que sempre
depèn de l'atzar.
c) Màquines de tipus D, anomenades màquines amb premi
en espècie, grup que engloba les anomenades grues i les altres
expenedores que incloguin algun element de joc addicional.
Reglamentàriament s'establiran els requisits d'homologació,
explotació i instalAlació, i el seu règim administratiu general.
3. Queden excloses d'aquesta llei les màquines expenedores que
es limitin a efectuar mecànicament venda de productes i
mercaderies, sempre que el valor dels diners dipositats a les
màquines correspongui al valor en mercat dels productes que
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lliurin, així com les màquines de tocadiscs o videodiscs i les
màquines o aparells de simple competència o esport on el joc es
realitzi sense l'ajuda directa de components electrònics.
4. Queden excloses d'aquesta llei les màquines de tipus A o
recreatives, que són les següents:
a) Les que, a canvi d'un preu, ofereixen al jugador o la
jugadora un temps d'utilització, sense que hi hagi cap tipus de
premi o compensació en metàlAlic, en espècie o en forma de
punts canviables, llevat de la possibilitat de continuar jugant pel
mateix import inicial.
b) Les denominades de realitat virtual, simulació i
anàlogues, sempre que la persona usuària intervingui en el
desenvolupament dels jocs.
c) Les de competència simple o esportiva els components
electrònics de les quals no tenguin influència decisiva en el
desenvolupament del joc.
d) Els jocs recreatius sense premi desenvolupats a través
d'ordinadors i altres suports informàtics, com ara els videojocs
o altres programes informàtics de joc recreatiu, practicats en
locals oberts al públic, explotats lucrativament a canvi d'un preu
mitjançant la seva instalAlació en la memòria mateixa de
l'ordinador personal o d'altres suports informàtics, o bé en una
xarxa d'àrea local, o bé en altres xarxes informàtiques de
telecomunicacions o anàlogues de caràcter extern, sens perjudici
del que disposa la normativa sobre propietat intelAlectual.
No obstant això, el que es disposa en aquest apartat s'ha
d'entendre sens perjudici de la necessitat de compliment per
aquestes màquines de la normativa vigent adreçada a la
protecció de persones menors d'edat a les quals sigui aplicable,
així com de la que reguli específicament el contingut dels jocs
o suports a través dels quals es practiquen.
5. Les màquines regulades en aquesta llei no poden situar-se en
terrasses o altres espais ubicats en zones que siguin d'ocupació
de vies públiques. Tampoc no poden instalAlar-se màquines de
tipus B als bars de centres i àrees comercials o estacions de
transport públic si el local no es troba aïllat de la zona de pas,
als bars que siguin dependències complementàries d'altres locals
i establiments destinats a espectacles públics i altres activitats
recreatives o esportives.

Article 14
Apostes
S'entén per aposta, sigui quina sigui la seva modalitat,
l’activitat de joc en la qual s'arrisquen quantitats de diners sobre
els resultats d'un esdeveniment prèviament determinat el
desenllaç del qual és incert i aliè a les persones participants, i es
determina la quantia del premi que s'atorga en funció de les
quantitats arriscades o altres factors fixats prèviament en la
regulació de la modalitat concreta d'aposta.
Queden prohibides les apostes que, per si mateixes o per raó
dels esdeveniments sobre els quals es formalitzen, atempten
contra els drets i les llibertats, en particular, contra la dignitat de
les persones, el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar
i a la pròpia imatge, així com contra la protecció de la joventut
i dels infants; i aquelles altres que es fonamentin en la comissió
de delictes, faltes o infraccions administratives, en
esdeveniments prohibits per la legislació vigent o en
esdeveniments de caràcter polític o religiós. Les apostes s’han
de fer sobre esdeveniments reals i, per tant, queden prohibides
les apostes sobre esdeveniments simulats o virtuals.

Article 15
Loteries
S'entén per loteries les activitats de joc en les quals
s'atorguen premis en els casos en què el número o la combinació
de números o signes, expressats en el bitllet o en el seu
equivalent electrònic, coincideixen en tot o en part amb el
determinat mitjançant un sorteig o esdeveniment celebrat en una
data prèviament determinada o en un programa previ, en el cas
de les instantànies o presortejades. Les loteries es
comercialitzen en bitllets o en qualsevol altra forma de
participació el suport de la qual sigui material, informàtic,
telemàtic, telefònic o interactiu.
Article 16
Rifes i tómboles
1. S'entén per rifa la modalitat de joc consistent en l'adjudicació
d'un o diversos premis mitjançant la celebració d'un sorteig o
selecció per atzar, entre les persones que adquireixin bitllets,
paperetes o altres documents o suports de participació,
diferenciats entre si, ja siguin de caràcter material, informàtic,
telemàtic o interactiu, en una data prèviament determinada, i
sempre que per participar sigui necessari fer una aportació
econòmica. L'objecte de la rifa pot ser un bé moble, immoble,
semovent o drets lligats a aquests, sempre que no siguin premis
dineraris.
2. S'entén per tómbola la modalitat de joc en la qual el jugador
o la jugadora participa en el sorteig de diversos objectes
exposats al públic, mitjançant l'adquisició de bitllets o paperetes
tancats que contenen, si s'escau, la indicació del premi que es
pot obtenir, que ha de ser en tot cas en espècie.
TÍTOL III
EMPRESES DE JOC
Article 17
Empreses de joc
1. Es consideren empreses de joc les persones físiques o
jurídiques que, prèvies autorització i inscripció en el Registre
General del Joc de les Illes Balears, duen a terme activitats
incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.
2. Queda prohibit l'exercici empresarial d'activitats relacionades
amb jocs i apostes que no disposi d'inscripció prèvia en el
Registre General del Joc o que es desenvolupi sense autorització
administrativa prèvia o al marge dels requisits i les condicions
establerts reglamentàriament, amb les excepcions previstes en
aquesta llei.
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Article 18
Fiances

Article 20
Empreses titulars de salons de joc

1. Les empreses i les persones empresàries que duguin a terme
activitats relacionades amb el joc han de constituir a favor de la
hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una
fiança en els termes, les formes i les quanties prevists en la
normativa vigent. Aquestes garanties queden afectes al
compliment per aquestes entitats i persones de les seves
obligacions, derivades d'aquesta llei, i especialment a
l'abonament dels premis, a les responsabilitats derivades del
règim sancionador, així com al compliment de les obligacions
derivades dels tributs específics sobre el joc i les apostes.

1. Poden ser titulars d'autoritzacions de salons de joc les
persones jurídiques que compleixin els requisits següents:
a) Haver-se constituït sota la forma de societat mercantil.
b) Tenir el capital social mínim exigit en cada cas per la
normativa específica que hi sigui aplicable, que ha d'estar
totalment desemborsat i representat per accions o participacions
nominatives.
c) Tenir per objecte social l'explotació de màquines
recreatives en salons així com la realització de les activitats
preparatòries, necessàries, accessòries, complementàries o
relacionades amb aquests.

2. Les obligacions a què es refereix l'apartat 1 poden fer-se
efectives d'ofici contra les fiances dipositades.
3. La fiança s'ha de mantenir actualitzada en la quantia exigida
reglamentàriament. Si se'n produïa, per qualsevol circumstància,
una disminució de la quantia, la persona o l’entitat que l'hagués
constituïda l'haurà de completar en la quantia obligatòria en el
termini que en cada cas s'estableixi reglamentàriament o, si no
n'hi havia, en el termini de dos mesos a comptar des de la data
de la disminució.
4. Les fiances s'extingeixen si desapareixen les causes que en
varen motivar la constitució, si no hi ha responsabilitats
pendents o si ha transcorregut el termini màxim de prescripció
d'aquestes responsabilitats, casos en què han de ser tornades, a
petició de la persona interessada, amb prèvia liquidació, si
escau.
Article 19
Empreses titulars de casinos
1. Poden ser titulars d'autoritzacions de casinos de joc les
persones jurídiques que compleixin els requisits següents:
a) Haver-se constituït com a societat anònima i tenir la
nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
b) Tenir un capital social mínim, subscrit i totalment
desemborsat en la quantia que es determinarà
reglamentàriament.
c) El seu objecte social únic i exclusiu ha de ser l'explotació
del casino de joc i, si s'escau, de les instalAlacions i els serveis
complementaris o accessoris relacionats amb l'explotació
d'aquest.
d) Les accions representatives del capital han de ser
nominatives.
e) La participació directa o indirecta de capital estranger no
pot excedir els límits establerts en el règim especial per a les
inversions estrangeres a Espanya.
f) La societat ha de tenir administració colAlegiada. Les
persones administradores han de ser persones físiques.
2. Reglamentàriament es determinaran la resta de requisits per
a l'obtenció de l'autorització d'instalAlació i explotació de casinos
de joc.

2. Reglamentàriament es determinaran la resta de requisits per
a l'obtenció de l'autorització per ser empresa titular de salons de
joc.
Article 21
Empreses operadores de màquines
1. Poden ser empreses operadores de màquines les persones
físiques i jurídiques que compleixin els requisits següents:
a) Haver-se constituït sota qualsevol de les modalitats de
societat mercantil admeses.
b) Disposar del capital social mínim exigit en cada cas per
la normativa mercantil vigent, representat per accions o
participacions.
La participació de capital estranger s'ha d'ajustar a la
normativa vigent sobre inversions estrangeres.
2. En tot cas, les empreses de màquines recreatives han d'estar
inscrites en la secció corresponent del Registre General del Joc,
autoritzades a aquest efecte per a la realització de les activitats
de fabricació, importació, exportació, comercialització o
distribució i instalAlació o explotació de màquines recreatives.
3. Reglamentàriament es determinaran la resta de requisits per
a l'obtenció de l'autorització per ser empresa operadora de
màquines.
Article 22
Titulars de sales de bingo
1. Poden ser titulars d'empreses de bingo les persones jurídiques
que reuneixin els requisits següents:
a) Haver-se constituït com a societat anònima i tenir la
nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea.
b) Tenir un capital social mínim, subscrit i totalment
desemborsat.
c) Les accions representatives del capital han de ser
nominatives.
d) Tenir per objecte social únicament i exclusivament
l'explotació de sales de bingo i els seus serveis complementaris,
i altres jocs que puguin autoritzar-se en les dites sales sempre
que no siguin de caràcter exclusiu de cap altre tipus
d'establiment.
e) La societat ha de tenir administració colAlegiada.
2. Reglamentàriament es determinaran la resta de requisits per
a l'obtenció de l'autorització d'instalAlació i explotació de les
sales de bingo.
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TÍTOL IV
PERSONES USUÀRIES

Article 23
Les persones usuàries
1. Les persones usuàries, les jugadores o participants en els jocs
i les apostes tenen els drets següents:
a) A la pràctica, l’ús o la participació en el joc durant el
temps corresponent a la partida de què es tracti.
b) Al cobrament dels premis que els puguin correspondre, de
conformitat amb el reglament específic de cada joc.
c) A ser tractades amb respecte i cortesia, i a obtenir
informació sobre les regles del joc o l’aposta.
d) A formular les queixes i les reclamacions que estimin
oportunes i a obtenir-ne la resposta adequada.
e) A utilitzar els mitjans administratius establerts en aquesta
llei i en els reglaments que la despleguin, que les protegeixen
per assegurar un joc responsable.
f) Qualsevol altre que determinin els reglaments
corresponents.
2. D'altra banda, les persones jugadores han de respectar a tota
hora les regles del joc, l'ús adequat dels aparells i les màquines,
així com mantenir l'ordre als establiments.
3. Estarà prohibit l’accés i no permesa l’entrada als casinos,
bingos, locals, establiments o sales dedicades exclusivament al
joc i a les apostes:
a) A les persones amb símptomes de trobar-se sota els
efectes de l’alcohol, intoxicació per altres drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicotròpiques, o trobar-se en
situació d’alienació mental.
b) A les persones menors d’edat.
c) A les persones impossibilitades judicialment.
d) A les persones incloses en la secció de Prohibicions
d’Accessos del Registre General del Joc, que serà gestionada
per l’òrgan competent en matèria de joc i inclourà:
a’) Les persones sancionades per infraccions greus o molt
greus en aplicació de les disposicions d’aquesta llei o dels
reglaments que la despleguin que comportin aquesta sanció.
b’) Les que ho solAlicitin voluntàriament per considerar que
necessiten la dita previsió administrativa, mentre no
solAlicitin la seva exclusió.
c’) Les que així ho ordeni una resolució judicial.
D’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades,
aquesta informació es facilitarà a les persones titulars dels
establiments només a l’efecte de prohibir l’accés a les persones
inscrites en el registre abans esmentat.
L’organització i el funcionament d’aquesta secció del
Registre General del Joc, així com les normes d’accés als
establiments de joc, es desplegaran reglamentàriament.
4. Les reglamentacions específiques podran establir altres
limitacions especials d'accés i pràctica de jocs i apostes.
5. Les persones titulars dels establiments on es practiquin els
jocs poden exercir el dret d'admissió d'acord amb la normativa
vigent en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Als establiments de joc on es realitzen apostes s’ha d’exposar
de forma visible al públic informació dels aspectes següents:
a) Esdeveniment o esdeveniments objecte de les apostes.
b) Normes i funcionament de les apostes.
c) Quanties mínimes i màximes de les apostes.

Article 24
Limitacions a la participació en els jocs i les apostes
No poden participar en els jocs i les apostes:
a) Les persones menors d’edat i les incapacitades legalment
o per resolució judicial ferma.
b) Les persones que voluntàriament han solAlicitat que els
sigui prohibit l’accés als establiments de joc, mitjançant la
inscripció en la secció de Prohibicions d’Accessos del Registre
General del Joc.
c) Les persones accionistes, partícips o titulars de les
empreses dedicades a l’organització i la comercialització de les
apostes, el seu personal, directiu o empleat, com també les
persones cònjuges, ascendents i descendents fins al primer grau.
d) Les persones esportistes, entrenadores o altres
participants directes en l’esdeveniment objecte de les apostes.
e) El personal directiu de les entitats participants en
l’esdeveniment objecte de les apostes.
f) Les persones jutges o àrbitres que exerceixin les seves
funcions en l’esdeveniment objecte de les apostes, així com les
persones que resolguin els recursos contra les decisions
d’aquelles.
g) El personal funcionari del Govern de les Illes Balears que
tengui atribuïdes les funcions d’inspecció i control en matèria
de joc i apostes.
h) Les persones sancionades per infraccions greus o mot
greus en aplicació de les disposicions d’aquesta llei o dels
reglaments que la despleguin que comportin aquesta sanció.
TÍTOL V
INSPECCIÓ I CONTROL
Article 25
Inspecció del joc
1. La inspecció, la vigilància i el control d'allò que regula
aquesta llei correspon a l'òrgan que tengui atribuïdes les
funcions en matèria de joc, el qual les ha de desenvolupar amb
mitjans propis a través del personal funcionari amb
competències inspectores o específicament designat per a
l'exercici de la funció inspectora, i/o amb la colAlaboració de
l'Administració General de l'Estat prestada pel personal
funcionari designat a aquest efecte en el conveni corresponent.
2. Aquest personal funcionari tindrà la consideració d'agent de
l'autoritat i gaudirà com a tal de la protecció que li dispensa la
legislació vigent.
Així mateix, estarà facultat per accedir i examinar els
establiments, el material de joc, els documents, les bases de
dades i tot el que pugui servir d'informació per al millor
compliment de les seves funcions.
3. En els termes regulats en l'article 38 d'aquesta llei, el personal
funcionari que intervingui podrà, per si mateix, adoptar, en el
supòsit d'infraccions que puguin qualificar-se com a molt greus,
la mesura cautelar urgent de precintar, confiscar i dipositar
màquines de joc, materials i elements utilitzats per a la pràctica
de jocs i apostes no autoritzats o sense haver complit el requisit
de la declaració responsable, quan hi sigui aplicable, així com
el producte obtingut per la persona infractora.
4. Les persones físiques o jurídiques titulars de l'autorització
corresponent, els seus representants legals i el personal que, si
s'escau, es trobi en l'activitat en el moment de la inspecció,
tindran l'obligació de facilitar al personal funcionari esmentat
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abans l'accés als seus establiments, locals i dependències, i
l'examen dels llibres, documents i registres preceptius que
duguin amb motiu de l'activitat o els fets objecte de la inspecció.
5. Amb caràcter previ a l'exercici de les seves funcions, i en tots
els casos en què les persones interessades els ho requereixin, el
personal inspector haurà d'acreditar, mitjançant l'exhibició del
document corresponent, la seva condició com a tal.
6. A l'efecte del control de jocs i apostes poden establir-se,
reglamentàriament, les mesures de control que s'estimin
necessàries per garantir el compliment de les normes establertes
en aquesta llei, així com en la normativa que la desplegui i, en
particular, podrà establir-se una connexió informàtica en línia
entre l'òrgan administratiu competent en matèria de joc i els
sistemes de processos de dades dels jocs i les apostes per als
quals es prevegi, sens perjudici del que estableix la legislació
vigent en matèria de protecció de dades.
Article 26
Actes de la inspecció del joc
1. Els fets constatats pel personal funcionari en exercici de
competències inspectores s'han de formalitzar en l'acta
corresponent, que s'ha de trametre a l'òrgan competent a fi que
iniciï, si escau, l'expedient oportú.
2. Ha d'estendre l'acta esmentada abans, en tot cas, el personal
funcionari intervinent davant la persona titular de l'establiment
sotmès a inspecció o, si no n'hi havia, davant el representant
legal d'aquest o, en darrer ordre, davant la persona empleada o
que es trobi al capdavant de l'establiment on es practiqui o, si no
n'hi havia, davant qualsevol persona empleada, les quals han de
signar l'acta.
3. En l'acta s'han de consignar íntegrament les dades i les
circumstàncies precises per a la millor i més completa expressió
dels fets, i així mateix s'han de consignar les circumstàncies
personals i el número del document nacional d'identitat de les
persones signants.
4. En el supòsit que la persona davant qui s'estengui l'acta es
negui a signar, això s'ha de fer constar en l'acta, especificant les
circumstàncies de l'intent de notificació, i cal lliurar-li'n, en tot
cas, una còpia. Si es nega a rebre-la, se li ha d'enviar per algun
dels mitjans prevists en les disposicions vigents.
5. La signatura de l'acta no implica l'acceptació del seu
contingut ni de la responsabilitat en què pugui haver incorregut
la presumpta persona infractora, llevat de quan així ho hagi
reconegut expressament en l'acta. La falta de signatura de l'acta
no exonera de responsabilitat ni destrueix la presumpció de
veracitat del seu contingut.
6. L'acta estesa i signada pel personal funcionari en l'exercici de
competències inspectores, i formalitzada en un document
públic, observant els requisits legals pertinents, gaudeix de valor
probatori, sens perjudici de les proves que en defensa dels seus
drets i interessos puguin aportar les persones administrades.

10517
TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR

Article 27
Règim de les infraccions
1. Són infraccions administratives en matèria de joc les accions
o omissions tipificades com a tals en aquesta llei, fins i tot a títol
de simple negligència, que poden ser especificades en els
reglaments que la despleguin o que regulin les diferents
activitats de joc.
2. No pot ser considerat constitutiu d'infraccions administratives
diferents un mateix fet en el qual s'apreciï identitat de subjecte
i fonament.
3. Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
4. Quan les accions o omissions denunciades comeses per un
mateix infractor són constitutives de diversos tipus d'infracció,
l'òrgan competent ha d'imposar la sanció que correspongui al
tipus d'infracció més greu i considerar les altres infraccions com
a circumstàncies agreujants per a la graduació de la sanció a
imposar.
Article 28
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) L'organització, la gestió o l’explotació de jocs o apostes
no catalogats, o sense tenir les autoritzacions o inscripcions
administratives corresponents, o amb incompliment dels
requisits i les condicions que s'hi estableixen, així com
l'organització o l’explotació dels jocs en locals o recintes no
autoritzats, o en condicions diferents de les autoritzades o per
persones no autoritzades.
b) Tolerar, permetre o consentir expressament o tàcitament
l'organització, la realització o la pràctica de jocs o apostes en
locals no autoritzats o per persones no autoritzades, així com
permetre la instalAlació o l’explotació de màquines amb premi
programat o màquines d'atzar, sense les autoritzacions o sense
reunir els requisits exigits reglamentàriament.
c) La modificació de manera unilateral de qualsevol dels
requisits que varen motivar la concessió de les autoritzacions
corresponents.
d) La fabricació, importació, comercialització, instalAlació,
explotació i distribució d'elements o material de joc o apostes
incomplint les normes dictades a l'efecte.
e) L'obtenció de les autoritzacions mitjançant l'aportació de
dades falses o documents manipulats.
f) La cessió de les autoritzacions concedides, llevat que sigui
amb les condicions o els requisits establerts en la normativa
vigent. D'aquesta infracció, en són responsables tant la persona
cedent com la persona cessionària.
g) Utilitzar elements o màquines de joc no homologats o no
autoritzats o substituir fraudulentament el material o els
elements del joc.
h) La manipulació dels jocs o les apostes en perjudici de les
persones jugadores, persones participants o de la hisenda de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
i) Modificar els límits dels premis autoritzats.
j) L'impagament total o parcial a les persones apostadores o
persones jugadores de les quantitats amb què hagin estat
premiades.
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k) Permetre la pràctica de jocs a les persones menors d'edat
i a les que així ho tenen prohibit en virtut d'allò que disposa
aquesta llei.
l) L'incompliment de les normes tècniques contingudes en
els reglaments dels jocs i les apostes respectius, quan pugui
afectar greument la seguretat de les persones o dels béns.
m) L'exercici de violència, coacció o intimidació sobre les
persones jugadores, als locals o recintes on tenguin lloc els jocs
o les apostes, per part de les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'aquestes activitats o de les
persones al servei d'aquestes empreses, i igualment del personal
empleat o directiu dels establiments o les empreses.
n) Concedir o permetre que les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'activitats de joc o d'apostes, les
persones al servei d'aquestes empreses o el personal empleat o
directiu dels establiments concedeixin préstecs o crèdits a les
persones jugadores o apostadores.
o) Vendre cartons de bingo, bitllets, resguards de joc,
apostes, paperetes o qualsevol altre títol semblant per un preu
diferent a l'autoritzat.
p) Produir-se la participació com a persones jugadores del
personal empleat o directiu, així com d'accionistes i de partícips
d'empreses dedicades a la gestió, a l'organització i a l'explotació
del joc o l'aposta, directament o a través de terceres persones en
els jocs o les apostes que gestionin, organitzin o explotin.
q) Negar-se a colAlaborar amb el personal funcionari o amb
les persones encarregades del control o de la inspecció, així com
negar-se a obrir o mostrar les màquines o els elements de joc
per a la seva comprovació.
r) Reduir el capital social de les societats o les garanties i
fiances exigides a les empreses per sota del límit legal o
establert reglamentàriament.
Article 29
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) No disposar dels llibres o suports informàtics exigits per
la normativa en matèria de jocs i apostes o dur-los
incorrectament.
b) No enviar a l'organisme competent en matèria de joc les
dades o els documents que requereixi.
c) No comunicar, en els terminis establerts, qualsevol
modificació que afecti l'autorització inicial, quan no requereixi
una nova autorització prèvia.
d) No complir el deure de compareixença quan sigui requerit
per l'òrgan que tengui atribuïdes les competències en matèria de
joc.
e) No comunicar, en el termini màxim de tres mesos des que
tenguin lloc, les modificacions en la composició, el capital i la
titularitat de les accions i participacions de les societats
autoritzades, i no atendre el requeriment a què es refereix
l'article 3.5 d'aquesta llei.
f) La transmissió de permisos d'explotació de màquines de
joc sense comptar la persona adquirent amb l'autorització
corresponent.
g) InstalAlar o explotar un nombre de màquines amb premi
programat en qualsevol de les seves modalitats o de màquines
d'atzar diferent de l'autoritzat.
h) Permetre l'ús de materials o elements de joc sense complir
les condicions tècniques d'homologació o mantenir-los en
funcionament.
i) No disposar de fitxers o suports informàtics de les
persones assistents en locals destinats a jocs o apostes on sigui

reglamentàriament exigible un registre d'accés, o portar-los de
manera incompleta o inexacta.
j) No tenir llibre o fulls de reclamacions als establiments i
locals autoritzats.
k) No enviar en el termini reglamentàriament establert a
l'organisme responsable en matèria de joc les reclamacions que
es formulin.
l) La venda de cartons o bitllets de joc per persones diferents
de les autoritzades.
m) L'incompliment de les normes tècniques contingudes en
els respectius reglaments de jocs i apostes, quan no afecti
greument la seguretat de les persones o dels béns.
n) L'incompliment de l'obligació de garantir l'adequada
separació als salons de màquines recreatives entre les zones
reservades a les màquines de tipus B i la resta.
o) L'accés a un establiment de joc o la participació en el joc
per un jugador o jugadora que el tengui prohibit.
p) Participar com a jugador o jugadora en jocs o apostes no
autoritzats en establiments públics o privats.
q) La utilització per les persones jugadores, colAlaboradores
o apostadores, de cartons, bitllets o altres elements de joc que
siguin falsos coneixent-ne la irregularitat o la falsedat.
r) La manipulació per les persones jugadores o
colAlaboradores de les màquines o elements de joc.
s) La interrupció sense causa justificada, per un jugador o
jugadora o persona colAlaboradora, d'una partida o un joc.
t) Impedir la colAlaboració escaient als agents de l'autoritat,
per les persones jugadores o colAlaboradores.
u) Pertorbar l'ordre a les sales de joc o cometre, en general,
qualsevol tipus d'irregularitat en la pràctica del joc per part de
les persones jugadores o colAlaboradores.
v) Modificar el límit de les apostes.
w) Efectuar publicitat o promoció dels jocs d'atzar o apostes
o dels establiments en els quals aquests es practiquin al marge
de les normes establertes o autoritzacions concedides. D'aquesta
infracció, en serà responsable la persona titular de l'autorització.
x) Permetre l'entrada a les persones menors d'edat i a les que
així ho tenen prohibit en virtut d'allò que disposa aquesta llei.
y) En general, l'incompliment dels requisits i les condicions
continguts en aquesta llei, en els termes que s’hi estableixen i en
la normativa reglamentària de desplegament, sempre que no
tenguin la condició d'infracció molt greu i hagin ocasionat frau
a la persona usuària, benefici per a la persona infractora o
perjudici per als interessos de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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Article 30
Infraccions lleus

Article 33
Sancions accessòries

Són infraccions lleus:
a) No exhibir, o fer-ho de manera incorrecta, als
establiments de joc o apostes, així com a les màquines amb
premi programat en qualsevol de les seves modalitats i a les
màquines d'atzar, els documents acreditatius de la seva
autorització.
b) No comunicar el canvi de titularitat de l'autorització en el
termini establert.
c) No complir els requisits, les obligacions i la resta de
normes imperatives o prohibitives continguts en aquesta llei, en
els termes que s'hi estableixen i en la normativa reglamentària
de desplegament, quan l'incompliment de la norma no
constitueixi una infracció greu o molt greu.

