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0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT
0.1. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de
Turisme solAlicitada per catorze diputats del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 11173/16).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 de juliol de 2016, ha aprovat, per
assentiment, la convocatòria de sessió extraordinària de la
Comissió de Turisme, que se celebrarà dia 3 d'agost a les 11.00
hores, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic: Compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme sobre la fallida de
lowcostholidats Spain, SL, així com de les actuacions dutes
a terme pel Govern de les Illes Balears en relació amb el
mandat parlamentari derivat de la moció relativa a la
regulació del lloguer de vacances (RGE núm. 2695/16).
Palma, a 29 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió extraordinària de dia 13 de juliol de 2016, aprovà la
Llei d'igualtat de dones i homes.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
LLEI D’IGUALTAT DE DONES I HOM ES
ESTRUCTURA
Exposició de motius
Títol preliminar
Article 1. Objecte i finalitat
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Principis generals

Títol I. Polítiques públiques per a la promoció de la igualtat
de gènere
Article 4. Representació equilibrada de dones i homes
Article 5. Perspectiva de gènere i avaluació de l’impacte de
gènere
Article 6. Informe d’impacte de gènere en els
avantprojectes de llei de pressuposts
Article 7. Estadístiques i estudis
Article 8. Ús no sexista del llenguatge i imatge pública de
les dones i els homes
Article 9. Pla estratègic d’igualtat de dones i homes
Article 10. Col Alaboració i coordinació entre
administracions públiques
Article 11. Ajuts públics
Títol II. Competències, funcions, organització institucional
i finançament
Capítol I. Competències de les administracions públiques
Article 12. Administracions competents
Article 13. Competències del Govern i de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Article 14. Competències pròpies dels consells insulars
Article 15. Competències que poden exercir els ajuntaments
Article 16. Acreditació de serveis
Article 17. Finançament
Capítol II. Organització institucional i coordinació entre les
administracions públiques de les Illes Balears
Secció 1a. Organismes d’igualtat
Article 18. Observatori per a la Igualtat
Article 19. Unitats per a la igualtat
Secció 2a. Òrgans de coordinació i consultius
Article 20. Comissió per a la Igualtat de Gènere
Article 21. Consell de Participació de les Dones
Secció 3a. La Defensora o el Defensor de la igualtat de
dones i homes
Article 22. La Defensora o el Defensor de la igualtat de
dones i homes
Títol III. M esures per a la integració de la perspectiva de
gènere en l’actuació de les administracions públiques de les
Illes Balears
Article 23. Informe sobre actuacions
Article 24. Contractació pública
Article 25. Capacitació del personal al servei de les
administracions públiques
Títol IV. M esures per promoure la igualtat i àrees
d’intervenció
Capítol I. Educació
Article 26. Disposicions generals
Article 27. Currículum
Article 28. Materials didàctics
Article 29. Consells escolars
Article 30. Formació
Article 31. Àmbit universitari
Capítol II. Cultura i esport
Secció 1a. Cultura
Article 32. Participació en l’àmbit cultural
Article 33. Mesures per promoure la igualtat
Secció 2a. Esport
Article 34. Participació en l’àmbit esportiu
Capítol III. Ocupació
Secció 1a. Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

BOPIB núm. 58 - 29 de juliol de 2016
Article 35. Igualtat d’oportunitats en l’accés a
l’ocupació
Secció 2a. Igualtat laboral en el sector privat i en la funció
pública de les Illes Balears
Article 36. Polítiques d’ocupació
Article 37. Incentius a la contractació de dones
Article 38. Promoció empresarial
Article 39. Qualitat en l’ocupació
Article 40. Plans d’igualtat i presència equilibrada en el
sector empresarial
Article 41. Negociació colAlectiva
Article 42. Actuacions de responsabilitat social de les
empreses en matèria d’igualtat
Secció 3a. Igualtat en el sector públic
Article 43. Ocupació en el sector públic
Article 44. Plans d’igualtat del personal al servei de les
administracions públiques
Secció 4a. Igualtat en la seguretat i salut laboral en el sector
privat i en la funció pública de les Illes Balears
Article 45. Seguretat i salut laboral
Article 46. Assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe
Capítol IV. Salut
Article 47. Disposicions generals
Article 48. Formació, promoció i sensibilització
Article 49. Investigacions
Article 50. Materials
Capítol V. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
La coresponsabilitat
Article 51. Dret i deure de la coresponsabilitat de dones i
homes en l’àmbit públic i privat
Article 52. Organització d’espais, horaris i creació de
serveis
Secció 1a. La conciliació en les empreses privades
Article 53. Conciliació en les empreses
Secció 2a. La conciliació en la funció pública balear
Article 54. Conciliació en l’ocupació pública
Article 55. Permís de paternitat
Capítol VI. Drets socials bàsics
Article 56. Inclusió social
Article 57. Polítiques urbanes, d’ordenació territorial, de
medi ambient i d’habitatge
Article 58. Serveis sociocomunitaris
Capítol V II. Mitjans de comunicació i publicitat. Societat del
coneixement i de la informació, les noves tecnologies i la
publicitat
Article 59. Foment de la igualtat en els mitjans de
comunicació
Article 60. Els mitjans de comunicació de titularitat pública
Article 61. Els mitjans de comunicació social
Article 62. Publicitat
Article 63. Noves tecnologies i societat de la informació
Article 64. Consell Audiovisual de les Illes Balears
Títol V. Violència masclista
Capítol I. Principis generals
Article 65. Definició
Secció 1a. Investigació, formació i prevenció
Article 66. Investigació
Article 67. Formació
Article 68. Prevenció
Secció 2a. Atenció i protecció a les víctimes
Article 69. Dret a la protecció efectiva