1. En els casos d'infraccions molt greus, i en consideració a les
circumstàncies que es presentin, poden imposar-se, a més de la
multa, les sancions accessòries següents:
a) La revocació de les autoritzacions obtingudes per la
persona infractora.
b) El tancament o la clausura definitiva de locals o
establiments utilitzats per a la pràctica del joc i les apostes.
c) La suspensió temporal d'autoritzacions obtingudes per la
persona infractora per a l'explotació de jocs o apostes o per a
l'obertura de locals de joc o d'apostes, per un període màxim de
cinc anys.
d) La inhabilitació temporal per ser titular d'autoritzacions
per a l'organització i l’explotació del joc i les apostes, per un
període màxim de cinc anys.
e) El tancament temporal del local o establiment utilitzat per
a la pràctica del joc i les apostes, per un període màxim de cinc
anys.
f) La inhabilitació temporal fins a cinc anys per exercir
l'activitat professional en empreses, llocs, locals i establiments
dedicats al joc i les apostes.
g) La inhabilitació definitiva per al desenvolupament
d'activitats de joc o apostes, només en cas de reincidència.
h) El decomís, el dipòsit i, quan la sanció sigui ferma, la
destrucció o inutilització de les màquines, els materials o els
elements de joc objecte de la infracció.

Article 31
Sancions
Les infraccions tipificades en els articles anteriors seran
sancionades amb admonició o multa en les quanties següents:
a) Les molt greus, multa des de 30.001 fins a 450.000 euros.
b) Les greus, multa des de 3.001 fins a 30.000 euros.
c) Les lleus se sancionaran amb una admonició/advertència
o multa des de 100 a fins a 3.000 euros.
Tot això, sens perjudici de les sancions accessòries previstes
per a les infraccions greus i molt greus.
Article 32
Graduació de les sancions
1. Per a la graduació de les sancions dins cada categoria, s'han
de ponderar la naturalesa dels fets constitutius de la infracció i
les circumstàncies personals o materials que concorrin en el cas
i, especialment, la intencionalitat de la persona infractora, el
dany produït a terceres persones o a l'Administració, la
naturalesa dels perjudicis causats, la perillositat de la conducta,
la transcendència social i econòmica de l'acció o omissió, la
reincidència o reiteració si n'hi havia, i s'ha d'aplicar en tot cas
el criteri de proporcionalitat entre la infracció comesa i la
quantia i els efectes de la sanció, i el benefici obtingut.
En cap cas la quantia d'aquesta no pot ser inferior al
quíntuple de les quantitats defraudades.
2. Les sancions, que en tots els casos han de ser proporcionals
a la infracció, porten implícita la devolució dels beneficis
ilAlícitament obtinguts a l'Administració o a les persones
perjudicades que siguin identificades.
3. Les sancions pecuniàries previstes en aquest títol es poden fer
efectives abans que es dicti la resolució de l'expedient
sancionador, amb una reducció del 15% sobre la quantia
proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si s'escau, en la
proposta de resolució.
4. Igualment, el compliment acreditat adequadament davant
l'administració competent de les obligacions o els drets formals
del presumpte infractor o infractora, per iniciativa pròpia, en
qualsevol moment del procediment administratiu sancionador,
abans que es dicti la resolució, suposa una reducció del 15%
sobre la quantia proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si
s'escau, en la proposta de resolució. Les reduccions a què es
refereixen els apartats anteriors d'aquest article es poden
acumular.

2. En els casos d'infraccions greus i en atenció igualment a les
circumstàncies que es presentin, podran imposar-se, a més de la
multa, les sancions accessòries següents:
a) La suspensió temporal d'autoritzacions obtingudes per la
persona infractora per a l'explotació de jocs o apostes o per a
l'obertura de locals de joc o d'apostes, per un període màxim
d'un any.
b) La inhabilitació temporal per ser titular d'autoritzacions
per a l'organització i l’explotació del joc i les apostes per un
període màxim d'un any.
c) El tancament temporal del local o establiment utilitzat per
a la pràctica del joc i les apostes, per un període màxim d'un
any.
d) La inhabilitació temporal fins a un any per exercir la seva
activitat professional en empreses, llocs, locals i establiments
dedicats al joc i les apostes.
e) La prohibició temporal d'accés als locals de joc per un
període màxim d'un any.
f) El decomís, el dipòsit i, quan la sanció sigui ferma, la
destrucció o inutilització de les màquines, els materials o els
elements de joc objecte de la infracció.
3. No podrà acordar-se la clausura d'un establiment quan
l'activitat principal que s'hi exerceixi no sigui la de joc, si bé en
aquest supòsit podran imposar-se la sanció d'inhabilitació i la
consegüent prohibició de celebrar-hi i practicar-hi jocs i apostes
amb les condicions i els terminis assenyalats en aquest article.
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Article 34
Responsables

Article 37
Potestat sancionadora i òrgans sancionadors

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que les cometin, fins i tot a
títol de simple negligència.

1. La potestat sancionadora en matèria de joc i apostes
correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. De les infraccions comeses en matèria de joc per persones
directives, administratives i empleades en general d'establiments
de joc o de locals amb màquines de joc, n’han de respondre
solidàriament, així mateix, les persones o entitats per a les quals
aquelles prestin els seus serveis.

2. El procediment sancionador s'ha d'ajustar al que estableixen
la normativa de procediment administratiu comú així com el
Reglament de la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre
el procediment sancionador, amb les particularitats que
s'estableixin per a cada règim sancionador en les
reglamentacions específiques.

3. Seran responsables els representants legals o membres dels
òrgans directius de les persones jurídiques que hagin comès la
infracció, quan aquests hagin intervingut en l'acord o la decisió
de cometre la infracció.
Article 35
Prescripció
1. Les infraccions lleus prescriuran als sis mesos, les greus a
l'any i les molt greus als dos anys.
2. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran a l'any,
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per
faltes molt greus als tres anys.
3. El termini de prescripció de les infraccions comença a
comptar des del dia en què s'hagin comès.
Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement o
notificació per qualsevol dels mitjans prevists en la legislació de
procediment administratiu comú, del procediment sancionador,
i torna a transcórrer de nou el termini de prescripció des que
l'expedient sancionador estigui paralitzat per més d'un mes per
causa no imputable al presumpte responsable.
4. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar
l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la
qual s'imposa la sanció.
N'interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement o
notificació per qualsevol dels mitjans prevists en la legislació de
procediment administratiu comú, del procediment d'execució,
i en torna a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant
més d'un mes per causa no imputable a la persona infractora.
Article 36
Caducitat
El termini màxim per acordar i notificar la resolució del
procediment sancionador iniciat és d'un any des de la notificació
de l'acord d'iniciació d'aquest. El venciment del termini anterior
sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa,
produeix la caducitat del procediment, llevat que aquesta dilació
estigui causada, directament o indirectament, per accions o
omissions imputables a les persones interessades; tot això, sens
perjudici del manteniment de la potestat sancionadora de
l'Administració sobre els dits fets si la infracció no ha prescrit.

3. La iniciació del procediment sancionador i la imposició de les
sancions correspon a l'òrgan competent de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que tengui atribuïda la
competència en matèria de jocs i apostes.
4. La imposició de sancions correspon:
a) Al director o a la directora general que tengui atribuïdes
les competències en matèria de joc, en les infraccions lleus.
b) A la persona titular de la conselleria competent en matèria
de joc, en les infraccions greus i molt greus, i en tot tipus de
mesures cautelars.
Article 38
Mesures cautelars
1. En els supòsits d'infraccions greus o molt greus, l'òrgan
competent pot ordenar amb caràcter cautelar el precintament del
material afectat o prohibir la pràctica del joc en els establiments
on s'hagi comès la infracció, fins que es dicti la resolució que
posi fi al procediment.
2. En els casos d'infraccions molt greus, el personal funcionari
amb competències inspectores, en estendre l’acta per les
infraccions esmentades, pot adoptar les mesures cautelars
necessàries per impedir que aquelles es continuïn cometent en
perjudici dels interessos públics i descrèdit de la norma
sancionadora. La notificació a la persona interessada de
l'adopció de les mesures esmentades s'entén efectuada a través
de la mateixa acta. En aquests casos, l'òrgan competent per
resoldre l'expedient ha de confirmar o aixecar les mesures
cautelars adoptades en el termini màxim de quinze dies, i
queden sense efecte aquelles si, vençut el dit termini, no s'han
ratificat.
Correspon a l'òrgan competent en matèria de joc l'adopció
de la mesura cautelar consistent en la clausura o el tancament de
casinos de joc.
Disposició addicional primera
Règim aplicable a les activitats desenvolupades a través de
mitjans informàtics, telemàtics, interactius o de
comunicació a distància
1. L'homologació dels sistemes tècnics de les activitats de joc
que es desenvolupin per mitjans informàtics, interactius o de
comunicació a distància es regeix per la normativa estatal que
regula el règim de l'homologació preliminar i definitiva
d'aquests sistemes, mentre no s'aprovi normativa específica
pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L'autorització per a l'exercici d'aquestes activitats de joc,
atorgada després de l'homologació preliminar, quedarà
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condicionada a l'obtenció de l'homologació definitiva del
sistema tècnic de joc, de conformitat amb el que estableix
l'apartat anterior.
3. La Unitat Central i la rèplica que integrin el sistema tècnic de
joc hauran de poder ser monitoritzades des del territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per l'òrgan competent
en matèria d'ordenació i gestió del joc, amb independència de la
seva ubicació.
4. La pràctica dels jocs desenvolupats a través de mitjans
informàtics, interactius o de comunicació a distància es regeix
per la normativa estatal, mentre no s'aprovi normativa específica
pròpia de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
aquests jocs.
Disposició addicional segona
Autoritzacions concedides per altres administracions
públiques
Les homologacions i els certificats emesos per laboratoris
autoritzats i validats pels òrgans competents de l'Estat o d'altres
comunitats autònomes respecte de la concessió d'autoritzacions
i permisos d'àmbit autonòmic, poden tenir efectes en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Les autoritzacions en matèria de joc concedides a les
empreses per l'Estat o altres comunitats autònomes, i inscrites
adequadament en els registres de joc, poden tenir efectes en la
comunitat autònoma de les Illes Balears sempre que no suposin
l'incompliment de normes d'ordre públic d'aquesta comunitat
autònoma.
En tot cas, tant les homologacions com les autoritzacions a
què fan referència els paràgrafs anteriors es concediran sempre
que compleixin amb els requisits prevists en la present llei.
Disposició addicional tercera
Modificacions de les regles de joc
Les modificacions no substancials de les regles de joc
establertes en la normativa reglamentària reguladora de cada
modalitat de joc o aposta, poden dur-se a terme mitjançant
resolució de la persona titular de la conselleria competent en
matèria de joc de les Illes Balears.
Disposició addicional quarta
Autorització puntual de partides de bingo
Reglamentàriament s'establiran els requisits i les condicions
per a l'autorització puntual de partides de bingo tradicional
(Nadal i festes patronals, quines), així com l'autorització de
partides de bingo en establiments d'hoteleria i associacions de
la tercera edat.
Així mateix, podrà autoritzar-se, de manera puntual, la
realització de partides de bingo a entitats benèfiques, esportives,
culturals o socials, sense ànim de lucre, sempre que compleixin
els requisits i les condicions establerts reglamentàriament.
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Disposició addicional cinquena
Règim d'explotació d'apostes hípiques
Les entitats titulars o gestores dels hipòdroms que en entrar
en vigor aquesta disposició legal estiguin desenvolupant
l'organització, l'explotació i la gestió de les apostes internes
podran explotar provisionalment i en les seves diferents
modalitats les apostes externes que es formalitzin en o des del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears fins que
se'n produeixi el desenvolupament reglamentari.
Aquesta explotació provisional no conferirà mèrits ni cap
tipus de dret preferent per a l'adquisició definitiva de l'aposta
externa.
Disposició addicional sisena
Comissió del Joc de les Illes Balears
1. Es crearà una Comissió del Joc de les Illes Balears, adscrita
al departament competent en la matèria, com a òrgan consultiu,
d’estudi, d’assessorament i de coordinació de les activitats
relacionades amb el joc i les apostes en l’àmbit territorial de les
Illes Balears.
2. L’organització i el funcionament d’aquesta comissió així com
el nomenament de les persones que la integren, es determinaran
reglamentàriament.
Disposició transitòria primera
Normativa aplicable als procediments en tramitació en
entrar en vigor aquesta llei
Els procediments en tramitació en entrar en vigor aquesta
llei continuaran tramitant-se d'acord amb la normativa vigent en
el moment de presentar la solAlicitud, en el supòsit que aquesta
llei continuï requerint autorització administrativa.
En cas de procediments sancionadors es continuarà aplicant
la normativa anterior per a les infraccions comeses abans de
l'entrada en vigor d'aquesta llei, llevat que el nou règim sigui
més favorable a la persona infractora.
Disposició transitòria segona
Règim transitori de les autoritzacions concedides d'acord
amb la normativa anterior
1. Les autoritzacions, les concessions i els altres títols
habilitants per a l'organització, l’explotació i la gestió dels jocs
i les apostes existents en entrar en vigor aquesta llei, mantindran
la seva eficàcia i es regiran per la normativa anterior aplicable.
2. En particular, les autoritzacions concedides a l'empara de la
normativa anterior, mantindran la seva vigència durant el
termini per al qual varen ser concedides, i se'n sotmetrà la
posterior renovació al compliment dels requisits establerts en
aquesta llei i en les seves normes de desplegament.
En cas que aquestes autoritzacions no tenguin un termini de
vigència, hauran de solAlicitar la renovació en el termini de sis
mesos comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
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“b) El premi màxim que aquestes màquines poden
concedir és de 500 vegades el preu de la partida simple o, si
s'escau, de la partida simultània. El programa de joc no pot
provocar cap tipus d'encadenament o seqüència de premis el
resultat dels quals sigui l'obtenció d'una quantitat de diners
superiors al premi màxim establert.”

Disposició transitòria tercera
Fiances
Les fiances constituïdes anteriorment a l'entrada en vigor
d'aquesta llei s'entenen vigents i han de respondre de les
obligacions contingudes en l'article 18 d’aquesta llei.

“d) La durada mitjana de la partida no ha de ser inferior
a 3 segons, sense que puguin fer-se més de 600 partides en
30 minuts.”

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior en allò que contradiguin aquesta llei, s'hi oposin o
siguin incompatibles amb el que disposa, i en especial:
a) L'article 2; les disposicions addicionals primera, segona,
tercera i quarta, i les disposicions finals primera i segona de la
Llei 4/2012, de 30 d'abril, per la qual s'estableix el règim
sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc.
b) L'apartat tercer de l'article 3, i l'article 28 de la Llei
20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública.
c) L'article 14 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives de les Illes Balears.
d) La disposició addicional tercera de la Llei 12/2012, de 26
de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) Els articles 4.2 i 5.3 del Decret 108/2001, de 3 d’agost,
pel qual es regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció
del trot, així com totes les referències al joc de promoció del trot
que es contenen en aquest decret.
f) El títol III i els articles 1.5 i 3.2 de l'Ordre del conseller
d'Interior de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 9
d'abril de 2002, així com totes les referències al joc de promoció
del trot que es contenen en aquesta ordre.
g) L'apartat 15 del Catàleg de Jocs de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, aprovat per l'Ordre del conseller d'Interior
de 30 de desembre de 2005.
Disposició final primera
Desplegament reglamentari
S'autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament
d'aquesta llei. Mentre no faci ús de les seves facultats
reglamentàries per al desplegament d'aquesta llei, s'han d'aplicar
les disposicions autonòmiques vigents i, si no n'hi havia, les
disposicions generals de l'Estat en tot allò que no s'oposi al que
disposa aquesta llei.
Disposició final segona
Modificació del Decret 103/2006, d'1 de desembre, sobre
mesures tècniques de màquines de joc tipus B
Les lletres a), b) i d) de l'apartat segon de l'article 1 del
Decret 103/2006, d'1 de desembre, sobre mesures tècniques de
màquines de joc tipus B queden modificades de la manera
següent:
“a) El preu màxim de la partida és de 0,20 euros, sens
perjudici que puguin fer-se simultàniament un nombre
acumulat de partides que en conjunt no superin el valor de
cinc vegades el preu màxim de la partida.”

A l'efecte de la durada, la realització de partides simultànies
s'ha de comptabilitzar com si es tractàs d'una partida simple.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 31 de juliol de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
extraordinària de dia 23 de juliol de 2014, rebutjà les Esmenes
a la totalitat RGE núm. 6558/14 i 6636/14, del Grup
Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari MÉS,
respectivament, al Projecte de llei RGE núm 5615/14,
d'ordenació minera de les Illes Balears. (BOPIB núm. 152, de
23 de maig de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ
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Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:

Ordre de Publicació

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 25 de juliol de
2014, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears.

5. Acord d'aprovació del Projecte de llei de comerç a les
Illes Balears i de solAlicitud a la Mesa del Parlament de les
Illes Balears de la convocatòria de sessions extraordinàries,
amb habilitació dels dies necessaris per possibilitar-les, i de
la declaració d'urgència per a la tramitació del Projecte de
llei de comerç.

A)

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de juliol de 2014, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
155, de 13 de juny de 2014.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda d'atendre la atendre la petició
de tramitació pel procediment d’urgència, i que, un cop
transcorreguts els 8 dies per tal que els grups parlamentaris
recaptin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborin un
dossier documental, s'obri un termini de presentació
d'esmenes, que finalitzarà dia 28 d'agost de 2014, i que es
tramitin davant la Comissió d'Economia.
Igualment, conformement amb l’establert a l’article 66.2
del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar sessions
parlamentàries extraordinàries, la data de les quals es fixaran
oportunament, per a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si
pertoca, del projecte de llei esmentat; i, consegüentment,
habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a
aquesta tramitació.
Finalment, conformement amb l’establert a l’article 67.2
del Reglament de la cambra, acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar
els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de què es
tracta.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears, la regulació
del sector del comerç, la rellevància econòmica del qual és
indubtable, la recull, essencialment, la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.
El sector del comerç representa prop del 10% del producte
interior brut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
més de 21.000 comerços oberts, i manté aproximadament
70.000 llocs de treball directes. Per tant, la seguretat jurídica i
l'eficàcia dels instruments normatius és primordial en aquest
sector de l'economia balear.
La legislació que regula el comerç a les Illes Balears ha estat
objecte de diverses modificacions des de la seva entrada en
vigor, determinades especialment per la necessària transposició
de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament
i del Consell Europeu, relativa als serveis al mercat interior.
Així, han incidit en aquesta regulació la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició
de la Directiva esmentada; i, més recentment, el Decret Llei
7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats -del
qual va derivar després l'aprovació de la Llei 13/2012, de 20 de
novembre-, i també el Decret Llei 11/2012, de 19 d'octubre,
dictat per a l'adaptació de la normativa autonòmica a la
legislació bàsica estatal de mesures urgents de liberalització del
comerç i de la distribució comercial, la finalitat de la qual és
adoptar mesures que reforcin la competència en el sector de la
distribució al detall, incrementar la competitivitat del sector
exterior i facilitar l'accés al finançament de les empreses.
Per tant, es considera prioritari fixar una regulació clara i
sistemàtica de l'activitat comercial que reculli l'adaptació
successiva a les directives europees que el legislador estatal ha
anat fent i que, a més de les modificacions esmentades, ha donat
lloc a la reforma, mitjançant el Reial Decret Llei 20/212, de 13
de juliol, de les Lleis estatals 7/1996, de 15 de gener,
d'ordenació del comerç al detall, i 1/2004, de 21 de desembre,
d'horaris comercials, amb la finalitat essencial d'impulsar la
dinamització de l'activitat comercial detallista i eliminar les
càrregues i restriccions administratives en l'exercici d'aquesta
activitat.
Respectant les bases fixades per l'Estat, que té atribuïda la
competència exclusiva en matèria de planificació general de
l'activitat econòmica, i en matèria de legislació mercantil, de
conformitat amb el que disposen els articles 38, 131 i 149.1 de
la Constitució, aquest projecte de llei s'aprova d'acord amb les
competències que, així mateix amb caràcter d'exclusives,
atorguen a la comunitat autònoma els articles 30.21 i 30.42 i,
com a competències de desenvolupament legislatiu i execució,
l'article 31.6 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

10524

BOPIB núm. 162 - 1 d'agost de 2014

El projecte de llei desenvolupa en el seu articulat quatre
línies d'actuació.
La primera línia d'actuació és la regulació dels conceptes
bàsics relatius a l'ordenació i la millora de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per aconseguir-ne una regulació clara i
sistemàtica.
La segona línia d'actuació és la necessària simplificació
administrativa. Així, es preveu l'aplicació dels principis prevists
en el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius, i, per aquesta raó,
se suprimeix el Registre General de Comerç de les Illes Balears.
Certament, en la transposició de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa
als serveis al mercat interior, no es va suprimir aquesta figura
però, això no obstant, s'ha constatat que realment no aporta cap
valor afegit a la informació de què ja es disposa per mitjà
d'altres fonts estadístiques oficials que ofereixen dades fiables
sobre el comerç d'aquesta comunitat autònoma i, a més, suposa
una càrrega administrativa innecessària.
La tercera línia d'actuació es refereix a la instalAlació dels
establiments comercials. Respectant el principi general de
llibertat en la seva instalAlació que imposa la legislació europea,
es fixa un límit general d'impacte territorial per condicionar la
determinació dels grans establiments comercials en l'àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així, el capítol I del títol II del projecte de llei, que es dedica
al concepte i les categories dels establiments comercials, manté
un règim d'autorització autonòmica per als grans establiments
comercials, i l'article 14, que regula el procediment per a
l'obtenció de l'autorització, introdueix el silenci desestimatori.
Igualment s'estableix en l'article 23 -del capítol II-, que regula
el procediment de declaració de zona de gran afluència turística.
L'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, també va ser modificat per adaptar-lo a la
Directiva que abans s'ha esmentat i estableix que en els
procediments iniciats a solAlicitud de la persona interessada,
sens perjudici de la resolució que l'Administració ha de dictar,
el venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat una
resolució expressa legitima l'interessat o els interessats que
hagin deduït la solAlicitud per entendre-la estimada per silenci
administratiu, excepte en els supòsits en què una norma amb
rang de llei, per raons imperioses d'interès general, o una norma
de dret comunitari estableixin el contrari.
El mateix precepte estableix que el silenci serà
necessàriament desestimatori, entre d'altres, en els supòsits en
què l'estimació de la solAlicitud tengui com a conseqüència que
es transfereixin al solAlicitant o a tercers facultats relatives al
domini públic o al servei públic.

La Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, defineix que
s'han d'entendre raons imperioses d'interès general les que
siguin reconegudes com a tals en la jurisprudència del Tribunal
de Justícia i, tot seguit, enumera les següents: l'ordre públic, la
seguretat pública, la protecció civil, la salut pública, la
preservació de l'equilibri financer del règim de seguretat social,
la protecció dels consumidors, dels destinataris de serveis i dels
treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions
comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient
i de l'entorn urbà, la sanitat animal, la propietat intelAlectual i
industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic
nacional i els objectius de la política social i cultural. Aquesta
enumeració no és exhaustiva, atès que la Directiva estableix que
seran raons imperioses d'interès general les que siguin
reconegudes com a tals per la jurisprudència europea, però
deixa clar que respecte de les que esmenta no hi pot haver
dubte.
Quan concorren, com succeeix en el cas de les Illes Balears,
raons imperioses d'interès general relacionades amb la protecció
del medi ambient i l'ordenació del territori, seria un contrasentit
exigir l'autorització prèvia per als grans establiments comercials
i que, això no obstant, el sentit del silenci administratiu fos
estimatori. Dit d'una altra manera, el silenci negatiu està permès
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en tots els casos en què
una norma amb rang de llei o de dret comunitari ho estableixi,
i opera ex lege en els supòsits regulats en la mateixa Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, que estableix que el silenci serà negatiu
quan de la petició se'n pot derivar l'adquisició de facultats sobre
el domini públic, la qual cosa motiva que, a títol d'exemple, des
de sempre a les autoritzacions de venda ambulant el silenci hagi
tingut aquest caràcter.
El projecte de llei no estableix cap limitació fonamentada en
raons de planificació econòmica, que són les prohibides, sinó
que pretén preservar el medi ambient i que, mitjançant els plans
directors sectorials que aprovaran els consells insulars, es
procedeixi a un creixement ordenat dels establiments comercials
que tengui en compte el fet diferencial de ser un arxipèlag, les
diferents característiques de cada una de les illes i el valor
innegable del nostre medi ambient.
Aquest model d'autorització sectorial prèvia a l'obtenció del
títol municipal habilitant no és compatible amb un silenci
estimatori, atès que la llei condiciona l'obtenció de l'autorització
autonòmica als requisits imprescindibles i, si es produís el
silenci positiu, hi hauria risc de perjudicar els interessos
generals i es dificultaria el control que l'Administració ha de fer
del compliment dels requisits imprescindibles.
El mateix passa amb la declaració de les denominades zones
de gran afluència turística, en les quals conflueixen elements per
a la seva determinació que, per les mateixes raons que s'han
exposat, no permeten el règim del silenci estimatori.
Respecte del principi de proporcionalitat -que l'article 5 de
la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de
mercat, consagra-, exigeix que el règim d'autorització
administrativa sigui l'instrument més adequat per garantir la
consecució de l'objectiu que es persegueix, perquè no hi ha
altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix
resultat, en particular quan un control a posteriori es produís
massa tard perquè fos vertaderament eficaç. Així, en cap cas
l'accés a una activitat de serveis o el seu exercici se subjectaran
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a un règim d'autorització quan sigui suficient una comunicació
o una declaració responsable del prestador mitjançant la qual es
manifesti, si escau, el compliment dels requisits exigits i es
faciliti la informació necessària a l'autoritat competent per al
control de l'activitat. En el cas que ens ocupa, l'autorització
respon al principi de proporcionalitat, atès que es tracta de la
manera idònia d'impedir que la construcció i posada en
funcionament dels grans establiments comercials sigui un fet
conegut a posteriori per l'Administració autonòmica que
impedeixi la protecció dels valors que s'han esmentat.
Per tant, la mesura és idònia per complir l'objectiu perseguit
i no hi ha alternatives menys greujoses per aconseguir-ho.
Finalment, ens sembla necessari recordar que la vigent Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instalAlació, accés
i exercici d'activitats a les Illes Balears, en l'exposició de
motius, quan es refereix a l'activitat comercial, raona
expressament que "l'activitat comercial en si no duu cap risc
inherent, no obstant això, d'acord amb una configuració atípica
d'una activitat pot haver-hi un risc pel fet que superi els llindars
que es fixen en el títol I de l'annex I d'aquesta llei, la qual cosa
justifica la necessitat d'un control administratiu previ, fins i tot
quan es tracti d'activitats de comerç minorista incloses en
l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 19/2012, de 25 de maig, i
per tant queden subjectes al règim d'autorització que regula el
capítol II del títol IV". Per tant, si en la present llei es regula
específicament una autorització per a l'establiment d'un tipus de
comerç determinat, la mesura és igual de proporcionada i
necessària que la prevista amb caràcter general en la llei
d'activitats.
Una altra de les novetats de la Llei en aquesta mateixa línia
d'actuació és l'aposta decidida pel comerç urbà, amb la inclusió
de la figura dels centres comercials urbans, per impulsar la
realització de projectes dinamitzadors del comerç en els nuclis
urbans dels municipis de les nostres illes, que propiciï la
revitalització de l'activitat comercial amb la promoció del
comerç de proximitat i eviti els desplaçaments.
La quarta línia d'actuació és la limitació de l'àmbit
d'aplicació d'aquesta llei a l'activitat comercial en sentit estricte,
deixant per a altres àmbits normatius qüestions que no es
refereixen a aquesta activitat directament. Aquesta és la raó per
la qual determinades qüestions que es regulaven en la legislació
que ara es deroga quedin reservades a la regulació en el seu
àmbit específic.
Per aquesta mateixa raó, es deixa fora d'aquesta regulació
l'ordenació territorial de l'activitat comercial, que ha de ser
objecte d'una regulació específica, i es preveu únicament la
necessitat que els consells insulars estableixin l'ordenació i les
mesures de foment del sector comercial per a un
desenvolupament harmònic de l'ús del sòl.
S'inclou en la Llei la prohibició de la venda de begudes
alcohòliques en establiments comercials a les persones menors
de devuit anys. A més, es regula la potestat dels ajuntaments per
prohibir la venda de begudes alcohòliques en establiments
comercials en un horari determinat i la regulació de la inspecció
i sanció de les infraccions en matèria de venda de begudes
alcohòliques en establiments comercials en el seu municipi.
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Per tot el que s'ha exposat, es considera prioritari elaborar
una llei de comerç a les Illes Balears que reculli els canvis
normatius i els adapti a la realitat social del sector a les Illes
Balears.
A més del que ja s'ha dit, l'aprovació recent de la Llei
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat,
estableix un seguit de principis sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, que s'han d'aplicar a
qualsevol activitat econòmica que s'hagi de desenvolupar al
territori nacional i que té com a finalitat principal uniformar, en
la mesura que sigui possible, la diversitat legislativa de les
comunitats autònomes en favor d'una racionalització de
l'activitat administrativa.
Aquest darrer fet evidencia la necessitat d'aprovar aquest
projecte de llei el més aviat possible, atès que és evident que no
és possible harmonitzar la situació amb les altres comunitats
autònomes sense haver adaptat l'instrument normatiu del que es
disposa a les noves línies marcades per la unitat de mercat, per
la qual cosa, i a l'empara de l'article 100 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, resulta adequat solAlicitar a la
cambra que acordi que es tramiti pel procediment d'urgència.
Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i
Competitivitat, el Consell de Govern adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de comerç a les Illes
Balears, que s'adjunta a aquest acord.
Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de les
Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
Reglament de la cambra.
Tercer. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui, d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en la fase del procediment que pertoqui- i
l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de comerç.
Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra,
habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar la realització de les
sessions extraordinàries esmentades en el punt anterior.
Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
a l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes com a dies hàbils
per a la tramitació de l'assumpte inclòs en l'ordre del dia
esmentat anteriorment.
Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears que
el Projecte de llei de comerç es tramiti pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, atesos els arguments exposats, el
compliment dels quals requereix que es tramiti el més aviat
possible."
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I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vist-i-plau del president.
Palma, a 25 de juliol del 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DE COMERÇ DE LES ILLES
BALEARS

Respectant les bases fixades per l’Estat, que té atribuïda la
competència exclusiva en matèria de planificació general de
l’activitat econòmica i en matèria de legislació mercantil, de
conformitat amb els articles 38, 131 i 149.1 de la Constitució,
aquesta Llei s’aprova d’acord amb les competències que, així
mateix, amb caràcter d’exclusives, atorguen a la Comunitat
Autònoma els articles 30.21 i 30.42 i, com a competències de
desplegament legislatiu i execució, l’article 31.6 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
II

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

Aquesta Llei desenvolupa en el seu articulat quatre línies
d’actuació.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears, la regulació del
sector del comerç, la rellevància econòmica del qual és
indubtable, la recull, essencialment, la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears.

La primera línia d’actuació és la regulació dels conceptes
bàsics relatius a l’ordenació i la millora de l’activitat comercial
a les Illes Balears, per aconseguir-ne una regulació clara i
sistemàtica.

El sector del comerç representa prop del 10 % del producte
interior brut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
més de 21.000 comerços oberts, i manté prop de 70.000 llocs de
feina directes. Per tant, la seguretat jurídica i l’eficàcia dels
instruments normatius són primordials en aquest sector de
l’economia balear.

La segona línia d’actuació és la necessària simplificació
administrativa. Així, es preveu l’aplicació dels principis prevists
en el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius i, per aquesta raó,
se suprimeix el Registre General de Comerç de les Illes Balears.
Certament, en la transposició de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa
als serveis al mercat interior, no es va suprimir aquesta figura
però, això no obstant, s’ha constatat que realment no aporta cap
valor afegit a la informació de què ja es disposa per mitjà
d’altres fonts estadístiques oficials que ofereixen dades fiables
sobre el comerç d’aquesta comunitat autònoma i, a més, suposa
una càrrega administrativa innecessària.

La legislació que regula el comerç a les Illes Balears ha estat
objecte de diverses modificacions des de la seva entrada en
vigor, determinades especialment per la necessària transposició
de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament
i del Consell Europeu, relativa als serveis al mercat interior.
Així, han incidit en aquesta regulació la Llei 12/2010, de 12 de
novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició
de la Directiva esmentada i, més recentment, el Decret llei
7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia i altres activitats, del
qual va derivar després l’aprovació de la Llei 13/2012, de 20 de
novembre, així com el Decret llei 11/2012, de 19 d’octubre,
dictat per a l’adaptació de la normativa autonòmica a la
legislació bàsica estatal de mesures urgents de liberalització del
comerç i de la distribució comercial, la finalitat de la qual és
adoptar mesures que reforcin la competència en el sector de la
distribució al detall, incrementar la competitivitat del sector
exterior i facilitar l’accés al finançament de les empreses.
Especialment, aquesta Llei es dicta per fixar una regulació
clara i sistemàtica de l’activitat comercial que reculli l’adaptació
successiva que el legislador estatal ha anat fent a les directives
europees i que, a més de les modificacions esmentades, ha donat
lloc a la reforma, mitjançant el Reial decret llei 20/2012, de 13
de juliol, de les lleis estatals 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç al detall, i 1/2004, de 21 de desembre,
d’horaris comercials, amb la finalitat essencial d’impulsar la
dinamització de l’activitat comercial al detall i eliminar les
càrregues i restriccions administratives en l’exercici d’aquesta
activitat.

La tercera línia d’actuació es refereix a la instalAlació dels
establiments comercials. Respectant el principi general de
llibertat en la seva instalAlació que imposa la legislació europea,
es fixa un límit general d’impacte territorial per condicionar la
determinació dels grans establiments comercials en l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així, el capítol I del títol II de la Llei, que es dedica al
concepte i les categories dels establiments comercials, manté un
règim d’autorització autonòmica per als grans establiments
comercials i, en l’article 14, que regula el procediment per a
l’obtenció de l’autorització, s’introdueix el silenci desestimatori.
Igualment s’estableix en l’article 23 -del capítol II-, que regula
el procediment de declaració de zona de gran afluència turística.
L’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, també es va modificar per adaptar-lo a la
Directiva que abans s’ha mencionat, i estableix que en els
procediments iniciats a solAlicitud de l’interessat, sens perjudici
de la resolució que l’Administració ha de dictar, el venciment
del termini màxim sense que s’hagi notificat una resolució
expressa legitima l’interessat o els interessats que hagin deduït
la solAlicitud per entendre-la estimada per silenci administratiu,
excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei, per
raons imperioses d’interès general, o una norma de dret
comunitari estableixin el contrari.
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El mateix precepte estableix que el silenci serà
necessàriament desestimatori, entre altres casos, en els supòsits
en què l’estimació de la solAlicitud tengui com a conseqüència
que es transfereixin al solAlicitant o a tercers facultats relatives
al domini públic o al servei públic.
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, defineix què
s’ha d’entendre per raons imperioses d’interès general i deixa
dit que seran les que siguin reconegudes com a tals en la
jurisprudència del Tribunal de Justícia i, tot seguit, n’enumera
les següents: l’ordre públic, la seguretat pública, la protecció
civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri financer del
règim de seguretat social, la protecció dels consumidors, dels
destinataris de serveis i dels treballadors, les exigències de la
bona fe en les transaccions comercials, la lluita contra el frau,
la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà, la sanitat
animal, la propietat intelAlectual i industrial, la conservació del
patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política
social i cultural. Aquesta enumeració no és exhaustiva, atès que
la Directiva estableix que seran raons imperioses d’interès
general les que siguin reconegudes com a tals per la
jurisprudència europea, però sí deixa clar que respecte de les
que esmenta no hi pot haver dubte.
Concretament, la coneguda Sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea de 12 de juliol de 2012, no obstant
va declarar injustificat el règim regulat en la Llei 18/2005, de 27
de desembre, d’equipaments comercials, va considerar vàlid el
règim del silenci negatiu que aquesta Llei establia, amb el
raonament que aquest règim -en contra del que argumentava la
Comissió Europea- permet l’accés als tribunals, que sempre
poden controlar si la negativa estava fonamentada en les raons
d’interès general assenyalades, la protecció del medi ambient,
l’ordenació del territori i la protecció dels consumidors. La
Sentència així mateix va acceptar el règim de taxes que
s’establia en la Llei esmentada.
Cal cridar l’atenció sobre un punt essencial i és que el
Tribunal Superior de Justícia Europeu va considerar adequada
l’exigència de llicència específica; el que va negar és que es
pogués denegar sobre la base de motivacions de caràcter
merament econòmic.
Dit això, l’article 6.2 de la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç al detall, després de les reformes
esmentades, disposa que són raons imperioses d’interès general
relacionades amb la distribució comercial, que justificarien el
règim d’autorització prèvia, la protecció del medi ambient i de
l’entorn urbà, l’ordenació del territori i la conservació del
patrimoni històric i artístic.
Quan concorren, com succeeix en el cas de les Illes Balears,
raons imperioses d’interès general relacionades amb la protecció
del medi ambient i l’ordenació del territori, seria un contrasentit
exigir l’autorització prèvia per als grans establiments comercials
i que, això no obstant, el sentit del silenci administratiu fos
estimatori. Dit d’una altra manera, el silenci negatiu està permès
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en tots els casos en què
una norma amb rang de llei o de dret comunitari ho estableixi i
opera ex lege en els supòsits regulats en la mateixa Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, que estableix que el silenci serà negatiu
quan de la petició es pugui derivar l’adquisició de facultats
sobre el domini públic, la qual cosa motiva que, a títol
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d’exemple, des de sempre en les autoritzacions de venda
ambulant el silenci hagi tingut aquest caràcter.
Aquesta Llei no estableix cap limitació fonamentada en
raons de planificació econòmica, que són les prohibides, sinó
que pretén preservar el medi ambient i que, mitjançant els plans
directors sectorials que aprovaran els consells insulars, es
procedeixi a un creixement ordenat dels establiments comercials
que tengui en compte el fet diferencial de ser un arxipèlag; les
diferents característiques de cada una de les illes i el valor
innegable del nostre medi ambient.
Aquest model d’autorització sectorial prèvia a l’obtenció del
títol municipal habilitant no és compatible amb un silenci
estimatori, atès que la Llei condiciona l’obtenció de
l’autorització autonòmica als requisits imprescindibles i, si es
produís el silenci positiu, hi hauria risc de perjudicar els
interessos generals i es dificultaria el control que
l’Administració ha de fer del compliment dels requisits
imprescindibles.
I el mateix passa amb la declaració de les denominades
zones de gran afluència turística, en les quals conflueixen
elements per a la seva determinació que, per les mateixes raons
que s’han exposat, no permeten el règim del silenci estimatori.
Finalment, com acaba de recordar la recent Sentència del
Tribunal Constitucional (Ple) núm. 52/2014, de 10 d’abril: “[...]
l’Administració continua estant obligada a resoldre
expressament, sense vinculació al sentit negatiu del silenci [art.
42.1 i 43.3.b) LPC], l’incís segon de l’article 46.1 LJCA ha
deixat de ser aplicable a aquest supòsit. En altres paraules, es
pot entendre que, en vista de la reforma del 1999 de la Llei
30/1992, la impugnació jurisdiccional de les desestimacions per
silenci no està subjecta al termini de caducitat previst en
l’article 46.1 LJCA”. Això significa que el silenci desestimatori
no suposa, en absolut, una càrrega per al ciutadà, sinó al
contrari, el beneficia quant al termini per acudir davant els
tribunals.
El principi de proporcionalitat -que l’article 5 de la Llei
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat,
consagra- exigeix que el règim d’autorització administrativa
sigui l’instrument més adequat per garantir la consecució de
l’objectiu que es persegueix, perquè no hi ha altres mesures
menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat, en
particular quan un control a posteriori es produís massa tard
perquè fos vertaderament eficaç. Així, en cap cas l’accés a una
activitat de serveis o el seu exercici s’han de subjectar a un
règim d’autorització quan sigui suficient una comunicació o una
declaració responsable del prestador mitjançant la qual es
manifesti, si s’escau, el compliment dels requisits exigits i es
faciliti la informació necessària a l’autoritat competent per al
control de l’activitat. En el cas que ens ocupa, l’autorització
respon al principi de proporcionalitat, atès que es tracta de la
manera idònia d’impedir que la construcció i posada en
funcionament dels grans establiments comercials sigui un fet
conegut a posteriori per l’Administració autonòmica que
impedeixi la protecció dels valors que s’han esmentat.
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Per tant, la mesura és idònia per complir l’objectiu perseguit
i no hi ha alternatives menys costoses per aconseguir-ho.
Finalment, ens sembla necessari recordar que la vigent Llei
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instalAlació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, en l’exposició de
motius, quan es refereix a l’activitat comercial raona
expressament que “l’activitat comercial en si no duu cap risc
inherent, no obstant això, d’acord amb una configuració atípica
d’una activitat pot haver-hi un risc pel fet que superi els llindars
que es fixen en el títol I de l’annex I d’aquesta Llei, la qual cosa
justifica la necessitat d’un control administratiu previ, fins i tot
quan es tractin activitats de comerç al detall incloses en l’àmbit
d’aplicació del Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, i per
tant queden subjectes al règim d’autorització que regula el
capítol II del títol IV”. Per tant, si en la present Llei es regula
específicament una autorització per a l’establiment d’un tipus de
comerç determinat, la mesura és igual de proporcionada i
necessària que la prevista amb caràcter general en la Llei
d’activitats.
Respectant els principis de simplificació documental i de
confiança mútua entre administracions, s’ha reduït la
documentació que han de presentar els solAlicitants i s’ha
substituït per la certificació de conformitat amb el planejament
municipal en els aspectes de mobilitat de persones i vehicles i
contaminació acústica.
En aquest sentit, volem fer referència expressa a la
normativa europea que regula l’eficiència energètica dels
edificis, d’obligat compliment en determinats establiments
afectats per l’activitat comercial, atès que és normativa bàsica.
No es considera convenient regular en una llei autonòmica de
comerç unes exigències que en aquesta matèria regulen tant la
Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de
16 de desembre de 2002, relativa a l’eficiència energètica dels
edificis, com les successives transposicions de la normativa
nacional, i que estan marcades per l’Estratègia 20/20/20.
Una altra de les novetats de la Llei en aquesta mateixa línia
d’actuació és l’aposta decidida pel comerç urbà, amb la inclusió
de la figura dels centres comercials urbans, per impulsar la
realització de projectes dinamitzadors del comerç en els nuclis
urbans dels municipis de les nostres illes, que propiciï la
revitalització de l’activitat comercial amb la promoció del
comerç de proximitat i eviti els desplaçaments.
La quarta línia d’actuació és la limitació de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei a l’activitat comercial en sentit
estricte, deixant per a altres àmbits normatius qüestions que no
es refereixen a aquesta activitat directament. Aquesta és la raó
per la qual determinades qüestions que es regulaven en la
legislació que ara es deroga quedin reservades per a la regulació
en el seu àmbit específic.
Per aquesta mateixa raó, es deixa fora d’aquesta regulació
l’ordenació territorial de l’activitat comercial, que ha de ser
objecte d’una regulació específica, i es preveu únicament la
necessitat que els consells insulars estableixin l’ordenació i les
mesures de foment del sector comercial per a un
desenvolupament harmònic de l’ús del sòl.
S’inclou en la Llei la prohibició de la venda de begudes
alcohòliques en establiments comercials a les persones menors
de devuit anys. A més, es regula la potestat dels ajuntaments per
prohibir la venda de begudes alcohòliques en establiments

comercials en un horari determinat i la regulació de la inspecció
i sanció de les infraccions en matèria de venda de begudes
alcohòliques a establiments comercials al seu municipi.
III
Una vegada marcat l’objectiu de regular de manera clara i
sistemàtica l’activitat comercial, aquesta Llei s’estructura en
quatre títols, sis disposicions addicionals, tres disposicions
transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions
finals.
El títol I estableix les disposicions generals, és a dir,
l’objecte i àmbit d’aplicació, les activitats excloses, la definició
de l’activitat comercial, les prohibicions i restriccions al
comerç, els principis d’actuació dels poders públics i la creació
de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç.
El títol II regula els establiments comercials en dos capítols,
de manera que el capítol I es refereix als conceptes i a les
categories d’establiments comercials i centres comercials urbans
i el capítol II, als horaris comercials, diumenges i altres festius,
els establiments amb règim especial d’horaris i les zones de
gran afluència turística.
El títol III regula les activitats de vendes i s’estructura en
quatre capítols. El capítol I inclou les disposicions generals; el
capítol II, les activitats de promoció de vendes, que inclouen les
vendes en promoció o en oferta, les vendes amb obsequi, les
vendes en rebaixes, les vendes en liquidació i les vendes de
saldos i d’excedents de producció o de temporada; el capítol III
regula les vendes especials i, finalment, el capítol IV regula la
venda ambulant o no sedentària. Respecte de la venda ambulant
o no sedentària, atès que es tracta d’una modalitat de comerç
que s’exerceix sobre el domini públic, es manté, per aquesta raó,
el règim d’autorització prèvia de l’ajuntament del municipi on
es desenvolupa, tenint en compte sempre que aquesta
autorització té com a únic objectiu la protecció i el control de
l’ús del domini públic. Per això, s’ha establert una regulació
general d’aquest tipus de venda, sens perjudici de les
competències dels ajuntaments en la matèria, que podran
desenvolupar reglamentàriament en cada municipi.
Finalment, el títol IV tracta de la funció inspectora i del
règim sancionador, i es divideix en tres capítols, relatius,
respectivament, a la inspecció, les infraccions administratives
i les sancions.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Llei té per objecte l’ordenació de l’activitat
comercial en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
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Article 2
Activitat comercial
1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per activitat comercial la
consistent a situar o oferir en el mercat productes, naturals o
elaborats, per compte propi o d’altri, mitjançant persones
físiques o jurídiques, com també els serveis que se’n derivin,
independentment de la modalitat o del suport emprat per
realitzar-la, tant si es du a terme en règim de comerç a l’engròs
com al detall.
2. L’activitat comercial s’ha d’exercir sota els principis de
llibertat d’empresa, de defensa dels consumidors i usuaris, dels
drets dels treballadors, de la lliure competència i en el marc de
l’economia de mercat.
Article 3
Activitats excloses
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei les
activitats següents:
a) La venda feta per fabricants, dins del seu propi recinte
industrial, dels residus i subproductes obtinguts en el procés de
producció, llevat que aquests s’adrecin a consumidors finals.
b) La venda directa feta pels titulars de les explotacions dels
productes agrícoles, ramaders i forestals i els resultats de la seva
transformació.
c) La venda feta per artesans dels seus productes als seus
tallers de producció.
Article 4
Activitat comercial al detall i a l’engròs
1. S’entén per activitat comercial al detall, a l’efecte d’aquesta
Llei, la que està destinada al consumidor final, i que té per
objecte situar o oferir en el mercat productes i mercaderies per
compte propi o d’altri, com també prestar determinats serveis
que derivin d’un acte de comerç, amb independència de la
modalitat o el suport emprat per a la seva realització.
2. S’entén per activitat comercial a l’engròs, a l’efecte d’aquesta
Llei, la que té com a destinataris altres comerciants, industrials,
empreses, entitats i institucions que no siguin consumidors
finals.
3. L’activitat comercial al detall es pot exercir simultàniament
amb l’activitat comercial a l’engròs en un mateix establiment,
sempre que es respectin les normes específiques aplicables a
cadascuna.
Article 5
Prohibicions i restriccions al comerç
1. No poden exercir el comerç les persones físiques i jurídiques
a qui els sigui específicament prohibit per la normativa vigent.
2. Es prohibeix expressament l’exposició i la venda de
mercaderies al comprador, com també la tramesa o el lliurament
de catàlegs, fullets o publicitat d’aquestes, quan provenguin de
persones l’activitat de les quals sigui distinta a la comercial i la
seva finalitat principal sigui la realització de préstecs, dipòsits
o operacions d’anàloga naturalesa adherits a l’oferta comercial
de la mercaderia, de tal manera que l’una no es pugui fer
efectiva sense l’altra.
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Es presumeix l’existència d’aquestes actuacions en el
supòsit que el comprador pugui fer comandes o adquirir
mercaderies en els establiments d’aquelles.
3. Es prohibeix l’exposició i la venda de vehicles usats fora dels
establiments comercials a càrrec dels comerciants.
4. Es prohibeix expressament la implantació d’establiments
comercials a sòl que no tengui el caràcter i la condició
d’urbanitzat definit en la legislació urbanística vigent, és a dir,
la parcelAla ha de complir la condició de solar.
Article 6
Principis d’actuació dels poders públics
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de promoure el desenvolupament harmònic i la
modernització de l’activitat comercial amb l’objectiu final
d’incrementar la capacitat de competència de les empreses i de
garantir una ocupació laboral estable en aquest sector.
Article 7
Creació i objecte de la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç
Es crea la Comissió Interinsular Assessora de Comerç,
adscrita a la conselleria competent en matèria de comerç, com
a òrgan de participació en les matèries regulades en aquesta
Llei, a fi de promoure la colAlaboració entre les distintes
administracions públiques i les associacions i els agents
econòmics i socials implicats en el sector per impulsar
l’activitat comercial de les Illes Balears.
Article 8
Composició
1. La Comissió Interinsular Assessora de Comerç té la
composició següent:
a) Presidència: el conseller o consellera competent en
matèria de comerç.
b) Vicepresidència: el director o directora general competent
en matèria de comerç.
c) Un o una representant de cada un dels consells insulars de
les Illes Balears.
d) Cinc persones en representació de les organitzacions
empresarials més representatives del sector de comerç de les
Illes Balears (dues de Mallorca, una de Menorca, una d’Eivissa
i una de Formentera).
e) Un o una representant de les associacions empresarials de
grans empreses de distribució.
f) Sis persones en representació de les organitzacions
sindicals més representatives del sector del comerç de les Illes
Balears.
g) Dues persones en representació de les associacions de
consumidors de les Illes Balears.
h) Un o una representant de la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears.
i) Un o una representant de la direcció general responsable
de consum.
j) Un o una representant de la Direcció General de Comerç
i Empresa, que tengui la condició de personal funcionari, que
actuarà com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.
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2. El conseller o consellera competent en matèria de comerç, a
proposta de les entitats representades, ha de nomenar els
membres de la Comissió Interinsular Assessora de Comerç.

4. Les reunions de la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç es poden fer de forma presencial o per
videoconferència.

3. Les propostes de representants han de fer constar els titulars
i els suplents.

5. El conseller o consellera competent en matèria de comerç pot
convocar tècnics, assessors o experts quan la Comissió
Interinsular Assessora de Comerç o els grups de treball ho
considerin necessari per raó de la matèria a tractar i per a un
compliment millor de les seves funcions.

4. En qualsevol moment, els òrgans, les organitzacions i les
institucions representades en la Comissió Interinsular Assessora
de Comerç poden substituir els membres titulars o suplents que
han designat, comunicant-ho al secretari o secretària de la
Comissió Interinsular Assessora de Comerç, qui ho ha
d’acreditar i elevar al conseller o consellera competent en
matèria de comerç perquè en nomeni els substituts.
5. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, els
membres cessen per renúncia formalitzada davant la Comissió
Interinsular Assessora de Comerç o quan es produeixi qualsevol
altra causa que els inhabiliti per a l’exercici de funcions o
càrrecs públics.
6. El vicepresident o vicepresidenta ha de substituir el president
o presidenta en el supòsit de vacant, absència, malaltia o
qualsevol altra causa legal.
7. En els assumptes l’aprovació dels quals s’acordi que s’ha de
fer per votació dels membres de la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç, es pot delegar el vot, sempre que consti
per escrit.
Article 9
Funcions
1. Són funcions de la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç, les següents:
a) Atendre consultes sobre qualsevol qüestió que afecti
l’activitat comercial de les Illes Balears.
b) Estudiar i donar el seu parer sobre les mesures d’impuls
de l’activitat comercial que hagin de ser aprovades per
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
c) Conèixer els projectes de llei i de disposicions generals
que afectin el comerç i colAlaborar amb propostes relatives al
comerç de les Illes Balears.
d) Qualsevol altra que li atribueixin les normes de rang legal
o reglamentàries.
2. Els pronunciaments de la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç no tenen caràcter vinculant.
Article 10
Règim intern
1. La Comissió Interinsular Assessora de Comerç s’ha de reunir
com a mínim dues vegades l’any.
2. La Comissió Interinsular Assessora de Comerç es considera
vàlidament constituïda quan hi concorren, en única
convocatòria, com a mínim, la meitat més un dels membres que
la componen. En qualsevol cas, és necessària per a la vàlida
constitució d’aquest òrgan la presència del president o
presidenta i del secretari o secretària, o de les persones que els
substitueixin.
3. La Comissió Interinsular Assessora de Comerç ha d’impulsar
la constitució de grups de treball per tractar temes específics.

6. Hi és d’aplicació supletòria el que preveu la legislació
aplicable en matèria de funcionament dels òrgans colAlegiats.
TÍTOL II
ESTABLIMENTS COMERCIALS
Capítol I
Concepte i categories
Article 11
Concepte d’establiment comercial
1. Tenen la consideració d’establiments comercials les
instalAlacions ubicades a terra de manera fixa i permanent,
cobertes o sense cobrir, exemptes o no, exteriors o interiors
d’una edificació, amb aparadors o sense, on s’exerceixen
regularment activitats comercials de venda de productes a
l’engròs o al detall, o de prestació dels serveis al públic que se’n
derivin, destinats a l’exercici regular d’activitats comercials,
com també qualssevol altres recintes delimitats que rebin
aquesta qualificació en virtut d’una disposició legal o
reglamentària.
2. Els establiments comercials poden tenir caràcter individual o
colAlectiu. Es consideren establiments de caràcter colAlectiu els
conformats per un conjunt d’establiments comercials
individuals, integrats en un edifici o complex d’edificis, en un
recinte o àrea comuna urbanitzada, en els quals s’exerceixen les
activitats respectives de manera empresarialment independent,
sempre que comparteixin la utilització d’elements i serveis
comuns.
3. Són botigues de conveniència els establiments amb les
característiques següents:
a) Disposen d’una superfície útil d’exposició i venda no
superior a 500 m2;
b) romanen oberts al públic almenys 18 hores al dia;
c) distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els
productes següents: llibres, premsa i revistes, productes
d’alimentació, discs, vídeos, juguetes, regals i productes
diversos.
El tancament temporal d’aquest tipus d’establiment no
implica la pèrdua de la seva condició.
4. S’entén per superfície útil d’exposició i venda tot l’espai
accessible al públic, com també l’ocupat per taulells, aparadors
i expositors, i els espais de darrere els taulells i altres espais
destinats a la presentació, dispensació i cobrament dels
productes.
5. No es computa com a superfície de venda la destinada a
aparcament situada a l’aire lliure o sota terra, ni els llocs
exteriors on no s’exposin productes per vendre’ls, com tampoc
l’espai anterior a les caixes enregistradores, les zones
d’emmagatzematge no accessibles al públic, les de manipulació
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i les de serveis i d’infraestructures relacionats amb l’activitat de
comerç.
Article 12
Concepte de gran establiment comercial
1. A les Illes Balears tenen la consideració de gran establiment
comercial els establiments comercials a l’engròs o al detall,
individuals o colAlectius, que tenguin una superfície útil per a
l’exposició i la venda superior a 700 m2 a l’illa de Mallorca, a
400 m2 a les illes de Menorca i d’Eivissa i a 300 m2 a l’illa de
Formentera.
2. Quan l’objecte de l’establiment sigui l’exposició i la venda de
manera exclusiva d’automòbils i vehicles de motor, de
maquinària, d’equip industrial, d’embarcacions, d’aeronaus, de
mobles de tot tipus, de material de construcció i d’elements
propis de cuina i bany, tenen la consideració de gran establiment
comercial els establiments a l’engròs o al detall que tenguin una
superfície útil per a l’exposició i la venda superior a 2.000 m2 a
l’illa de Mallorca; a 1.500 m2 a les illes de Menorca i d’Eivissa,
i a 400 m2 a l’illa de Formentera.
3. Els mercats municipals i els mercats ambulants no tenen la
consideració de gran establiment comercial, malgrat superin les
superfícies comercials assenyalades en l’apartat 1 d’aquest
article.
Article 13
Autorització autonòmica per a la instalAlació de gran
establiment comercial
1. La implantació o l’ampliació de les instalAlacions destinades
a establiments del tipus gran establiment comercial requereix
expressament l’autorització autonòmica per a la instalAlació amb
caràcter previ al títol municipal habilitant.
També es requereix l’autorització autonòmica per a la
instalAlació de gran establiment comercial per a l’obertura o
l’ampliació dels establiments individuals situats dins els mercats
municipals si tenen una superfície útil per a l’exposició i la
venda que superi els límits que fixa l’article anterior.
2. Són nuls de ple dret els títols habilitants municipals per a la
nova ubicació o ampliació de les activitats destinades a
establiments del tipus gran establiment comercial que s’atorguin
sense l’autorització autonòmica per a la instalAlació prèvia o en
contra de les seves determinacions.
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Article 14
Procediment d’autorització autonòmica d’instalAlació de
gran establiment comercial
1. En cas de grans establiments comercials individuals,
l’empresa que hagi d’explotar l’activitat comercial concreta ha
d’obtenir l’autorització autonòmica per a la instalAlació amb
caràcter previ al títol municipal habilitant.
2. En cas d’establiments comercials de caràcter colAlectiu que
tenguin la consideració de gran establiment comercial, el
promotor ha d’obtenir l’autorització autonòmica per a la
instalAlació amb caràcter previ al títol municipal habilitant.
Aquesta autorització autonòmica inclou els establiments
comercials individuals que s’hi puguin instalAlar, sempre que no
suposin un augment de la superfície útil d’exposició i venda.
3. La solAlicitud s’ha d’adreçar a l’òrgan competent en matèria
de comerç del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el
model que s’estableixi, acompanyada de la documentació
següent:
a) Certificat de l’Ajuntament del municipi on es preveu
instalAlar el comerç, segons el model establert en l’annex
d’aquesta Llei, acreditatiu de l’adequació de l’establiment
projectat a les normes que estableixi l’instrument municipal
sobre planejament general, als seus instruments de
desplegament i de gestió urbanística, normes municipals de
contaminació acústica, de mobilitat de persones i vehicles i a la
resta de normes de competència municipal. Aquest certificat és
vinculant.
b) Memòria descriptiva del projecte, que inclogui les
característiques de l’establiment, la seva ubicació i la distribució
de la superfície útil comercial a més de la classificació
energètica d’acord amb la normativa sectorial, acompanyada
dels plànols generals corresponents.
4. El conseller o consellera competent en matèria de comerç del
Govern de les Illes Balears ha de resoldre motivadament
l’atorgament o la denegació de l’autorització autonòmica per a
la instalAlació de gran establiment comercial.
5. El termini per notificar la resolució és de quatre mesos i una
vegada transcorregut aquest termini l’autorització autonòmica
per a la instalAlació de gran establiment comercial s’entén
denegada. En tot cas, es pot fer ús una sola vegada de la
suspensió del termini màxim legal per notificar la resolució del
procediment quan la complexitat de l’assumpte ho justifiqui. La
suspensió del termini legal no pot superar els dos mesos.
6. El procediment de resolució sobre l’autorització autonòmica
per a la instalAlació o ampliació de gran establiment comercial
dóna lloc al pagament d’una taxa.
Article 15
Caducitat i revocació de l’autorització autonòmica
d’instalAlació de gran establiment comercial
1. L’autorització autonòmica d’instalAlació de gran establiment
comercial té vigència indefinida. Això no obstant, aquesta
autorització s’ha de declarar caducada, una vegada tramitat
prèviament el procediment corresponent, amb audiència a la
persona interessada, en els supòsits següents:
a) Per haver transcorregut el termini de quatre mesos, a
comptar des de la notificació de l’autorització autonòmica de
gran establiment comercial, sense que s’hagi solAlicitat a

10532

BOPIB núm. 162 - 1 d'agost de 2014

l’ajuntament respectiu el títol habilitant per dur a terme
l’activitat.
b) Per haver-se incomplert el termini que fixi el títol
habilitant municipal per dur a terme l’activitat.
De conformitat amb la normativa reguladora del
procediment administratiu, es pot concedir una ampliació dels
terminis establerts quan ho aconsellin les circumstàncies.
2. L’autorització autonòmica d’instalAlació de gran establiment
comercial es pot revocar una vegada tramitat prèviament el
procediment corresponent, amb audiència a la persona
interessada, sense que això impliqui cap indemnització, en els
supòsits següents:
a) Per haver-se incomplert les determinacions que estableixi
l’autorització autonòmica de gran establiment comercial.
b) Per haver-se denegat o per haver caducat el títol habilitant
municipal per dur a terme l’activitat.
Article 16
Centres comercials urbans
1. Tenen la consideració de centre comercial urbà, a l’efecte
d’aquesta Llei, els àmbits urbans on hi ha una agrupació
representativa d’empreses comercials que, en una àrea urbana
delimitada i vinculades a través d’una entitat amb personalitat
jurídica, duen a terme professionalment una estratègia conjunta
de millora socioeconòmica de l’entorn, especialment a través
d’accions de promoció, gestió de serveis i dinamització
econòmica.
2. Els centres comercials urbans s’han d’ubicar a espais urbans
caracteritzats per tenir altes concentracions de comerços i
serveis, i situats a àmbits de reconeguda tradició en el
desenvolupament de la funció comercial. La delimitació dels
centres comercials urbans ha de respondre a criteris de tipus
econòmic, comercial, turístic, social, històric, urbanístic i
mediambiental.
Capítol II
Horaris comercials
Article 17
Horari general en dies feiners

b) L’obertura els diumenges i altres festius corresponents a
períodes de més concentració de rebaixes.
c) L’obertura els diumenges i altres festius on hi hagi més
afluència turística.
d) L’obertura els diumenges i altres festius en la campanya
de Nadal.
4. A més del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, amb
caràcter excepcional, l’òrgan competent en matèria de comerç
pot autoritzar, amb prèvia consulta a la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç, l’obertura dels establiments comercials
al públic en diumenge o festiu quan concorrin circumstàncies
especials que suposin una significativa major afluència de
visitants.
Article 19
Establiments amb règim especial d’horaris
Tenen plena llibertat per determinar els dies i les hores
d’obertura al públic:
a) Els establiments comercials en els quals l’oferta habitual
sigui predominantment la venda de pastisseria i rebosteria, pa,
plats preparats, premsa, combustibles i carburants, i flors i
plantes.
b) Els establiments comercials instalAlats a estacions, ports,
aeroports i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri, i els
situats dins els establiments hotelers.
c) Els establiments comercials situats a zones de gran
afluència turística.
d) Les botigues de conveniència, amb l’especificitat de
romandre obertes al públic almenys devuit hores al dia d’acord
amb l’article 11.3.
e) Els mercats i mercadets de venda ambulant autoritzats
pels ajuntaments.
f) Els establiments comercials diferents dels anteriors, amb
una superfície útil d’exposició i de venda de fins a 300 m2,
exceptuant els que pertanyin a empreses o grups de distribució
que no tenguin la consideració de petita o mitjana empresa
segons la legislació vigent.
Article 20
Publicitat de l’horari comercial

Cada comerciant pot determinar lliurement l’horari
d’obertura i tancament del seu establiment, amb un màxim de
90 hores setmanals en dies feiners.

Tots els establiments comercials han d’exposar la
informació dels dies i l’horari diari d’obertura i de tancament,
en un lloc i de manera visible, tant a l’interior com a l’exterior,
fins i tot quan l’establiment estigui tancat.

Article 18
Diumenges i altres festius d’obertura comercial autoritzada

Article 21
Zones de gran afluència turística

1. El nombre anual de diumenges i altres festius que els
comerços poden romandre oberts al públic serà de setze dies.

1. S’entén per zones de gran afluència turística, a l’efecte dels
horaris comercials, les àrees que coincideixin amb tot el terme
municipal o amb part d’aquest en les quals concorri alguna de
les circumstàncies que s’estableixen en l’article següent.

2. Cada any s’han de determinar les dates dels diumenges i
altres festius que els establiments comercials poden romandre
oberts al públic, mitjançant una resolució de l’òrgan competent
en matèria de comerç.
3. Per determinar els diumenges i altres festius a què es refereix
aquest article s’ha d’atendre prioritàriament l’atractiu comercial
dels dies per als consumidors, d’acord amb els criteris següents:
a) L’obertura almenys en un dia festiu quan hi hagi
coincidència de dos o més dies festius continuats.

2. La declaració de les zones de gran afluència turística es pot
estendre a tot l’any.
3. L’òrgan competent en matèria de comerç és l’autoritat que
determina les zones de gran afluència turística, a proposta dels
ajuntaments corresponents.
4. Els establiments comercials situats en una zona que es declari
de gran afluència turística tenen plena llibertat per determinar
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els dies i les hores d’obertura al públic, d’acord amb l’article
19.c), en els períodes de l’any aprovats en la declaració de zona
de gran afluència turística.
Article 22
Circumstàncies per a la declaració de zona de gran
afluència turística
Les circumstàncies per considerar una zona de gran
afluència turística són les següents:
1. Existència d’una concentració suficient, quantitativament o
qualitativament, de places a allotjaments i establiments turístics
o bé en el nombre de segones residències respecte de les que
constitueixen residència habitual. Aquesta circumstància s’ha
d’acreditar amb algun dels criteris següents:
a) Nombre de places a empreses turístiques d’allotjament en
relació amb la població de dret de la zona o zones solAlicitades.
b) Increment de residus sòlids urbans, de demanda
energètica, de demanda d’aigua a la zona durant el període
solAlicitat en relació amb la mitjana anual o increment de les
vendes a establiments comercials de la zona proposada en
relació amb els mesos amb menys vendes.
2. Que la zona proposada hagi estat declarada patrimoni de la
humanitat o s’hi localitzi un bé immoble d’interès cultural
integrat en el patrimoni historicoartístic. Aquesta circumstància
s’ha d’acreditar amb algun dels criteris següents:
a) Declaracions i delimitacions perimetrals de la zona
declarada patrimoni de la humanitat.
b) Descripció del bé immoble d’interès cultural.
3. Que la zona proposada limiti o constitueixi àrees d’influència
d’altres zones frontereres.
4. Celebració de grans esdeveniments esportius o culturals de
caràcter autonòmic, nacional o internacional. Aquesta
circumstància s’ha d’acreditar d’acord amb el següent:
a) Nombre i descripció de celebracions a l’any.
b) Nombre de participants no locals.
En aquest supòsit, la declaració de zona de gran afluència
turística en fixarà la durada.
5. Proximitat a àrees portuàries on operin creuers turístics i que
registrin una afluència significativa de visitants, sempre que
això s’acrediti amb el nombre de visitants arribats a port detallat
per temporades d’estiu i d’hivern.
6. Que constitueixin àrees el principal atractiu de les quals sigui
el turisme de compres i el volum de vendes en aquestes àrees
justifiqui una significativa major afluència turística.
7. Quan concorrin circumstàncies especials que ho justifiquin.
L’ajuntament ha d’acreditar objectivament aquestes
circumstàncies especials en la seva proposta. En aquest supòsit,
l’òrgan competent en matèria de comerç ha de traslladar la
proposta a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç abans
de la seva autorització.
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8. En tot cas, als municipis amb més de 200.000 habitants que
hagin registrat més d’un milió de pernoctacions l’any
immediatament anterior o que comptin amb ports on operin
creuers turístics que hagin rebut l’any anterior immediat més de
400.000 passatgers, s’ha de declarar, si més no, una zona de
gran afluència turística, per aplicació dels criteris prevists en els
apartats anteriors.
Article 23
Procediment de declaració de zona de gran afluència
turística
1. Els ajuntaments, per mitjà d’un acord motivat adoptat pel Ple,
poden presentar les seves propostes a l’òrgan competent en
matèria de comerç. Les solAlicituds han d’incloure:
a) Certificat del secretari o secretària de l’ajuntament que
reculli l’aprovació del Ple pel qual s’acorda instar la
determinació de zona de gran afluència turística. L’acord ha
d’incloure l’exposició motivada de la proposta, les raons que la
fonamenten i la delimitació territorial i temporal de la zona o
zones municipals a què es refereix.
b) Memòria descriptiva de la proposta que ha de contenir
l’explicació de les raons que la fonamenten i ha d’especificar
l’extensió territorial a què es refereix -amb els noms dels carrers
que la delimiten- i els períodes de l’any per als quals se solAlicita
l’aplicació del règim de llibertat d’horaris. La proposta ha
d’incloure la justificació de les àrees que queden excloses, amb
indicació del nombre de comerços afectats, i altres documents
i informació que es consideri rellevant.
c) Plànols on es puguin identificar els carrers i vials que
delimiten la zona o les zones proposades.
2. Una vegada rebuda la solAlicitud i admès a tràmit l’expedient,
l’òrgan competent en matèria de comerç pot solAlicitar la
documentació addicional que consideri escaient per a la
resolució de l’expedient.
3. Transcorregut el termini màxim de sis mesos des de la data
d’entrada de la solAlicitud en la conselleria competent en matèria
de comerç sense que s’hagi dictat i notificat una resolució
expressa, la proposta s’entén denegada.
Article 24
Resolució i vigència de la declaració
1. L’òrgan competent en matèria de comerç ha de resoldre
l’expedient, amb l’aprovació o denegació de la declaració de la
zona o zones proposades.
2. La vigència de la declaració queda supeditada al manteniment
de les circumstàncies que han motivat la declaració.
3. La resolució s’ha de notificar a l’ajuntament solAlicitant i, en
el cas d’aprovació, s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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TÍTOL III
ACTIVITATS DE VENDES
Capítol I
Disposicions generals

Article 25
Llibertat de preus
Els preus de venda dels productes han de ser els que
determinin lliurement els comerciants i oferts, amb caràcter
general, d’acord amb el que disposa la legislació sobre defensa
de la competència i sobre competència deslleial, sens perjudici
de la normativa reguladora de la venda amb pèrdua i les
excepcions establertes en lleis especials.
Article 26
Consignació de preus
Els preus dels productes oferts s’han de consignar en euros
i s’han d’assenyalar a cada un dels productes. Els preus també
s’han de consignar als productes que s’exposen a l’aparador, de
manera que es puguin llegir des de l’exterior de l’establiment,
sens perjudici del que preveu la legislació aplicable en matèria
de protecció de consumidors.
Article 27
Venda amb pèrdua
1. No es poden oferir ni fer vendes al públic amb pèrdua, llevat
dels supòsits regulats en la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç al detall. En qualsevol cas, s’ha de
respectar el que disposa la Llei sobre competència deslleial.

l’article 5 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència
deslleial.
Article 29
Requisits generals de les vendes promocionals
1. En cada un dels articles que es disposin per a la venda amb
reducció de preu, hi ha de constar amb claredat el preu anterior
juntament amb el preu reduït, excepte que es tracti d’articles
posats a la venda per primera vegada.
No obstant això, quan es tracti d’una reducció percentual
d’un conjunt d’articles, és suficient l’anunci genèric d’aquesta,
sense necessitat que hi consti en cada un dels articles oferts.
2. S’entén per preu anterior o habitual aquell que hagi estat
aplicat sobre productes idèntics durant un període continuat de
trenta dies en els sis mesos precedents.
3. Les activitats de promoció de vendes es poden simultaniejar
en un mateix establiment comercial, excepte en els casos de
vendes en liquidació, sempre que hi hagi la deguda separació
entre aquestes i es respectin els deures d’informació.
4. En cap cas, la utilització de les activitats de promoció de
vendes es pot condicionar a l’existència d’una reducció
percentual mínima o màxima.
5. En tot moment, l’òrgan competent en matèria de comerç pot
requerir als comerciants que practiquin qualsevol modalitat de
venda promocional informació sobre les ofertes que fan.
Article 30
Publicitat

2. A l’efecte de l’apartat anterior, es considera que hi ha venda
amb pèrdua quan el preu aplicat a un producte és inferior al
d’adquisició segons la factura, deduïda la part proporcional dels
descomptes que hi figurin, o al de reposició si fos inferior a
aquell o al cost efectiu de producció si l’article hagués estat
fabricat pel comerciant mateix, incrementats en les quotes dels
imposts indirectes que gravin l’operació.

1. La publicitat de les vendes promocionals ha d’anar
acompanyada d’informació suficient i clara sobre les seves
condicions i característiques, el preu habitual i reduït o el
percentatge de descompte sobre el preu habitual, els productes
que inclou i el període de vigència de la promoció, i assenyalar
de manera clara i visible la data de començament i de
finalització.

Article 28
Vendes promocionals

2. La durada de la publicitat no ha d’excedir de la disponibilitat
d’existències dels productes oferts.

1. Són vendes promocionals les que ofereixen als consumidors
productes en condicions més avantatjoses que les habituals en
el comerç, mitjançant qualsevol altre tipus d’incentius.

Article 31
Articles promocionats

2. Es consideren vendes promocionals les vendes en promoció
o en oferta, les vendes amb obsequi, les vendes en rebaixa, les
vendes de saldos, les vendes en liquidació i la venda
d’excedents de producció.
3. Les denominacions esmentades abans únicament es poden
utilitzar per anunciar les vendes que s’ajustin a la regulació
respectivament establerta en aquesta Llei i queda expressament
prohibida la utilització de les denominacions esmentades o
d’unes altres de similars per anunciar vendes que no responguin
al concepte legal corresponent.
4. La utilització de les denominacions esmentades abans que no
s’ajusti a la regulació respectivament establerta, per a cada una
de les activitats de promoció de vendes, en aquesta Llei, es
reputarà deslleial quan concorrin les circumstàncies previstes en

1. El comerciant no pot limitar el nombre d’unitats de producte
o productes promocionats que pugui adquirir cada comprador ni
aplicar preus majors o descomptes menors a mesura que major
sigui la quantitat adquirida.
2. Quan l’oferta no sigui suficient per satisfer tota la demanda,
no es poden establir criteris discriminatoris de preferència entre
els compradors.
3. Quan les promocions no arribin a la meitat dels productes no
es poden anunciar com a mesura general.
4. Els articles promocionats han d’estar delimitats clarament i
anunciats visiblement per separat de la resta d’articles i de la
resta de promocions que puguin concórrer a l’establiment.
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Article 32
Prohibició de la venda en piràmide

Article 35
Vendes en rebaixes

Es prohibeix la venda feta pel procediment anomenat en
cadena o en piràmide. Són pràctiques de venda en piràmide les
que preveu l’article 24 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de
competència deslleial i, per tant, són nulAles de ple dret les
condicions contractuals contràries a allò que disposa aquest
precepte.

1. S’entén que hi ha venda en rebaixes quan els articles objecte
d’aquesta s’ofereixen, en el mateix establiment on s’exerceix
habitualment l’activitat comercial, a un preu inferior al fixat
abans de la venda esmentada.

Capítol II
Activitats de promoció de vendes
Article 33
Vendes en promoció o en oferta
1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per venda en promoció o en
oferta la que té la finalitat de donar a conèixer un nou producte
o article, o aconseguir l’augment de venda dels existents, o el
desenvolupament d’un o diversos comerços.
2. La venda en promoció o en oferta ha d’anar precedida o
acompanyada de la suficient informació al públic, en la qual han
de figurar amb claredat:
a) El producte o productes objecte de la promoció.
b) Les condicions de venda.
3. El comerciant ha de disposar d’existències suficients per fer
front a l’oferta. Si durant la promoció s’exhaureixen els
productes oferts, el comerciant pot preveure el compromís de la
reserva del producte seleccionat durant un període determinat,
en les mateixes condicions i preu de l’oferta. No obstant això,
si el comprador no està conforme amb aquesta mesura o ha
transcorregut el termini de la reserva sense que el comerciant
hagi pogut atendre la demanda, el producte solAlicitat s’ha de
substituir per un altre de condicions i característiques similars.
4. Els articles que es vulguin vendre com a productes en
promoció es poden adquirir amb aquesta finalitat exclusiva, no
poden estar deteriorats, ni ser d’una qualitat pitjor que els
mateixos productes que hagin de ser objecte d’una futura oferta
ordinària a preu normal.
Article 34
Vendes amb obsequi
1. Es consideren vendes amb obsequi aquelles en les quals el
comerciant utilitza concursos, sortejos, regals, vals, premis o
similars, vinculats a l’oferta o promoció de productes regulats
en l’article anterior.
2. Són d’aplicació a les vendes amb obsequi les regles següents:
a) Durant el període d’oferta de venda amb obsequi queda
prohibit modificar a l’alça el preu, com també disminuir la
qualitat del producte.
b) El nombre d’existències amb què compti el comerciant
per fer front a l’obligació d’entrega dels obsequis, com també
les bases per les quals es regulen els concursos, sortejos o
similars han de constar a l’envàs o embolcall del producte de
què es tracti o, si aquest hi manca, han de ser divulgats
adequadament.
c) Els béns o serveis en què consisteixin els objectes o
incentius promocionals s’han d’entregar al comprador en el
moment de la compra o bé en un termini màxim d’un mes a
comptar des que el comprador compleixi els requisits exigits.

2. Els articles rebaixats han d’haver estat inclosos amb
anterioritat, i durant un mínim d’un mes, en l’oferta habitual de
vendes.
3. Correspon a cada comerciant decidir lliurement els períodes
estacionals en què poden tenir lloc les rebaixes, com també la
durada.
En tot cas, les dates de les rebaixes s’han d’exhibir als
establiments comercials en un lloc visible al públic.
4. No es pot anunciar la venda en rebaixes en un establiment
comercial quan afecti menys de la meitat dels productes oferts,
sens perjudici que es pugui anunciar la de cada producte o
article en concret.
5. En el supòsit que les ofertes en rebaixes no afectin la totalitat
dels productes comercialitzats, els rebaixats han de ser
degudament identificats i diferenciats de la resta.
6. En tot cas, les reduccions dels preus s’han de consignar fent
figurar de forma clara el preu habitual i el reduït o el
percentatge de descompte.
Article 36
Vendes en liquidació
1. S’entén per venda en liquidació la venda de caràcter
excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències,
en els termes que s’estableixen en la normativa estatal bàsica.
2. Les vendes en liquidació han de complir els requisits
següents:
a) En el supòsit que una empresa sigui titular de diversos
establiments comercials de la mateixa activitat, el cessament
total o parcial de l’activitat de comerç ha de ser de tots. El
tancament total o parcial d’un sol punt de venda no té la
consideració de cessament total o parcial, sinó de canvi de local.
b) La liquidació per la realització d’obres d’importància,
només és possible quan aquestes requereixin el tancament del
local.
c) La liquidació en els supòsits de força major només és
possible quan obstaculitzi el desenvolupament normal del
negoci per un període continuat com a mínim d’un mes.
d) La liquidació dels productes s’ha d’efectuar en el mateix
local o locals afectats on es venia habitualment, excepte en els
casos de tancament imminent del local i en els de força major.
e) Els anuncis de venda en liquidació n’han d’indicar la
causa i la data d’inici i de finalització.
f) En el supòsit de cessament parcial s’ha d’indicar els
productes objecte de liquidació.
g) En tot cas, s’ha de comunicar a l’òrgan competent en
matèria de comerç aquest tipus de venda de caràcter
excepcional.
3. La durada màxima de la liquidació és d’un any.
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Article 37
Vendes de saldos
1. Es considera venda de saldos la de productes el valor de
mercat dels quals aparegui manifestament disminuït a causa del
deteriorament, el desperfecte, el desús o l’obsolescència
d’aquests, sense que un producte tengui aquesta consideració
pel sol fet de ser un excedent de producció o de temporada.
2. Aquesta modalitat de venda ha de complir les determinacions
següents:
a) Els articles objecte de venda han de ser degudament
identificats i separats de la resta de les promocions.
b) Al lloc de venda ha de figurar la denominació de saldos
o restes i s’hi ha de fer constar la data d’inici i de finalització.
En cas de ser permanents, s’hi ha de fer constar aquesta
circumstància.
c) S’ha de prestar atenció especial que els suggeriments de
l’existència d’avantatges econòmics per al consumidor es
corresponguin amb la realitat dels productes que en siguin
objecte.
d) Si s’ofereixen com a saldos articles defectuosos o
deteriorats, hi ha de constar expressament aquesta
circumstància, de manera que siguin susceptibles de ser
identificats pel consumidor.
3. A l’exterior dels establiments dedicats principalment a la
venda de saldos amb caràcter habitual i permanent, s’hi ha
d’assenyalar clarament aquesta circumstància.
4. Els establiments dedicats de manera exclusiva a la venda de
saldos poden oferir articles aliens i articles adquirits
específicament amb la finalitat de ser venuts com a saldos o
restes.
Article 38
Venda d’excedents de producció o de temporada
1. La venda d’articles excedents de producció o de temporada
que no tenguin la condició de saldos, es pot anunciar i es pot
efectuar sota les denominacions comercials outlet, factory o
establiment de restes de fàbrica, tant a establiments dedicats
principalment a aquest tipus de venda com a seccions d’un
establiment, clarament separades i diferenciades de la resta
d’articles de l’establiment.
2. Únicament els establiments dedicats principalment a aquest
tipus de venda poden utilitzar les denominacions comercials
oulet, factory o establiment de restes de fàbrica.

Capítol III
Vendes especials
Article 39
Venda automàtica
1. La venda automàtica és la forma de distribució detallista en
la qual es posa a disposició del consumidor un producte o servei
perquè aquest l’adquireixi mitjançant l’acció de qualsevol tipus
de mecanisme i després de pagar-ne l’import.
2. Els diferents models de màquines per a la venda automàtica
han de complir la normativa tècnica que sigui d’aplicació.
3. A totes les màquines de venda ha de figurar amb claredat:
a) La informació referida al producte i al comerciant que
l’ofereix: el tipus de producte ofert, el preu, la identitat de
l’oferent i una adreça i telèfon on s’atenguin les reclamacions.
b) La informació relativa a la màquina que expèn el
producte: el tipus de monedes que admet, les instruccions per
obtenir el producte desitjat i l’acreditació del compliment de la
normativa tècnica aplicable.
4. Totes les màquines de venda han de permetre la recuperació
automàtica de l’import introduït en el cas de no facilitar l’article
solAlicitat.
5. En el cas que les màquines de venda estiguin instalAlades en
un local destinat al desenvolupament d’una empresa o activitat
privada, els titulars de l’empresa o activitat han de respondre
solidàriament amb els titulars de les màquines davant el
comprador del compliment de les obligacions derivades de la
venda automàtica.
6. Es prohibeix la venda automàtica de begudes alcohòliques a
persones menors de devuit anys. Les màquines de venda han
d’incorporar els mecanismes tècnics adequats per impedir-los
l’accés.
Article 40
Venda a distància
1. Es considera venda a distància la realitzada sense la presència
física simultània del comprador i del venedor, sempre que la
seva oferta i l’acceptació es facin de manera exclusiva a través
d’una tècnica qualsevol de comunicació a distància i dins un
sistema de contractació a distància organitzat pel venedor.
2. Les vendes a distància s’han de regir per aquesta Llei i per la
legislació estatal que hi sigui aplicable, en particular per la Llei
7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç al detall.
Article 41
Concepte de comerç electrònic
1. A l’efecte d’aquesta Llei, el comerç electrònic consisteix en
la compra i venda de productes a través d’Internet com a mitjà
principal d’un comerç per realitzar les seves transaccions.
2. Quan la venda es dugui a terme a través de mitjans
electrònics, s’ha d’aplicar preferentment la normativa específica
sobre serveis de la societat d’informació i comerç electrònic.
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Article 42
Tipus de comerç electrònic

Article 46
Tipus de producte objecte de venda

Es distingeixen dos tipus de comerç electrònic:
a) El comerç virtual amb establiment físic, que es refereix al
que exerceix un comerç amb establiment físic i que
complementa i potencia les seves vendes tradicionals donant un
servei extra.
b) El comerç virtual sense establiment físic, que fa
referència als fabricants o productors que venen els seus
productes directament o als comerços electrònics que venen
productes que els proporciona un tercer, ja sigui el fabricant o
un proveïdor.

1. Tots els productes poden ser objecte de venda no sedentària
sempre que compleixin la normativa en matèria de protecció de
la salut pública, de seguretat alimentària i de seguretat dels
consumidors, excepte que ho prohibeixi expressament la
normativa vigent.
2. Els ajuntaments han de vetlar pel compliment del que
s’estableix en el punt anterior i poden limitar els tipus de
productes objecte de venda en cada cas.
Article 47
Règim jurídic

Article 43
Venda a domicili
1. S’entén per venda a domicili la duita a terme
professionalment mitjançant la visita del venedor o dels seus
empleats o agents al domicili dels possibles compradors, als
llocs d’oci o treball i similars.
2. Les vendes a domicili s’han de regir, a més de fer-ho per
aquesta Llei i per les disposicions reglamentàries, per la
normativa vigent en matèria de protecció dels consumidors i
usuaris.
Capítol IV
Venda ambulant
Article 44
Venda ambulant o no sedentària. Concepte
1. Es considera venda ambulant o no sedentària la realitzada
fora d’un establiment comercial permanent, de manera habitual,
ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs
degudament autoritzats, a instalAlacions comercials
desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga.
2. En tot cas, aquest tipus de venda únicament es pot dur a terme
a mercats fixos, periòdics o ocasionals així com a llocs
instalAlats a la via pública.
3. Les activitats de venda ambulant o no sedentària no perden la
seva condició pel fet que es duguin a terme sobre sòl de
propietat o titularitat privada.
Article 45
Modalitats de venda ambulant
L’exercici de la venda ambulant o no sedentària es pot dur
a terme en alguna de les modalitats següents:
a) venda a mercats ocasionals
b) venda a mercats periòdics
c) venda a la via pública
d) venda a camions botiga

Són d’aplicació a aquesta modalitat de venda les
prescripcions d’aquesta Llei, les de la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç al detall, i, pel seu caràcter de
norma bàsica, les del Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel
qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària,
sens perjudici de la normativa en matèria de defensa de
consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la
seguretat alimentària.
Article 48
Autoritzacions
1. La venda ambulant només es pot exercir amb l’autorització
prèvia dels ajuntaments, els quals n’han d’establir el
procediment de concessió, que ha de respectar el règim de
concurrència competitiva i ha de garantir la transparència, la
imparcialitat i la publicitat adequada del procés de concessió.
2. El procediment per atorgar l’autorització municipal s’ha de
dur a terme amb criteris clars, senzills, objectius i que s’han de
donar a conèixer amb antelació. En tot cas, l’autorització de
l’ajuntament ha de determinar la durada i la localització per
exercir l’activitat.
3. El comerciant ha de solAlicitar una autorització municipal per
cada emplaçament concret i per cada modalitat de venda
ambulant o no sedentària que vulgui exercir.
4. Les parades de venda no es poden situar als accessos a
edificis d’ús públic, davant d’establiments comercials i
industrials de tal manera que impedeixin o dificultin l’accés o
la visibilitat dels aparadors, ni a llocs que dificultin l’accés i la
circulació.
Article 49
Durada
1. L’autorització municipal ha de tenir durada limitada, per
causa de la disponibilitat de sòl públic habilitat. Per a l’exercici
de la venda ambulant o no sedentària a mercats periòdics la
durada de l’autorització no pot ser superior a un any.
2. Excepcionalment, l’autorització pot ser superior a aquest
termini en cas d’inversions, en els supòsits establerts per cada
ajuntament. En tot cas, la durada de l’autorització no pot ser
superior a set anys.
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3. La vigència de l’autorització municipal per als mercats
ocasionals i per a la venda en circumstàncies especials s’ha de
limitar a la durada de l’esdeveniment específic.
Article 50
Renovació
1. La renovació de l’autorització no és automàtica, sinó que s’ha
de solAlicitar a instància de part.
2. Les administracions competents han d’informar les persones
titulars d’una autorització vigent de l’inici del procediment per
a les noves concessions d’autorització.

d) Les condicions de les parades de venda i dels seus
productes.
e) El nombre màxim d’autoritzacions que es poden concedir.
f) La durada de l’autorització.
g) El procediment i els criteris per atorgar les autoritzacions.
h) Els criteris excepcionals a considerar amb ocasió de la
celebració de festes i esdeveniments públics.
i) El règim d’inspecció, infracció i sanció.
TÍTOL IV
DE LA FUNCIÓ INSPECTORA I DEL RÈGIM
SANCIONADOR
Capítol I
De la inspecció

3. Els canvis en els elements fonamentals de l’autorització han
de ser motivats.
Article 51
Transmissió
1. L’autorització no és transmissible.
2. Excepcionalment, es podrà transmetre, amb la comunicació
prèvia a l’ajuntament competent, únicament en cas de defunció
o impossibilitat sobrevinguda al titular de dur a terme l’activitat:
a) En favor del cònjuge o parella de fet, dels ascendents i
descendents en primer grau.
b) En favor dels treballadors per compte del titular de
l’autorització municipal que acreditin una antiguitat mínima
d’un any.
3. El substitut ha de continuar l’activitat de venda ambulant
durant la resta del període de vigència de l’autorització, i sens
perjudici de la necessitat de complir els requisits per a l’exercici
de la venda ambulant i la resta d’obligacions que se’n puguin
derivar.

Article 55
Òrgans competents
Correspon al Govern de les Illes Balears, a través de la
conselleria competent en matèria de comerç, l’exercici de la
funció inspectora per tal de garantir el compliment d’aquesta
Llei, sens perjudici dels convenis de colAlaboració que es puguin
subscriure amb els consells insulars i amb els ajuntaments, per
tal de coadjuvar en la gestió de l’ordenació de l’activitat
comercial, i de les competències que corresponguin a d’altres
administracions públiques.
Article 56
Del personal de la inspecció

Article 52
Revocació

1. El personal funcionari adscrit a l’òrgan competent en matèria
de comerç degudament acreditat ha de dur a terme la inspecció,
la vigilància i el control de la matèria objecte d’aquesta Llei i té
la condició d’agent de l’autoritat i pot solAlicitar la cooperació
de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat i de la policia
local.
La constatació de fets que facin i que formalitzin en el
document d’inspecció corresponent té valor probatori.

Les autoritzacions poden ser revocades pels ajuntaments en
cas d’incompliment de la normativa de comerç i de les normes
sectorials. Aquesta revocació ha de ser motivada.

2. El personal de la inspecció degudament acreditat té
l’obligació d’exhibir aquesta acreditació quan n’exerceixi les
funcions.

Article 53
Inspecció i sanció

3. El personal de la inspecció de comerç ha d’actuar amb
independència, sens perjudici de la vinculació orgànica i
funcional a l’autoritat administrativa. Té l’obligació de complir
el deure de secret professional.

La inspecció i sanció de les infraccions en matèria de venda
ambulant és competència de cada ajuntament, sens perjudici de
les competències que la legislació vigent pugui atribuir a les
distintes administracions públiques en matèria d’inspecció i
exercici de la potestat sancionadora en matèria de defensa de
consumidors i usuaris, i de protecció de la salut pública i la
seguretat alimentària.
Article 54
Ordenances municipals
Les ordenances municipals que regulen la venda ambulant
o no sedentària han d’especificar, en tot cas:
a) La zona d’emplaçament per a l’exercici de la venda
ambulant o no sedentària.
b) Els dies i els horaris en què es pot exercir l’activitat.
c) El tipus de productes autoritzats.

4. A l’efecte de comprovar les dades o completar les actuacions
d’inspecció, el personal d’inspecció pot accedir d’ofici a les
bases de dades interoperables de la mateixa administració o
d’altres administracions públiques.
Article 57
Procediment d’inspecció
1. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector pot
visitar tot tipus d’establiments que tenguin relació directa o
indirecta amb la investigació que dugui a terme. Pot també
requerir la colAlaboració de qualsevol persona, física o jurídica
que, de forma directa o indirecta, pugui tenir alguna relació amb
l’objecte de la inspecció, així com solAlicitar els documents
mercantils, comptables o de qualsevol altre tipus que consideri
rellevants per a la investigació.

BOPIB núm. 162 - 1 d'agost de 2014
2. Quan, per la naturalesa de les diligències i per millorar-ne la
realització, es requereixen la documentació i les
compareixences a les quals es fa referència en el punt anterior,
es pot fer durant la visita inspectora o per qualsevol mitjà
acceptat en dret a l’empresa inspeccionada, als locals relacionats
amb l’activitat i a les dependències dels mateixos òrgans de
control.
3. També es poden dur a terme investigacions de mercat,
destinades a l’obtenció d’informació que permeti conèixer i fer
estudis del mercat en el sector comercial, amb la finalitat de ser
inclosos en les actuacions de vigilància i control.
Article 58
Contingut de les actes d’inspecció
1. Si durant la seva actuació el personal inspector detecta
l’existència d’indicis d’infracció de la normativa comercial,
n’ha d’estendre acta, en la qual s’han de fer constar, com a
mínim, les dades següents:
a) La identitat de la persona física o jurídica titular de
l’establiment o activitat objecte d’inspecció, incloent-hi la
identificació fiscal; com també de la persona que atén la
inspecció, amb indicació de la qualitat en què actuen.
b) La identificació de l’inspector o inspectora que actua.
c) El lloc, la data i l’hora de l’actuació inspectora.
d) Els fets apreciats, les circumstàncies que concorren o que
siguin d’interès i les alAlegacions que vulguin formular els qui
atenen la inspecció.
e) Les diligències practicades si n’hi ha, com poden ser:
control de documents, proves practicades, verificacions, així
com les requisitòries de documentació o compareixença, que
han d’indicar els terminis o les dates per dur-les a terme. Per
efectuar aquestes diligències, els òrgans de control poden
solAlicitar l’assistència de tècnics especialistes, que han d’actuar
conjuntament amb el personal inspector.
f) La signatura del personal inspector actuant així com de la
persona o persones compareixents, si s’escau, als quals se’ls ha
d’advertir prèviament del dret que els assisteix de fer constar en
acta les manifestacions que desitgin formular, relacionades amb
el contingut d’aquesta.
2. La negativa a signar del compareixent no invalida l’acta. Si
aquesta es produeix, se li ha de comunicar que pot signar-la a
l’únic efecte de recepció del document, fet que s’hi ha de fer
constar.
3. El compareixent obtindrà de la inspecció una còpia dels
documents que es redactin durant la seva actuació, excepte quan
tenguin caràcter merament estadístic o informatiu.
4. Si, en el curs de la informació reservada o una vegada iniciat
el procediment, l’òrgan competent o l’instructor o instructora,
si s’escau, consideren que hi ha identitat de subjecte, de fet i de
fonament entre la presumpta infracció administrativa i una
possible infracció penal, han de traslladar les actuacions al
Ministeri Fiscal, amb suspensió de les actuacions
administratives.
5. Si el personal inspector durant les actuacions que du a terme
detecta situacions o fets constitutius d’irregularitats de caràcter
formal, pot requerir, mitjançant una acta d’inspecció, que les
situacions o fets es corregeixin bé immediatament o bé dins el
termini que es concedeixi a l’efecte.
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Una vegada transcorregut el termini concedit sense que
s’hagi fet la correcció, se seguirà la tramitació administrativa
corresponent.
6. Els inspectors han de documentar la resta d’actuacions
mitjançant informes, diligències i comunicacions.
Capítol II
Infraccions administratives
Article 59
Infraccions
1. Sens perjudici de les responsabilitats d’altra índole que se’n
puguin derivar, constitueixen infraccions administratives en
matèria de comerç interior les accions o omissions tipificades en
aquesta Llei.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 60
Responsabilitat
La responsabilitat administrativa per les infraccions
tipificades en aquesta Llei correspon a la persona física o
jurídica que faci les accions o omissions tipificades en aquesta
Llei. Es presumeix que les han fet els titulars de l’empresa o de
l’activitat comercial de què es tracti.
Article 61
Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus, les següents:
1. La no-exhibició de la necessària autorització, homologació o
comunicació en la forma legal o reglamentària establerta quan
aquesta sigui preceptiva.
2. L’incompliment de l’obligació d’informar el públic sobre els
dies i les hores d’obertura i de tancament dels establiments
comercials, o no fer-ho en un lloc visible de l’establiment.
3. L’incompliment dels horaris comercials quan no constitueixi
falta greu o molt greu.
4. L’incompliment del que disposa la Llei 7/1996 amb relació
a les ofertes de venda conjunta.
5. Ometre, en els anuncis de subhastes, els requisits establerts
en la Llei 7/1996.
6. El retard en la devolució de les fiances constituïdes pels
licitadors no adjudicataris de les vendes en subhasta.
7. No exhibir les dates de les rebaixes als establiments
comercials en un lloc visible al públic.
8. No consignar els preus, segons el que estableix l’article 25
d’aquesta Llei.
9. No complir els requisits, les obligacions i la resta de normes
imperatives o prohibitives contingudes en aquesta Llei, en els
termes establerts en aquesta i en la normativa reglamentària de
desplegament, quan l’incompliment de la norma no constitueixi
una infracció greu o molt greu.
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Article 62
Infraccions greus

18. L’afectació dels objectes oferts a les vendes amb obsequi, en
rebaixa o en liquidació, per alguna causa que en redueixi el
valor del mercat.

Es consideren infraccions greus, les següents:
1. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida per les autoritats o els seus agents i els
funcionaris de l’Administració en l’exercici de les seves
funcions de comprovació, i el subministrament d’informació
inexacta o incompleta.

19. Incomplir l’article 34 d’aquesta Llei amb relació a les
vendes amb obsequi.
20. Fer oferta d’articles que no estiguin disposats a l’establiment
per a la venda al seu preu habitual amb un mes d’antelació a la
data de l’inici de la venda en rebaixes.

2. Exigir preus superiors a aquells que haguessin estat objecte
de fixació administrativa.

21. Fer oferta com a rebaixats d’articles defectuosos o adquirits
expressament amb aquesta finalitat.

3. Obrir l’establiment comercial un nombre d’hores setmanals
superior al que estableix la normativa vigent.

22. No identificar i diferenciar els articles rebaixats de la resta,
en el supòsit que les ofertes en rebaixes no afectin la totalitat
dels productes comercialitzats.

4. Fer vendes amb pèrdues, segons el que estableix la Llei
7/1996.
5. L’incompliment de la prohibició que descriu l’article 5.2
d’aquesta Llei.
6. L’exposició i la venda de vehicles usats fora d’establiments
comercials sense autorització.
7. La falta de veracitat en els anuncis de pràctiques
promocionals qualificant indegudament les vendes o ofertes
corresponents.
8. No fer figurar en cada un dels articles objecte d’una venda
promocional el preu habitual i el reduït o el percentatge de
descompte, quan sigui preceptiu.
9. No acompanyar l’anunci d’una venda promocional de tota la
informació prevista en l’article 30 d’aquesta Llei.
10. Simultaniejar vendes promocionals sense complir les
previsions que estableix aquesta Llei.
11. Utilitzar les activitats de promoció de vendes condicionades
a l’existència d’una reducció percentual mínima o màxima.
12. Limitar el nombre d’unitats de producte o productes
promocionats que pugui adquirir cada comprador o aplicar
preus majors o descomptes menors a mesura que major sigui la
quantitat adquirida.
13. Establir criteris discriminatoris de preferència entre els
compradors, quan l’oferta dels articles promocionats no sigui
suficient per satisfer tota la demanda.

23. No fer figurar de forma clara el preu habitual i el reduït o el
percentatge de descompte en la venda en rebaixes.
24. Vendre articles o productes sota la denominació de saldos
quan aquests no s’ajustin al que estableix aquesta Llei.
25. No indicar clarament que es tracta d’un establiment dedicat
principalment a la venda de saldos, segons el que estableix
l’article 37.
26. No separar ni diferenciar clarament la venda d’articles
excedents de producció o de temporada que no tenguin la
condició de saldos de la resta d’articles de l’establiment.
27. Utilitzar les denominacions comercials outlet, factory o
establiment de restes de fàbrica, quan no es tracti d’un
establiment dedicat principalment a la venda d’excedents de
producció o de temporada.
28. Anunciar vendes com si fossin de fabricant o majorista, amb
incompliment del que estableix sobre això l’article 35 de la Llei
7/1996.
29. Fer vendes a distància incomplint les condicions i
limitacions que per a aquestes vendes estableix la Llei 7/1996.
30. L’oferta d’operacions en cadena o piràmide prohibida per la
Llei 7/1996.
31. L’incompliment dels terminis de garantia i serveis
postvenda, com també de la custòdia dels articles.
32. La venda automàtica de begudes alcohòliques a menors de
devuit anys.

14. Incomplir l’obligació de delimitar clarament i anunciar
visiblement els articles promocionats de la resta d’articles i
promocions que puguin concórrer a l’establiment.

33. La reincidència en infraccions lleus segons el que disposa
l’article 67 de la Llei 7/1996.

15. Incomplir el que estableix l’article 33 d’aquesta Llei sobre
la disposició d’existències en les vendes en promoció.

34. L’incompliment del requeriment sobre el cessament de
l’activitat infractora.

16. Vendre com a productes en promoció articles deteriorats o
d’una qualitat pitjor que els mateixos productes que hagin de ser
objecte de futura oferta ordinària a preu normal.
17. Anunciar o realitzar operacions de venda en liquidació amb
incompliment dels requisits establerts sobre això.
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Article 63
Infraccions molt greus
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Article 67
Graduació de les sancions

Es consideren infraccions molt greus les següents:
1. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida per les autoritats o els seus agents en
l’exercici de les seves funcions d’inspecció, quan s’efectuï
acompanyada de violència física o verbal o de qualsevol altra
forma de pressió.
2. No disposar de l’autorització autonòmica per a la instalAlació
de gran establiment comercial, quan aquesta sigui preceptiva.
3. Obrir l’establiment comercial en diumenge o dia festiu no
autoritzat per a la realització d’activitats comercials.
4. Les que, havent-se qualificat com a greus, hagin suposat una
facturació superior a 300.000,00 euros.
5. La reincidència en infraccions greus segons el que disposa
l’article 67 de la Llei 7/1996.
Article 64
Prescripció de les infraccions
Les infraccions regulades en aquesta Llei prescriuen: als tres
anys, les qualificades de molt greus; als dos anys, les
qualificades de greus, i als sis mesos, les qualificades de lleus.
Capítol III
Sancions
Article 65
Tipologia de les sancions
1. Les infraccions assenyalades en aquesta Llei han de donar
lloc a la imposició de les sancions següents:
a) Admonició.
b) Multa.
c) Tancament de l’establiment o suspensió de l’activitat
comercial, per un termini màxim d’un any.
2. La comissió de les infraccions molt greus i greus duu
implícita la prohibició d’obtenir subvencions i altres ajudes
provinents de l’òrgan competent en matèria de comerç durant un
termini màxim de dos anys.
Article 66
Sancions
Les sancions aplicables per a les infraccions són les
següents:
a) Les infraccions lleus s’han de sancionar amb admonició
o multa de 150 euros fins a 1.500 euros.
b) Les infraccions greus s’han de sancionar amb una multa
de 1.501 euros fins a 30.000 euros.
c) Les infraccions molt greus s’han de sancionar amb una
multa de 30.001,00 euros fins a 300.000 euros, i en el supòsit
que hagin significat un greu risc per a la salut, un greu perjudici
econòmic o hagin generat una àmplia alarma social, han de
suposar, a més a més, el tancament de l’establiment o la
suspensió de l’activitat comercial per un termini màxim d’un
any.

1. Les sancions s’han de graduar sobretot en funció de la
transcendència social de la infracció, la situació de predomini de
l’infractor en el mercat, la naturalesa dels perjudicis causats, el
volum de la facturació a la qual afecta, el grau de voluntarietat
o d’intencionalitat de l’infractor, la quantia del benefici
obtingut, la capacitat econòmica de l’infractor i el termini de
temps durant el qual s’hagi comès la infracció.
2. Quan el benefici que resulti d’una infracció sigui superior a
la sanció que pertoqui, aquesta es pot incrementar en la quantia
equivalent al benefici obtingut.
3. El pagament voluntari de la sanció resultant de la comissió de
qualsevol de les infraccions imposades suposarà el següent:
a) El pagament voluntari que es faci efectiu abans de la
proposta de resolució de la sanció imposada determinarà una
reducció del 50 % de l’import fixat en la resolució d’inici del
procediment, i s’ha de pagar en el termini de quinze dies
comptadors des de l’endemà de la notificació de la resolució
d’inici.
b) El pagament voluntari que es faci efectiu abans de la
resolució que posi fi al procediment sancionador determinarà
una reducció del 25 % de l’import fitxat en el procediment, i
s’ha de pagar en el termini de deu dies comptadors des de
l’endemà de la notificació de la proposta de resolució.
Article 68
Òrgans competents
Els òrgans competents per resoldre el procediment
sancionador i imposar les sancions, com també per adoptar les
mesures cautelars pertinents, són:
a) El director o directora general que tengui atribuïdes les
competències en matèria de comerç, en les infraccions lleus.
b) El conseller o consellera competent en matèria de comerç,
en les infraccions greus i en tot tipus de mesures cautelars.
c) El Govern de les Illes Balears, per als supòsits de les
infraccions molt greus i de tancament temporal de l’empresa o
de l’establiment infractor.
Article 69
Mesures cautelars
1. L’autoritat competent per a la incoació del procediment
sancionador pot acordar, en qualsevol moment del procediment,
mitjançant una resolució motivada, l’adopció de les mesures
cautelars adients, sempre que concorrin circumstàncies greus
que afectin la seguretat de les persones o dels béns, que suposin
un perjudici greu o manifest de difícil reparació, o que sigui
necessari per assegurar l’eficàcia de la resolució que, si pertoca,
hi pot recaure.
2. Entre aquestes mesures cautelars, es troben les següents:
a) La immobilització o el decomís de les mercaderies pel
que fa a les infraccions relacionades amb els objectes oferts.
b) La paralització de les obres o la clausura o el tancament
dels establiments o les instalAlacions que no tenguin les
autoritzacions preceptives corresponents.
c) La suspensió temporal de l’activitat comercial quan no es
compleixin els requisits per al seu exercici.
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3. Aquestes mesures cautelars, que no tenen el caràcter de
sanció, es poden mantenir durant el temps necessari per a la
rectificació dels defectes existents i com a màxim fins a la
resolució del procediment.
4. Quan es produeixi la infracció prevista en l’article 63.2
d’aquesta Llei, l’òrgan competent per a la incoació de
l’expedient sancionador pot acordar el tancament de
l’establiment, en el cas que aquest sigui obert al públic, com a
mesura cautelar que garanteixi l’eficàcia del que disposa
aquesta Llei respecte de la necessitat d’obtenir autorització
autonòmica prèvia de gran establiment comercial, sense que
sigui necessària l’audiència prèvia de la persona interessada.
Article 70
Prescripció de les sancions
Les sancions prescriuen: als tres anys, les qualificades de
molt greus; als dos anys, les qualificades de greus, i als sis
mesos, les qualificades de lleus. Aquests terminis s’han de
comptar a partir de la fermesa de la resolució sancionadora.
Disposició addicional primera
Ordenació territorial de determinats
comercials

Disposició addicional segona
Venda de begudes alcohòliques a establiments comercials
1. Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a persones
menors de devuit anys a establiments comercials. Aquesta
prohibició s’ha de fer constar de forma visible als establiments
comercials que incloguin begudes alcohòliques en la seva
oferta. Correspon als ajuntaments la regulació, mitjançant
ordenança, d’aquesta prohibició, que ha d’incloure la inspecció
i sanció de les infraccions.
2. Els ajuntaments, en l’àmbit del seu terme municipal i
mitjançant ordenança, poden acordar, per raons d’ordre públic,
imposar la prohibició de la venda de begudes alcohòliques entre
les 24.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà als establiments
comercials que incloguin en la seva oferta aquest tipus de
begudes, amb independència del règim d’obertura que els sigui
d’aplicació. En aquest cas, l’ordenança ha d’establir la regulació
de la inspecció i sanció de les infraccions en aquesta matèria.
Disposició addicional tercera
Exempció de permís d’instalAlació
establiments comercials

a

determinats

equipaments

1. Els consells insulars, mitjançant les previsions adients en el
pla territorial insular respectiu o a través de l’elaboració i
aprovació específica d’un pla director sectorial, han d’establir
l’ordenació i les mesures de foment del sector comercials per
aconseguir un desenvolupament harmoniós i coherent de
l’ocupació i la utilització del sòl destinat a l’exercici d’activitats
comercials.
2. Aquests instruments han d’establir:
a) L’avaluació de l’oferta comercial disponible en el territori
de l’illa: nombre d’establiments, superfície total de venda per
sector comercial, tipus d’establiments, àmbits territorials
d’actuació i poblacions.
b) L’establiment dels elements bàsics que estructuren
l’equipament comercial a tot el seu àmbit territorial: l’ús
comercial, les reserves de sòl per a l’equipament comercial,
zonificació, densitats i paràmetres de superfícies per a l’ús
comercial.
c) Població actual i població flotant i índex de creixement
estimat per al futur.
d) L’avaluació de l’impacte mediambiental.

Els establiments comercials amb superfície de venda inferior
a 700 m2 a l’illa de Mallorca, a 400 m2 a les illes de Menorca i
d’Eivissa i a 300 m2 a l’illa de Formentera que estiguessin
oberts al públic el dia 17 d’octubre de 2006, estaran exempts, en
cas que no la tenguin, d’obtenir la llicència d’instalAlació i
d’obertura municipal.
La no-exigibilitat del permís d’instalAlació i de la llicència
d’obertura i funcionament no suposa l’exempció del
compliment de la normativa aplicable.
Disposició addicional quarta
Explotacions agràries amb
complementària

comercialització

1. Excepcionalment, queden subjectes a l’ordenació comercial
que regula aquesta Llei les empreses instalAlades a sòl rústic que
acreditin que es dediquen principalment al cultiu i la
comercialització de flors, plantes i arbres de tot tipus i,
complementàriament, a la comercialització dels materials,
productes i accessoris destinats al seu manteniment, sempre que
en entrar en vigor aquesta Llei estiguin inscrites en el registre
d’explotació agrària de les Illes Balears corresponent, creat pel
Decret 53/2006, de 16 de juny, pel qual es regula el Registre
General d’Explotacions Agràries de les Illes Balears.
2. La superfície dedicada a la comercialització complementària
dels materials, productes i accessoris que s’assenyalen en
l’apartat anterior, excepte substrats i contenidors, no pot suposar
més d’un deu per cent del total de la superfície dedicada al
cultiu i la comercialització de flors, plantes i arbres de tot tipus,
amb un límit no superior a 700 m2 a l’illa de Mallorca, a 400 m2
a les illes de Menorca i d’Eivissa i a 300 m2 a l’illa de
Formentera.
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Disposició addicional cinquena
Normativa específica

Disposició final primera
Desplegament

El que disposa aquesta Llei s’entén sens perjudici del que
estableixen la legislació en defensa dels consumidors i usuaris;
la sectorial corresponent, en relació amb la dispensa o la venda
de determinats productes o mercaderies i la prestació de
determinats serveis, i la legislació en matèria d’activitats.

1. El Govern de les Illes Balears pot dictar les disposicions
reglamentàries necessàries per aplicar i desplegar aquesta Llei.

Disposició addicional sisena
Simplificació administrativa
A tots els procediments afectats per aquesta Llei s’han
d’aplicar els principis de simplificació administrativa prevists
en el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius.
Disposició transitòria primera
Comissió Interinsular Assessora de Comerç
En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, les organitzacions, les institucions i els òrgans representats
en la Comissió Interinsular Assessora de Comerç han de
proposar els seus representants al conseller o consellera
competent en matèria de comerç.
Disposició transitòria segona
Diumenges i altres festius d’obertura comercial autoritzada
per al 2015
El nombre de diumenges i altres festius que els comerços
poden romandre oberts al públic l’any 2015 és de quinze.
Disposició transitòria tercera
Venda ambulant o no sedentària
1. Els ajuntaments de les Illes Balears disposen d’un termini
màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per
regular o adaptar les seves ordenances de venda ambulant a les
disposicions contingudes en aquesta Llei. Mentrestant, els
ajuntaments que no disposin d’ordenança pròpia s’han de regir
per les disposicions establertes en aquesta Llei.
2. Les autoritzacions concedides abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei conserven la validesa durant el període de
vigència corresponent.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior
rang que s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb el
que disposa aquesta Llei.
2. En particular, queden derogades la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears i
l’Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 10 de
maig de 2010 per la qual es regulen l’adscripció, la composició
i el règim de funcionament del Consell Assessor de Comerç de
les Illes Balears.

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, mitjançant
un decret, actualitzi periòdicament la quantia de les sancions
econòmiques contingudes en aquesta Llei. L’augment mai no
pot ser superior a la taxa de variació interanual que experimenti
l’índex de preus al consum.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 25 de juliol de 2014
El conseller d’Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
El presidente:
José Ramón Bauzá Díaz.

ANNEX
Contingut del certificat de l’ajuntament
_________________________, secretari o secretària de
l’Ajuntament de _________________________,
A petició de l’empresa ....................................... i a l’efecte
d’acreditar que el projecte presentat davant aquest Ajuntament
de l’activitat comercial a dur a terme s’ajusta a la normativa
urbanística i als seus instruments de desplegament,
CERTIFIC:
1. Expedient
SolAlicitant:
Representant:
Data de solAlicitud:
Superfície construïble o edificada:
Activitat comercial pretesa:
2. Ubicació de l’immoble, finca o solar
Adreça:
Número:
Referència cadastral:
3. Planejament general
Planejament general vigent:
Data d’aprovació definitiva:
Data de publicació de les normes urbanístiques en el BOIB:
4. Planejament incorporat d’aplicació i estat de l’execució
Tipologia del planejament incorporat d’aplicació i estat de
l’execució (s’especifica la totalitat de les tipologies de què es
tracti: pla parcial, pla especial, estudi de detall; projecte
d’urbanització, projecte de dotació de serveis, projecte de
compensació i/o projecte de reparcelAlació):
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Data d’aprovació definitiva del planejament incorporat de
cadascuna de les tipologies:

I, perquè consti, expedesc aquest certificat a l’efecte del que
disposa l’article 14.3.a) de la Llei de comerç de les Illes Balears,
amb el vistiplau de ______________________.

Data de publicació en el BOIB de cadascuna de les tipologies:
_______________, _____d ________________ de 20
5. Classificació del sòl
L’immoble, finca o solar està ubicat en un terreny que té el
caràcter i la condició de sòl urbanitzat perquè compleix
fefaentment tots els requisits que estableix la legislació
urbanística vigent?

(signatura)

Vist i plau

SÍ/NO
6. Qualificació del sòl
(Cal especificar la qualificació i la zonificació d’aplicació.)

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

7. Compliment dels paràmetres urbanístics d’aplicació
SÍ/NO

RGE núm. 7434/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
laboral (I). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

8. Règim d’usos permesos
SÍ/NO
9. Modificacions del planejament, si s’escau
Planejament que es modifica:
Determinacions de les modificacions d’aplicació a l’immoble,
la finca o el solar esmentat:
10. Contaminació acústica
Acreditació de complir la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears i el seu Reglament de
desplegament (cal especificar si es tracta d’una àrea acústica o
d’una zona acústica especial):
11. Patrimoni històric
Acreditació de complir la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears i la seva normativa de
desplegament (cal especificar si es tracta d’un bé d’interès
cultural o d’un immoble catalogat o si està situat dins un entorn
de protecció):
12. Mobilitat de persones i vehicles
Acreditació que l’establiment projectat no incideix
negativament en la xarxa viària ni en la resta d’infraestructures
públiques, i que la dotació de places d’aparcament s’ajusta als
paràmetres de la normativa municipal vigent.
13. Conclusió
L’activitat comercial projectada s’ajusta a les determinacions de
l’instrument municipal de planejament general i als seus
instruments de desplegament i de gestió urbanística, normes
municipals de contaminació acústica, de mobilitat de persones
i vehicles així com a la resta de normes de competència
municipal?
SÍ/NO

RGE núm. 7435/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
laboral (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7436/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Empresa segura" (I). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7437/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Empresa segura" (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7438/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Empresa segura" (III). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7439/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Empresa segura" (IV). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7440/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
"Empresa segura" (V). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7441/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prevea (I). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7442/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prevea (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7443/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Prevea (III). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7444/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comissió
consultiva de convenis colAlectius. (Mesa de 31 de juliol de
2014).
RGE núm. 7445/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (I). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7446/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7447/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (III). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7448/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (IV). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7449/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (V). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7450/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (VI). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7451/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (VII). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7452/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (VIII). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7453/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (IX). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7454/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (X). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7455/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XI). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7456/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XII). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7457/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XIII). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XIV). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XV). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7460/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XVI). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7461/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
laborals (XVII). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7462/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
fixos discontinus (I). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7463/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
fixos discontinus (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7464/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
fixos discontinus (III). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7465/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
fixos discontinus (IV). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7466/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
fixos discontinus (V). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7494/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació
permanent als mestres d'educació infantil. (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7495/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a formació
permanent als mestres d'educació infantil (II). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcionament
del sistema TETRAIB. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a funcionament
del sistema TETRAIB (II). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions
estatutàries, Centre d'interpretació reserva de la biosfera de
Menorca. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7499/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Centre
d'interpretació reserva de la biosfera de Menorca. (Mesa de 31
de juliol de 2014).
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RGE núm. 7501/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
5/2011, d'economia social (1). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7502/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
5/2011, d'economia social (2). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7510/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per recepta. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7511/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per visita mèdica. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7512/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de
31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7513/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per inseminació artificial. (Mesa de 31 de juliol de
2014).
RGE núm. 7514/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per serveis d'hoteleria hospitalària. (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7515/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
copagament per no assistència a consultes mèdiques. (Mesa de
31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7516/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nou
copagament sanitari. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7552/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació de la Conselleria d'Educació. (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7553/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació de la Conselleria d'Educació, 2013. (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7554/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació de la Conselleria d'Educació, 2013 (II). (Mesa
de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7555/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació del gerent d'Ibsalut, 2013. (Mesa de 31 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7558/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
acomiadaments de la Fundació d'atenció a la dependència,
Sindicatura de Comptes. (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7561/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de publicitat del Govern de les Illes Balears (1). (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7562/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de publicitat del Govern de les Illes Balears (2). (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7563/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de publicitat del Govern de les Illes Balears (3). (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7565/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació dels consellers i conselleres, 2013. (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7566/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a despesa de
representació de les secretaries generals, 2013. (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7568/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (10). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7569/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de ginecòlegs i ginecòlogues. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7570/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de ginecòlegs i ginecòlogues objectors. (Mesa de 31 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7571/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7572/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a PADI.
(Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7573/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert del Servei de Salut de les Illes Balears. (Mesa de
31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7574/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable del Servei de Salut de les Illes Balears. (Mesa de 31
de juliol de 2014).
RGE núm. 7575/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
d'intervencions quirúrgiques. (Mesa de 31 de juliol de 2014).

BOPIB núm. 162 - 1 d'agost de 2014

10547

RGE núm. 7576/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
de quiròfans. (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7589/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llista d'espera a hospitals (2). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7577/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a voluntats
anticipades. (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7592/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (1). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7578/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llista d'espera a hospitals (3). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7593/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (2). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7579/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7594/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (3). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7580/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (2). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7581/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (3). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).

RGE núm. 7595/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (4). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7596/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (5). (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7597/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Hospital Mateu Orfila (6). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

RGE núm. 7582/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (4). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7583/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (5). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7584/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (6). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7585/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (7). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).

Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Salut laboral (I)
Quantes visites de control en matèria de salut laboral han
realitzat, per mesos, els tècnics de prevenció de la conselleria el
2012 a cadascuna de les Illes?

RGE núm. 7586/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (8). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7587/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (9). (Mesa de 31 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7588/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades de
llista d'espera a hospitals (1). (Mesa de 31 de juliol de 2014).

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
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La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Salut laboral (II)
Quantes visites de control en matèria de salut laboral han
realitzat, per mesos, els tècnics de prevenció de la conselleria el
2013 a cadascuna de les Illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Programa "Empresa segura" (IV)
Quants de tècnics de prevenció homologats participaren a
cada illa en el programa "Empresa segura" el 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Programa "Empresa segura" (I)
Quantes visites de control en matèria de salut laboral han
realitzat, per mesos, els tècnics de prevenció de les mútues
associades al programa "Empresa segura" per illes el 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

D)

Programa "Empresa segura" (V)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quants de tècnics de prevenció homologats participaren a
cada illa en el programa "Empresa segura" el 2014?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Programa "Empresa segura" (II)
Quantes empreses han estat assignades al control en matèria
de salut laboral a les mútues a cadascuna de les Illes el 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

E)

Pla Prevea (I)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Programa "Empresa segura" (III)
Quantes empreses han estat assignades al control en matèria
de salut laboral a les mútues a cadascuna de les Illes el 2014?

Quantes empreses de cadascuna de les Illes participaren en
el Pla Prevea el 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Dades laborals (I)
Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el desembre de 2012?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Pla Prevea (II)
Quantes empreses de cadascuna de les Illes participaren en
el Pla Prevea el 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Dades laborals (II)
Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el març de 2014?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Pla Prevea (III)
Quantes empreses de cadascuna de les Illes participaren en
el Pla Prevea el 2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Dades laborals (III)
Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el juny de 2014?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Comissió consultiva de convenis colAlectius
Quins han estat els principals acords adoptats per la
Comissió consultiva de convenis colAlectius des de la seva
constitució en aquesta legislatura?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

L)

Dades laborals (IV)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del

Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el març de 2013?
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Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Dades laborals (VIII)
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el desembre de 2012?

Dades laborals (V)

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el juny de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Dades laborals (IX)
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el març de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Dades laborals (VI)
Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el setembre de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Dades laborals (VII)
Quants de treballadors en atur de llarga durada no rebien cap
prestació el desembre de 2013?

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Dades laborals (X)
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el juny de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dades laborals (XIV)

V)

Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el juny de 2014?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Dades laborals (XI)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el setembre de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dades laborals (XV)

X)

Quines són les prestacions que reben els treballadors en atur
de llarga durada el desembre de 2013?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Dades laborals (XII)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el desembre de 2013?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dades laborals (XVI)

Y)

Quines són les prestacions que reben els treballadors en atur
de llarga durada el març de 2014?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Dades laborals (XIII)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de treballadors en atur de llarga durada tenen
càrregues familiars el març de 2014?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dades laborals (XVII)

Z)

Quines són les prestacions que reben els treballadors en atur
de llarga durada el juny de 2014?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Contractes fixos discontinus (IV)

Contractes fixos discontinus (I)
Quants de contractes fixos discontinus signats el 2013 han
tengut una durada inferior a 9 mesos?

Quants de contractes fixos discontinus signats el 2013 han
tengut una durada inferior a 3 mesos?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Contractes fixos discontinus (V)

Contractes fixos discontinus (II)
Quants de contractes fixos discontinus signats el 2012 han
tengut una durada inferior a 9 mesos?

Quants de contractes fixos discontinus signats el 2014 han
tengut una durada inferior a 3 mesos?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Formació permanent als mestres d'educació infantil

Contractes fixos discontinus (III)
Quants de contractes fixos discontinus signats el 2013 han
tengut una durada inferior a 6 mesos?

Palma, a 22 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Vista la convocatòria http://www.caib.es/eboibfront/
pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=876859&lang=ca
qui oferirà per al curs 2014-2015 formació permanent als
mestres i altres professionals d'infantil 0-6 anys?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Formació permanent als mestres d'educació infantil (II)

Inversions estatutàries, Centre d'interpretació de reserva de la
biosfera de Menorca

Vista la convocatòria http://www.caib.es/eboibfront/
pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=876859&lang=ca
a quina formació permanent podran accedir els mestres i altres
professionals d'infantil 0-6 anys durant el curs escolar 20142015?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

En quina situació es troba el finançament, a través de les
inversions estatutàries, del projecte de Centre d'interpretació de
reserva de la biosfera de Menorca a S'Enclusa, a Ferreries?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Funcionament del sistema TETRAIB
Quines mesures prendrà la Conselleria d'Administracions
Públiques per garantir la cobertura suficient al centre històric i
al Pla de Ciutadella de Menorca per al bon funcionament del
sistema de telecomunicacions tetraIB?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Funcionament del sistema TETRAIB (II)
Preveu la Conselleria d'Administracions Públiques que la
cobertura suficient al centre històric i al Pla de Ciutadella de
Menorca per al bon funcionament del sistema de
telecomunicacions tetraIB estarà garantida per al juny de 2015?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Centre d'interpretació de reserva de la biosfera de Menorca
Quines gestions ha dut a terme el Govern per prorrogar i
garantir l'execució del projecte de Centre d'interpretació de
reserva de la biosfera de Menorca a S'Enclusa, a Ferreries?
Palma, a 22 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llei 5/2011, d'economia social (1)
En quina mesura es té en compte la Llei 5/2011, d'economia
social, en l'exercici de les competències autonòmiques
específiques i també en el marc de les polítiques de promoció i
de foment de l'economia social, en l'exercici de les
competències específiques?
Palma, a 23 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Llei 5/2011, d'economia social (2)
Copagament per interrupció voluntària de l'embaràs
En quina mesura es té en compte la Llei 5/2011, d'economia
social, en el desenvolupament d'altres polítiques econòmiques,
social mi contra la crisi?
Palma, a 23 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per interrupció
voluntària de l'embaràs? Si la resposta és afirmativa, quan
aplicarà la mesura i per quina quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Copagament per recepta
Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per recepta emesa? Si
la resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura i per quina
quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Copagament per inseminació artificial
Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per inseminació
artificial? Si la resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura
i per quina quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Copagament per visita mèdica
Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per visita mèdica? Si la
resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura i per quina
quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Copagament per serveis d'hoteleria hospitalària
Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari pels serveis d'hoteleria
hospitalària? Si la resposta és afirmativa, quan aplicarà la
mesura i per quina quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Copagament per no assistència a consultes mèdiques

Despesa de representació de la Conselleria d'Educació, 2013

Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura copagament sanitari per no assistència a
consultes mèdiques acordades? Si la resposta és afirmativa,
quan aplicarà la mesura i per quina quantia?

Quina ha estat la quantia de despesa de representació que ha
generat la Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2013?
Se solAlicita detall per cadascun dels consellers.

Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Despesa de representació de la Conselleria d'Educació, 2013 (II)

Nou copagament sanitari
Té la voluntat la Conselleria de Salut d'establir durant la
resta de legislatura qualque tipus de nou copagament sanitari?
Si la resposta és afirmativa, quan aplicarà la mesura i per quina
quantia?
Palma, a 24 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat la quantia de despesa de representació que ha
generat la Conselleria d'Educació i Cultura durant l'any 2013?
Se solAlicita detall per cadascun dels secretaris generals.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Despesa de representació de la Conselleria d'Educació
Quina ha estat la quantia de despesa de representació que ha
generat la consellera d'Educació i Cultura durant l'any 2013? Se
solAlicita detall per regals institucionals, dinars, sopars i altres i
viatges: passatge i hotel.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Despesa de representació del gerent d'Ibsalut, 2013
Quina ha estat la quantia de despesa de representació que ha
generat el gerent d'Ibsalut durant l'any 2013? Se solAlicita que
s'especifiqui per nom del gerent.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contracte de publicitat del Govern de les Illes Balears (3)

Acomiadaments a la Fundació d'atenció a la dependència,
Sindicatura de Comptes
A l'informe 98/2014 de la Sindicatura de Comptes consta
l'acomiadament de 8 persones amb procediments judicials a la
Fundació d'atenció a la dependència. Quines varen ser les
persones acomiadades i el càrrec que ocupaven? Quants de
casos amb procediments judicials s'han resolt a favor dels
treballadors? En els casos de procediments judicials a favor dels
treballadors/ores, quina ha estat la quantia de la indemnització?
En els casos de procediments judicials a favor dels
treballadors/ores, quina ha estat la quantia en concepte de salaris
de tramitació?
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina serà la fórmula per adjudicar provisionalment la
publicitat del Govern de les Illes Balears mentre no es resolgui
un nou contracte de publicitat?
Palma, a 29 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Despesa de representació de consellers i conselleres, 2013

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la quantia de despesa de representació que
han generat els consellers i les conselleres del Govern de les
Illes Balears durant l'any 2013? Se solAlicita detall per cadascun
dels consellers i conselleres.

Contracte de publicitat del Govern de les Illes Balears (1)

Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

En quina situació es troba el contracte de publicitat del
Govern de les Illes Balears?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contracte de publicitat del Govern de les Illes Balears (2)
Per quins motius s'ha denunciat el contracte de publicitat del
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 29 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Despesa de representació de secretaries generals, 2013
Quina ha estat la quantia de despesa de representació que
han generat els secretaris i les secretàries generals de les
conselleries del Govern de les Illes Balears durant l'any 2013?
Se solAlicita detall per cadascun dels secretaris i secretàries de
cadascuna de les conselleries.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (10)

Anticonceptius orals

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament d'empreses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per clínica
privada, el mes de juliol de 2014?

Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de juliol de 2014, especificant-ne el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de ginecòlegs i ginecòlogues
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossats per
hospitals, el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de ginecòlegs i ginecòlogues objectors
Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossats per hospitals, el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
PADI
Quants de nins/nines s'han acollit al PADI, per any d'edat,
el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cànon preestablert del Servei de Salut de les Illes Balears
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat el mes de juliol de 2014 el Servei de Salut
de les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital
Can Misses, SA?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Cànon variable del Servei de Salut de les Illes Balears
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat el mes de juliol de 2014 el Servei de Salut de
les Illes Balears a la societat concessionària Gran Hospital Can
Misses, SA?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Dades de llista d'espera a hospitals (3)
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de llistes d'espera per a proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per a
prova complementària a dia 31 de juliol de 2014.

Dades d'intervencions quirúrgiques
Dades d'intervencions quirúrgiques per hospitals (Hospital
Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital
d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital
d'Eivissa, Hospital de Formentera) realitzades el mes de juliol
de 2014.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (1)
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de quiròfans
Nombre de quiròfans per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) a dia 31 de juliol de 2014.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (2)

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de juliol de 2014?

Voluntats anticipades
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de juliol de 2014, desglossades per illes?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (3)

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (6)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de juliol de 2014?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clínica privada, el mes de
juliol de 2014?

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (4)
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (7)
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (5)
Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzat
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossades per clínica privada, el mes de juliol de
2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries de l'embaràs (8)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossades per clínica privada, el mes de juliol de 2014?
Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (9)

Hospital Mateu Orfila (1)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma que tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clínica privada, el mes de juliol de 2014?

Relació d'adquisicions de medicaments per a l'Hospital
General Mateu Orfila sense tramitació d'expedient de
contractació corresponents a l'anualitat de 2012 amb expressió
de la quantia econòmica de cadascuna i de l'empresa a la qual es
realitza la compra.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de llista d'espera per hospitals (1)

Hospital Mateu Orfila (2)

Dades de llistes d'espera per a intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per a
especialitat a dia 31 de juliol de 2014.

Relació d'adquisicions de material fungible per a l'Hospital
General Mateu Orfila sense tramitació d'expedient de
contractació corresponents a l'anualitat de 2012 amb expressió
de la quantia econòmica de cadascuna i de l'empresa a la qual es
realitza la compra.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades de llista d'espera per hospitals (2)

Hospital Mateu Orfila (3)

Dades de llistes d'espera per a consulta externa per hospitals
(Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son Llàtzer,
Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca,
Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per a especialitat
a dia 31 de juliol de 2014.

Relació de les concertacions de l'activitat assistencial amb
mitjans aliens de l'Hospital General Mateu Orfila corresponents
a l'anualitat de 2012 amb expressió de la quantia econòmica de
cadascuna.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ordre de Publicació

Hospital Mateu Orfila (4)

RGE núm. 7482/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a nova Escola Oficial d'Idiomes a Palma, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
31 de juliol de 2014).

Relació de les contractacions directes del servei de
manteniment de l'equipament d'electromedicina per a l'Hospital
General Mateu Orfila corresponents a l'anualitat de 2012 amb
expressió de la quantia econòmica de cadascuna.

RGE núm. 7523/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a assessors de formació permanent en educació infantil, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 31 de juliol de 2014).

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Hospital Mateu Orfila (5)
Relació dels treballadors/es de l'Hospital General Mateu
Orfila corresponents que l'any 2012 van fer més de 96 hores
mensuals per a la realització de guàrdies amb presència física.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 7551/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llibres de text aplicació de la LOMQE, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7598/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a repartiment del Fons de lluita contra la pobresa
infantil, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7599/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a les persones que no poden fer front a les
seves necessitats bàsiques, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 31 de juliol de
2014).
RGE núm. 7600/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a arxivament de l'expedient disciplinari a directors
d'IES de Maó, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7601/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'un subsidi per a les persones aturades
sense prestacions amb fills al seu càrrec, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 31 de juliol de 2014).
RGE núm. 7603/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fons social d'habitatges, execució i millora a les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 31 de juliol de 2014).

Hospital Mateu Orfila (6)

Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

En què es varen gastar els 8 milions més del que, segons
l'Informe de la Sindicatura de Comptes, s'havia pressupostat
durant l'anualitat de 2012 a l'Hospital General Mateu Orfila?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Nova Escola Oficial d'Idiomes a Palma
Per raons diverses, la demanda d'anglès a l'Escola Oficial
d'Idiomes a Palma s'ha incrementat de forma molt important
durant els darrers cursos escolars, fet que cal valorar
positivament i al qual cal donar una resposta adequada.
Per altra banda, és un fet també que la Conselleria
d'Educació ha resolt admetre durant els dos darrers cursos
escolars totes les solAlicituds d'inscripció per a l'aprenentatge
d'aquest idioma, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma.
L'actual infraestructura, equipament i recursos humans de
l'Escola Oficial de Palma és del tot insuficient per respondre,
amb garanties de qualitat, la creixent demanda. L'obertura d'una
nova escola està, per tant, suficientment justificada i avalada.
Segons les dades facilitades per la mateixa conselleria, el
passat curs escolar, 2013-2014, l'EOI de Palma va comptar amb
més de 8.000 alumnes, i aquest proper curs el nombre de
preinscripcions s'ha incrementat de forma substancial. En el
moment d'enregistrar aquesta iniciativa el nombre de
preinscripcions superava en 4.800 les del curs passat.
El nostre grup aposta decididament per potenciar
l'aprenentatge de totes les llengües i afavorir el multilingüisme,
des d'una oferta pública i accessible a tothom.

Fins aleshores, per exemple, Menorca tenia dues assessores,
la de 0-3 i la de 3-6. Amb el decret esmentat la composició del
CEP de Menorca va quedar només amb quatre assessories:
Primària, Secundària, Llengües estrangeres i TIC.
A la darrera convocatòria, Resolució del director general
d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de l’11 de juny
de 2012, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir,
en comissió de serveis, places d’assessors de formació
permanent en els centres de professorat, ja es va suprimir
l'assessor d'infantil i ara ha sortit igual a la convocatòria de
2014.
La formació del professorat i la tasca de les assessories és
fonamental per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu,
fer front als nous reptes i promoure la innovació pedagògica. I
l'etapa infantil no pot quedar fora d'aquesta necessària
actualització i modernització del sistema.
Per tot l'esmentat, el Grup parlamentari MÉS presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la figura de l'assessor de formació
permanent en educació infantil en els centres de professorat de
les Illes Balears.

Pels motius abans exposats, el Grup parlamentari MÉS
presenta la següent

Palma, a 24 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una nova Escola Oficial d'Idiomes a Palma que
doni una resposta adequada a la demanda formativa existent en
l'aprenentatge d'idiomes.
Palma, a 23 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Llibres de text aplicació de la LOMQE

B)

Exposició de motius

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

L’aplicació precipitada de la reforma educativa coneguda
com LOMQE està produint importants problemes organitzatius
i també econòmics, tant a les administracions que tenen al seu
càrrec la gestió en matèria educativa com a les famílies.

Assessors de formació permanent en educació infantil
A partir del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l'assessoria d'educació infantil va
desaparèixer de molts dels centres de formació dels professorat
(CEP) de les Illes.

Entre les moltes qüestions que han provocat incerteses hi ha
que els canvis en els curriculums de les diferents etapes exigirà
canvis també en els llibres de text.
Aquesta circumstància agreuja el ja de per si problemàtic
inici de curs per a moltes famílies, i en el cas de les nostres illes
molt més atès que ve a sumar-se a altres situacions que el Grup
Socialista ha denunciat en diverses ocasions com és la pujada de
l’IVA del material escolar; la reducció d’un 48% de l’aportació
de l’Estat per als convenis que mantenien amb les comunitats
autònomes, destinada a beques per a llibres de text i material
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didàctic i informàtic; l’aplicació del TIL que també obliga a
modificar llibres de text i l’endarreriment per part de la
conselleria en la publicació de les convocatòries d’aquestes
beques així com per a la seva concessió i pagament.
Davant d’aquesta situació algunes comunitats autònomes ja
han anunciat que no consideren apropiat aplicar el proper curs
i ja en primària la nova llei per totes les incerteses pedagògiques
i financeres que provoca, i d’altres que, malgrat afirmen que
l’aplicaran, no volen baratar els llibres de text per estalviar costs
a les famílies, moltes d’elles amb veritables dificultats
econòmiques a causa de la crisi econòmica.
De la mateixa manera s’han expressat les associacions de
pares i mares i els sindicats i han demanat tant al Ministeri
d’Educació com a les conselleries d’Educació de les diferents
comunitats autònomes estratègies per minimitzar l’impacte que
la LOMQE produirà en la despesa familiar d’inici de curs.
És per tots aquests motius que el Grup Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l’aplicació de la LOMQE i del TIL no
comporti el canvi dels llibres de text en els centres docents de
les Illes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proporcionar recursos complementaris que
completin els actuals llibres dels programes de reutilització de
manera que l’aplicació de la LOMQE i el TIL no signifiqui per
al curs 2014-2015 una despesa més gran per a les famílies que
la del curs anterior.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar les beques concedides el curs 2012-2013
i a convocar immediatament les dels cursos 2013-2014 i
2014-2015.
Palma, a 29 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Donat que les llars, on hi viuen infants, amb adults en
situació d’atur varen arribar a 943.000 durant el 2013.
Donat que el risc de pobresa a les Illes Balears se situa en el
31,4% ( INE, ECV 2013).
Donat que el Govern de l’Estat ha aprovat, dins el Pla
Nacional d’Inclusió Social 2013-16, la creació un Fons per
palAliar la pobresa infantil, dotat amb 17 milions d’euros.
Donat que el Parlament de les Illes Balears va aprovar el
següent punt de la moció derivada de la interpelAlació sobre
pobresa a la consellera de Família i Benestar Social del Grup
Parlamentari Socialista: “instar el Govern de les Illes Balears a
adoptar una estratègia específica de lluita contra la pobresa
infantil i pel benestar de la infància, amb objectius concrets,
indicadors de compliment a mig i llarg termini, suficient dotació
econòmica i mecanismes de coordinació entre les diferents
conselleries. Així mateix, a concertar amb els consells insulars
i els ajuntaments l'impuls de plans locals que contemplin aquest
objectiu".
Donat que el Parlament de les Illes Balears va aprovar el
següent punt de la moció derivada de la interpelAlació sobre
pobresa a la consellera de Família i Benestar Social del Grup
Parlamentari Socialista: “instar el Govern de les Illes Balears a
adoptar una estratègia específica de lluita contra la pobresa
infantil i pel benestar de la infància, amb objectius concrets,
indicadors de compliment a mig i llarg termini, suficient dotació
pressupostària i mecanismes de coordinació entre les
diferents conselleries. Així mateix, a concertar amb els consells
insulars i els ajuntaments l’impuls de plans locals que
contemplin aquest objectiu".
Donat que la comunitat autònoma de les Illes Balears rebrà
879.875 i provinents d’ aquest fons per lluitar contra la pobresa
infantil.
Donat que aquest fons respon a una necessitat d’urgència
sense entrar en les causes estructurals que motiven l’augment de
la pobresa.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta l'Estat a
materialitzar un Pacte Nacional contra la Pobresa Infantil per
resoldre la situació estructural causa de l’actual empobriment
social.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, de manera consensuada amb les
corporacions insulars, les entitats locals, les organitzacions del
tercer sector, les organitzacions socials i els grups
parlamentaris, un pla autonòmic contra la pobresa de les Illes
Balears.

Repartiment del Fons de lluita contra la pobresa infantil
Donat que la taxa de pobresa infantil espanyola és la segona
més alta de l’UE, després de Romania.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cofinançar amb la mateixa quantitat que aportarà
l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant
el Fons contra la Pobresa Infantil.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a administrar el Fons contra la Pobresa Infantil
establint prèviament la identificació d’ objectius generals i
específics per tal de potenciar la seva eficiència i eficàcia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir indicadors de resultats amb l’objectiu de
valorar l’impacte del Fons contra la Pobresa Infantil.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Suport a les persones que no poden fer front a les seves
necessitats bàsiques
Donat que a les llars de les Illes Balears el nombre de
famílies amb tots els seus membres en situació d’atur va
augmentar el 2013 en 1.900, el que suposa un 4,7% més que el
2012, situant-se en 41.900, segons dades de l’INE.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, de manera urgent, abans de dos mesos, un
grup d’estudi integrat per les entitats socials, sindicals i
polítiques per tal d’impulsar una nova reformulació de la RMI
que s’adapti a les necessitats de les persones que no poden fer
front a les seves despeses bàsiques.
2. El Parlament de les Illes Balears dotarà econòmicament
la partida pressupostària que es destinarà a la RMI de les Illes
Balears el proper any 2015, per tal que es pugui fer front a totes
les demandes, sense que hi hagi cap persona que no pugui
accedir a aquesta prestació per motiu d’insuficiència
pressupostària de les institucions balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, de manera complementària a les ajudes
d’emergència social finançades dins el marc del Pla Concertat
de prestacions bàsiques en matèria de serveis social, un
programa extraordinari per a subministrament de mínims vitals
i prestacions d’urgència social gestionats pels ajuntaments de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar una millor i major colAlaboració entre
els equips humans de les administracions locals, insulars,
autonòmiques i el tercer sector amb l’objectiu d’evitar que hi
hagi una sola família sense atenció, sense seguiment de la seva
situació de pobresa.

Donat que la situació de greu crisi econòmica que es viu a
les nostres illes ha incrementat en els darrers anys el nombre de
persones en situació de risc d’exclusió, que malgrat la seva
voluntat de superació de les dificultats, no troben cap
oportunitat per millorar.
Donat que els titulars beneficiats l’any passat de la RMI no
arriben ni al 5% de les llars on tots els seus membres estan sense
feina.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Donat que la cobertura de la RMI a les Illes Balears és molt
més baixa que la mitjana espanyola.
Donat que el 2001 el Govern Balear va decretar la Renda
Mínima d’Inserció com un dret a les persones en risc d’exclusió
que no tenen altres ingressos ni prestacions.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Arxivament de l'expedient disciplinari a directors d'IES de Maó

Donat que el Govern Balear és qui té el deure de finançar les
despeses d’aquesta prestació econòmica.
Donat que la consellera de Família i Benestar Social ha
reiterat en moltes ocasions que la prestació de la RMI arriba a
totes les persones que la demanen i que no hi ha llista d’espera.
Donat que les institucions insulars no concedeixen cap
pròrroga al cap d’un any de la prestació a titulars d’un sol
membre, i tampoc no prorroga la prestació a famílies després de
dos anys de ser beneficiàries.

Exposició de motius
Dia 31 de juliol de 2014 es compleix un any de l’obertura
dels expedients disciplinaris als tres directors dels instituts de
secundària de Maó a causa d’exercir el seu dret de llibertat de
vot i d’expressió en relació amb l’aprovació dels projectes de
Tractament Integrat de Llengües dels seus centres per al curs
2013-2014.
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A causa d’aquests expedients van complir unes mesures
cautelars de sis mesos de suspensió de les funcions de direcció.

Creació d’un subsidi per a les persones aturades sense
prestacions amb fills al seu càrrec

Dia 13 de gener d’aquest mateix any l’instructor dels
expedients va finalitzar la instrucció amb una proposta de
qualificació dels fets com a constitutius d’una falta greu i amb
suspensió de 15 dies de funcions i retribucions per als directors
dels IES Cap de Llevant i Pasqual Calbó, i d'una lleu amb 10
dies de suspensió de funcions i retribucions per a la directora de
l’Institut Ramis i Ramis.

La situació econòmica del país, de les Illes, l'increment de
la pobresa i la creixent desigualtat conseqüència de la crisi, són
extremadament preocupants. 37.300 famílies a les Illes tenen
tots els seus membres a l’atur, el 56% de les persones
demandants de feina no reben cap prestació econòmica, són a
les illes en ple mes de juny 50.600 treballadors, una situació
injusta, socialment inacceptable que obliga a l’actuació del
Govern de l’Estat i del Govern de les Illes Balears a favor
d’aquests colAlectius més vulnerables, amb estratègies a mig
termini, però també amb acció immediata que ajudi a
minimitzar els seus efectes, i dins aquests colAlectius de
persones a l’atur sense prestacions, necessiten una especial
atenció aquelles que tenen fills al seu càrrec.

Dia 7 de febrer els directors van fer les alAlegacions
oportunes a la proposta de resolució, per la qual cosa només
resta que el director general de Planificació, Infraestructures i
Recursos Humans dicti la resolució definitiva.
A dia de registrar aquesta proposició no de llei gairebé han
transcorregut sis mesos del darrer acte administratiu, que
sembla un termini més que raonable perquè s’hagi pogut produir
la o bé la resolució definitiva per part del responsable polític a
qui correspon fer-la acceptant la proposta de resolució de
l’instructor, la qual cosa pot donar pas al recurs per part dels
afectats i iniciar les accions que trobin oportunes en contra de
l’Administració, o bé l’arxivament de l’expedient, que és el que
han vingut reclamant reiteradament tant els afectats com el
nostre grup parlamentari.
És per tot això que el Grup Socialista en el Parlament de les
Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arxivar immediatament els expedients
sancionadors als directors dels instituts de secundària Joan
Ramis i Ramis, Pasqual Calbó i Cap de Llevant de Maó.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a compensar immediatament als afectats tot aquell
salari que han deixat de percebre a causa de la suspensió
cautelar de les seves funcions i retribucions durant sis mesos,
amb els corresponents interessos.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a esborrar dels expedients professionals dels
directors dels instituts de secundària Joan Ramis i Ramis,
Pasqual Calbó i Cap de Llevant tot rastre de la incoació dels
procediments sancionadors de dia 31 de juliol de 2013.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

La creació d’un subsidi o renda bàsica garantida que permeti
a aquest colAlectiu tenir una prestació mensual que li permeti
viure amb dignitat, és una petició obligada per la realitat que
vivim ateses la consolidació i la cronificació de la pobresa. Una
petició per a l’establiment d’una mesura de màxima urgència a
l’Estat que necessita del compromís i del suport del Govern de
les Illes Balears.
Una petició al Govern de l’Estat perquè l’Estat té recursos
suficients com per escometre aquesta iniciativa, atès l’estalvi de
5.800 milions d’euros que ha suposat la retallada de les
prestacions per a la cobertura de l’atur. I ateses les bones
perspectives econòmiques que el mateix Estat calcula, és el
moment d’actuar ja amb urgència en favor dels que més estan
patint la crisi econòmica, dels que la pateixen de manera més
cruel.
Per aquests motius el Grup Socialista al Parlament de les
Illes Balears presenta per al seu debat i aprovació la següent
Proposta
El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
d’Espanya que creï un subsidi per a les persones aturades que no
reben cap tipus de prestació amb fills al seu càrrec per tal de
palAliar el sofriment de moltes famílies.
Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
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Fons social d’habitatges, execució i millora a les Illes Balears

1.2. El Govern de les Illes recollirà les propostes formulades
per aquesta comissió de seguiment pròpia de les Illes, per
millorar i modificar, si n'és el cas, el conveni que regula les
condicions de funcionament del Fons a nivell de l’Estat,
com ja s'ha fet el maig de 2014.
1.3. El Govern de les Illes establirà, amb la colAlaboració
dels serveis socials, municipals i entitats del tercer sector
que treballen en aquest camp, un protocol de criteris per a la
valoració i la informació a l’accés dels habitatges existents
al Fons Social d’Habitatges a les Illes.

Exposició de motius
El Govern de l’Estat el gener de 2013 signava el Conveni
per a la constitució del Fons Social d’Habitatges destinats al
lloguer, signaven els ministeris d’Economia i Competitivitat, de
Sanitat, de Serveis Socials i Igualtat, de Foment, el Banc
d’Espanya, la Federació de Municipis i Províncies, la
Plataforma del Tercer Sector, les patronals bancàries i 33
entitats de crèdit, per reforçar la protecció dels deutors
hipotecaris.

Palma, a 30 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Inicialment es constituí el Fons Social d’Habitatges amb
5.891 habitatges aportats per 33 entitats financeres signants del
conveni, un fons que es podrà ampliar, s’assenyalava, destinat
al lloguer d’habitatges per a les persones que havien patit
desnonaments hipotecaris, però amb unes condicions molt
dures.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
L’execució d’aquesta mesura es constatà el maig de 2014
que fou un fracàs, del total d’habitatges, sols 410 havien estat
entregats en lloguer, dels quasi 6.000 de disponibles, i no tots
els municipis havien signat la seva participació en el conveni,
una participació per avalar la situació social de necessitat
d’habitatge de les persones necessitades.

A)

A Balears sols 4 ajuntaments s’han adherit al Conveni,
Palma , Lloseta, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep; i no hi
trobem tampoc habitatges en tots els municipis, però sí en molts
municipis que no han signat el conveni, Maó, Inca,..., recordant
que és possible ampliar per part de les entitats financeres les
aportacions d’habitatges.

Ha rebut i avaluat el Govern la memòria d'actuacions
exigides al promotor de la construcció existent a l'illot de
Tagomago?

Atès el fracàs del primer any de la mesura, el mateix maig
de 2014 el Govern de l’Estat a través de la Comissió de
Coordinació i Seguiment que crea el mateix conveni a nivell
estatal, acordà ampliar les circumstàncies previstes inicialment
per facilitar l’accés al lloguer d’aquests habitatges, als
colAlectius especialment vulnerables, persones o unitats
familiars amb circumstàncies de vulnerabilitat detectada pels
serveis socials municipals o les organitzacions no
governamentals, per a les quals l’habitatge suposi un actiu
indispensable per al manteniment de la seva inclusió social.
Atesos els antecedents explicats, atès que són moltes les
famílies que necessiten de lloguers assequibles i que és
totalment injust que davant aquesta situació de necessitat
continuïn tancats tants habitatges que avui són titularitat dels
bancs, el Grup Socialista al Parlament de les Illes presenta pel
seu debat i aprovació al Parlament de les Illes Balears les
següents

Ordre de Publicació
A la Pregunta RGE núm. 9224/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Illot de
Tagomago, restauració. (BOPIB núm. 114, de 13 de setembre
de 2013).

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, a
través de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic, de la DG d'Ordenació del Territori i de la CMAIB ha
rebut del promotor de l'òrgan substantiu (Demarcació de Costes)
la documentació de les actuacions que es volen realitzar (serveis
d'instalAlacions de temporada) amb un Estudi de les
Repercussions ambientals globals de totes les actuacions sobre
l'espai protegit xarxa Natura 2000.
S'han avaluat les possibles afeccions concretes i específiques
de tots els projectes en conjunt i s'han elevat al Subcomitè
XN2000 de les sessions de 14 de juny de 2012, de 30 d'abril de
2014 i de 27 de maig de 2014; i posteriorment al Ple de la
CMAIB en les sessions de 21 de juny de 2012, de 9 de maig de
2014 i de 10 de juny de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

Propostes
1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que s’impliqui de manera activa per millorar
l’execució del Fons Social d’Habitatges a les nostres illes, per
aquest motiu:
1.1. El Govern constituirà una comissió de seguiment amb
la participació dels ajuntaments de les Illes, de les entitats
del tercer sector i de les entitats financeres, per facilitar i
coordinar a les Illes les oportunitats que aquest Fons Social
d’Habitatges suposa per accedir al lloguer assequible
d’habitatges tancats propietat avui de les entitats financeres.

A la Pregunta RGE núm. 1132/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a ampliació del Parc
de Cabrera. (BOPIB núm. 137, de 14 de febrer de 2014).
En quin estat es troba la proposta d'ampliació del Parc de
Cabrera?
El Patronat de Cabrera ha abordat la proposta en tres
ocasions, en reunions plenàries de juny de 2012, octubre de
2013 i febrer 2014.
Des del Patronat, com també des del mateix Govern es
valora favorablement la idea d'una ampliació, però no de
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manera immediata ni amb uns límits que no han estat debatuts
ni analitzades les conseqüències socioeconòmiques en l'entorn.
Aquesta valoració en el si del Patronat no va resultar unànime
en comptar amb l'oposició a priori del sector pesquer.
Es necessita un major coneixement de l'àrea en tots els
aspectes.
El procés per a una possible ampliació del Parc Nacional
està adoptat, iniciat i en marxa, però prioritzant la realitat i les
condicionants que afecten la gestió i avançant amb la prudència
que mereixen tant l'objectiu com el marc social en què
s'enquadra.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.
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D)
A la Pregunta RGE núm. 2510/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a reestructuració de
personal a la Conselleria i a l'IBANAT. (BOPIB núm. 142, de
21 de març de 2014).
Com explica el conseller la darrera reestructuració de
personal de la Conselleria i l'Ibanat en base a criteris que no
són en absolut tècnics ni de millora de la gestió?
La modificació en l'estructura s'ha realitzat en base a criteris
d'eficiència i millora per tal de donar un millor servei i protecció
al medi ambient, per tant no es pot estar d'acord amb el
contingut de la pregunta realitzada, més aviat assegurar tot el
contrari.

Ordre de Publicació
C)

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

A les Preguntes RGE núm. 2369/14 a 2371/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
Finca pública Menut (I a III). (BOPIB núm. 142, de 21 de març
de 2014).

Ordre de Publicació
E)

En la finca pública de Menut, quines persones han ocupat
el càrrec des de 2006 fins a l'actualitat d'agent de medi
ambient, cap de negociat dels agents de medi ambient/guardes
forestals de la Serra de Tramuntana? Quines persones han
ocupat el càrrec des de 2006 fins a l'actualitat d'agent de medi
ambient de la Conselleria de Medi Ambient, responsable del
municipi d'Escorca, llevat de la finca pública de Menut i del
Viver Genètic Forestal de Menut? Quines persones han ocupat
el càrrec des de 2006 fins a l'actualitat d'agent de medi
ambient de la Conselleria de Medi Ambient, responsable de la
finca pública de Menut i del Viver Genètic Forestal de Menut?
Tots els treballadors de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, igual que la resta de conselleries, estan
destinats a una localitat determinada.
Atès que la finca de Menut pertany al terme municipal
d'Escorca, adjunt us relacion el personal que, segons els arxius
informàtics d'aquesta Conselleria, està adscrit a l'esmentat
municipi.
Únicament us podem relacionar el personal adscrit a aquest
municipi, així com la seva categoria professional:
Municipi: Escorca
Personal: 17/05/2004 fins ara: Hervás Bernal, Josefa
Categoria: Agent de Medi Ambient
Municipi: Escorca - Serra de Tramuntana
Personal: 16/01/2003 fins ara: Caimari Pieras, Antoni
Categoria: Agent de Medi Ambient.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

A la Pregunta RGE núm. 4257/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a UME i mitjans
propis d'extinció. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
Què pensa el conseller sobre la diferència de mitjans
humans i materials entre la UME i l'Ibanat?
La diferència d'objectius, la diferència d'àmbit territorial i la
diferència estructural entre la UME i l'Ibanat, entre d'altres
aspectes, provoquen que necessàriament l'organització, els
procediments operatius i els mitjans disponibles d'ambdues
organitzacions siguin diferents.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4258/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a calendari cremes
agrícoles. (BOPIB núm. 148, de 25 d'abril de 2014).
Creu el conseller que després de l'incendi d'Es Cubells
(Eivissa) s'haurien de revisar les dates de cremes autoritzades
en relació a l'època de risc d'incendis'
Les cremes es troben regulades pel Decret 125/2007, de 5
d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula
l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar
el risc d'incendi forestal que estableix el següent en matèria de
regulació de l'època de perill d'incendis forestals:
Article 3
Època de perill d'incendi forestal
1. S'estableix amb caràcter general, que l'època de perill
d'incendis forestals és el període comprés entre l'1 de maig
i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, per a totes les illes que
conformen la comunitat autònoma.
2. Tenint en compte les condicions meteorològiques o altres
motius que puguin incidir en el risc d'incendi forestal, el
conseller de Medi Ambient, mitjançant una resolució, pot
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modificar aquest període de manera general o
individualitzada, si escau, per a cada una de les illes o per a
cada tipus de zona.
Per altra part, també l'esmentat Decret regula les cremes en
zona rústica, definint per al període fora de perill la necessitat
d'autorització de l'Administració Ambiental quan es pretengui
realitzar en terreny forestal i amb mesures de precaució però
sense necessitat d'autorització quan es realitza a cremes fora del
terreny forestal.
No obstant això, en el període de perill queda estrictament
prohibit l'ús del foc a terreny forestal i la necessitat
d'autorització en una franja de 500 metres confinant a qualsevol
terreny forestal, junt amb mesures de precaució en qualsevol
terreny agrícola o urbà.
No pareix desitjable modificar aquestes dades de cremes
que, en termes de paràmetres meteorològics medis, abasten
àmpliament l'època de risc tant en la etapa primaveral (abans
que es produeixi l'agostejament de la vegetació), com en la
tardor, en la que es prolonga fins tenir garantida la mitigació del
risc per baixada de temperatures i presència de precipitacions
mitjanes.
No obstant això, a proposta dels tècnics, en situació de
nivells de risc extraordinàries es poden establir mesures
excepcionals com l'adoptada per a totes les illes en octubre de
2011 prolongant l'època de perill, o l'adoptada aquesta mateixa
primavera suspenent les autoritzacions de crema entre el 15
d'abril i el 30 d'abril en els terrenys forestals de Mallorca i
Eivissa.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 5921/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salut i Força per la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).
Quines són les quanties econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Salut i
Força, desglossats per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013, 2014?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
l'empresa amb el nom fiscal "Salut i Força" no consta com a
perceptor.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5930/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Fangueret, SL per la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).

Ordre de Publicació

Quines són les quanties econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a
Fangueret, SL, desglossats per concepte, quantitat, organisme
que fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013,
2014?

A la Pregunta RGE núm. 5204/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a relació
comercial de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
amb l'empresa Company Susana (Papelerías Company).
(BOPIB núm. 152, de 23 de maig de 2014).

Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
l'empresa Fangueret, SL, amb el núm. de CIF B07880446, no ha
tengut cap relació econòmica amb la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori durant els anys 2011, 2012, 2013 i
2014.

G)

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

A la Pregunta RGE núm. 5909/14, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a quantitats
aportades a Salud Ediciones per la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).

A la Pregunta RGE núm. 6322/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a lliurament
targetes bàsiques 2014. (BOPIB núm. 156, de 20 de juny de
2014).

Quines són les quanties econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a Salud
Ediciones, desglossats per concepte, quantitat, organisme que
fa l'aportació, desglossat per anys 2011, 2012, 2013, 2014?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic (SAP)
l'empresa amb el nom fiscal "Salud Ediciones" no consta com
a perceptor.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Quan es lliuraran l'any 2014 les primeres targetes
bàsiques?
El termini de solAlicitud va acabar el 19-6-14. En aquests
moments s'estan realitzant els tràmits administratius oportuns
perquè aquesta prestació pugui ser liquidada dintre el termini i
en la forma escaient.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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L)

O)

A la Pregunta RGE núm. 6324/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
resolucions dependència, gener, febrer, maig i abril de 2014.
(BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 6853/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a plaça de cap
d'Informatius d'IB3 Televisió (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

Quantes resolucions de dependència s'han signat durant els
mesos de gener, febrer, març i abril de 2014? Se solAlicita
detall per mes.

Relació de persones a qui s'ha acceptat la seva solAlicitud
per cobrir la plaça de cap d'Informatius d'IB3 Televisió.

2014
Gener
Febrer
Març
Abril

1. Aina Gutiérrez Coll
2. José María Castro Catena
3. Mª Jesús Almendáriz Echarri

Total resolucions
292
404
606
379

Santa Ponça, 23 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Palma, 14 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
P)

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 6325/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
valoracions dependència, gener, febrer, maig i abril de 2014.
(BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
Quantes valoracions de dependència s'han signat durant els
mesos de gener, febrer, març i abril de 2014? Se solAlicita
detall per mes.
2014
Gener
Febrer
Març
Abril

Total resolucions
296
553
490
409

Palma, 14 de juliol de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

A les Preguntes RGE núm. 6861/14 i 6862/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
"traducció" o adaptació de textos d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio
al "salat (I). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).
S'han contractat filòlegs o filòlogues en llengua catalana
per a tasques de "traducció" o adaptació de textos d'IB3
Televisió i d'IB3 Ràdio al "salat"?
No. Les úniques contractacions realitzades s'han fet amb
l'objectiu de desenvolupar les modalitats lingüístiques insulars
segons s'estipula en el Mancat Marc aprovat recentment pel
Parlament.
Santa Ponça, 21 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
Q)

N)

A les Preguntes RGE núm. 6863/14 i 6864/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
"traducció" o adaptació de textos d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio
al "salat (II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

A la Pregunta RGE núm. 6852/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a plaça de cap
d'Informatius d'IB3 Televisió (I). (BOPIB núm. 160, de 18 de
juliol de 2014).

Es té intenció de contractar filòlegs o filòlogues en llengua
catalana per a tasques de "traducció" o adaptació de textos
d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio al "salat"?

Ordre de Publicació

Relació de persones presentades per cobrir la plaça de cap
d'Informatius d'IB3 Televisió.
1. Aina Gutiérrez Coll
2. José María Castro Catena
3. Mª Jesús Almendáriz Echarri
4. Joana Maria Rogido Forteza
Santa Ponça, 23 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Les contractacions tenen i tendran com a objectiu
desenvolupar les modalitats lingüístiques insulars segons
s'estipula en el Mancat Marc aprovat recentment pel Parlament.
Santa Ponça, 23 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.
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R)

comissió indicada per tal que aquesta en resolgui sobre la
convocatòria.

A la Pregunta RGE núm. 6865/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a partida
pressupostària prevista per a l'adaptació d'IB3 Televisió al
"salat". (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quina partida pressupostària s'ha previst per a l'adaptació
del llenguatge d'IB3 Televisió a la modalitat lingüística que
empra el "salat"?
No hi ha cap partida pressupostària que tengui com a objecte
el descrit a la pregunta.
Santa Ponça, 21 de juliol de 2014.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 7503/14, del Grup parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre
el nou sistema de finançament.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, conformement amb els articles 184 i 100
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita que la Junta de Portaveus acordi
la compareixença urgent del Sr. President del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
sobre el nou sistema de finançament; acorda d'elevar-lo a
l’estudi de la Junta de Portaveus.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord negatiu, per la qual
cosa l'escrit esmentat queda sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 7504/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, sobre la situació de les Illes Balears
després de la publicació de les balances fiscals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller d'Hisenda
i Pressuposts, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per
tal d'informar sobre la situació de les Illes Balears després de la
publicació de les balances fiscals; i acorda de trametre'l a la

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 7532/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, sobre les dades de gestió econòmicofinancera del
Servei de Salut de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre les dades
de la gestió econòmicofinancera del Servei de Salut de les Illes
Balears aportades per l'Informe 98/2014, del Compte General de
la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2012 de la Sindicatura de Comptes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 7534/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
sobre el procediment de contractació de l'Ibsalut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el
procediment de contractació de l'Ibsalut; i acorda de trametre'l
a la comissió indicada per tal que aquesta en resolgui sobre la
convocatòria..
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
E)
RGE núm. 7629/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts, davant la Diputació Permanent, sobre
el límit de despeses del pressupost de 2015 i del compte
general de 2013.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2014, conformement amb els articles 184, 100 i
101 en concordança amb els 60 i següents del Reglament de la
cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita la
compareixença urgent del Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts,
davant la Diputació Permanent, per tal d'informar sobre el límit
de despeses del pressupost de 2015 i del compte general de
2013; i se'n preveu la inclusió a un ordre del dia de la Diputació
Permanent.

Ordre de Publicació
A)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç
a les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 31
de juliol de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat en
aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Convocatòria de la Diputació Permanent en relació amb
l’escrit RGE núm. 7629/14.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 31 de juliol de 2014, i en relació amb l'escrit
esmentat (publicat en aquest BOPIB), presentat pel Govern de
les Illes Balears, s'ha manifestat d'acord amb l'ordre del dia
següent per a la sessió de la Diputació Permanent, i se n'ha
previst com a data de celebració la de dia 26 d'agost de 2014 a
les 11.00 hores:
Punt únic. Compareixença urgent del conseller d'Hisenda i
Pressuposts per tal d'informar sobre el límit de despeses del
pressupost de 2015 i del compte general de 2013, solAlicitada
pel Govern mitjançant l'escrit RGE núm. 7629/14.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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