2651

Article 70. Centres d’atenció i assistència psicològica,
social i jurídica específica
Article 71. Centres d’acollida i serveis d’urgència
Article 72. Personació de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
Article 73. Prestacions econòmiques
Article 74. Habitatge
Article 75. Inserció laboral
Article 76. Educació
Article 77. Coordinació interinstitucional
Article 78. Identificació de les situacions de violència
masclista
Títol VI. Infraccions i sancions
Article 79. Concepte d’infracció
Article 80. Subjectes responsables
Article 81. Reincidència
Article 82. Proporcionalitat en la imposició de les sancions
Article 83. Règim de prescripcions
Article 84. Concurrència amb altres infraccions
Article 85. Infraccions lleus
Article 86. Infraccions greus
Article 87. Infraccions molt greus
Article 88. Sancions
Article 89. Competència
Article 90. Procediment sancionador
Disposició addicional primera. Manament no normatiu
Disposició addicional segona. Elaboració i desenvolupament
dels protocols d’intervenció
Disposició transitòria única.
Disposició derogatòria única.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 5/2000, de 20
d’abril, per la qual es regula l’Institut Balear de la Dona.
Disposició final segona. Habilitació normativa
Disposició final tercera. Directrius de l’informe de l’impacte de
gènere
Disposició final quarta. Entrada en vigor
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
El principi d’igualtat de dones i homes i la prohibició
expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe
estan recollits en diferents normes jurídiques.
La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona (CEDAW ), aprovada per
l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre de 1979,
proclama el principi d’igualtat de dones i homes. En l’article 2,
els Estats parts es comprometen a “assegurar per llei o altres
mitjans apropiats la realització pràctica d’aquest principi”.
L’Estat espanyol ratificà la Convenció l’any 1983.
Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam l’1 de
maig de 1999, la igualtat de dones i homes és consagrada
formalment com un principi fonamental de la Unió Europea.
D’acord amb l’article 3.3 del Tractat de la Unió Europea, en
totes les polítiques i les accions de la Unió i dels Estats
membres s’ha d’integrar l’objectiu d’eliminar les desigualtats
entre homes i dones i promoure’n la igualtat.
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L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a
la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe. L’article 9.2
consagra l’obligació dels poders públics de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels
grups en els quals s’integra siguin reals i efectives. La Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, incorpora a l’ordenament jurídic estatal dues
directives en matèria d’igualtat de tracte: la Directiva
2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de
setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del
Consell, relativa a l’aplicació d’igualtat de tracte entre homes
i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la formació i la
promoció professionals, i a les condicions de treball, i la
Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de
2004, sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre
homes i dones en l’accés als béns i serveis, i el subministrament
corresponent.
Actualment, la legislació europea sobre igualtat dels sexes
constitueix un pilar fonamental de la política d’igualtat
d’oportunitats de la Unió Europea. S’han aprovat nombroses
directives europees en l’àmbit de la igualtat de tracte de dones
i homes, que són jurídicament vinculants per als Estats
membres i que han d’incorporar-se a les legislacions estatals.
En especial, cal destacar l’Instrument de ratificació del Conveni
del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la
violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul
l’11 de maig de 2011 (BOE de 6 de juny de 2014). A més, la
Llei Orgànica 3/2007 exigeix la incorporació, amb caràcter
transversal, del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes al conjunt d’activitats de tots els poders
públics.
Després de vint-i-quatre anys d’autogovern, s’aprovà la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 17 del qual disposa
que “totes les dones i homes tenen dret al lliure
desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, i
a viure amb dignitat, seguretat i autonomia”. La Llei 5/2000, de
20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, considera que el dret
fonamental a la igualtat no pot ni ha de ser concebut únicament
com un dret subjectiu, sinó que, a més a més, presenta una
dimensió objectiva que el transforma en un component
estructural bàsic que ha d’informar l’ordenament jurídic sencer.
Els nous marcs legislatius de la Unió Europea i de l’Estat
s’apliquen a totes les comunitats autònomes que conformen
l’Estat, i així cada una ha legislat en l’àmbit de la igualtat.
Aquest conjunt de normes legislatives és insuficient si no van
acompanyades de preceptes que obliguin a aplicar mesures
afavoridores de la igualtat real en la vida de les persones que
integren la societat de la nostra comunitat autònoma. Per
aquesta raó, s’entén que ha quedat superada la Llei 12/2006, de
20 de setembre, per a la dona, i que cal una nova norma que
consagri els principis d’igualtat de dones i homes de les Illes
Balears.
II
El paper que tradicionalment tenien els homes i les dones en
la societat ha canviat: la participació més elevada de les dones
en el món laboral i el seu accés al món educatiu, a la formació,
a la cultura i, cada vegada més, al món de la presa de decisions
estan generant canvis socials favorables per avançar en el camí

de la igualtat plena entre dones i homes. Aquests canvis no
serien possibles sense l’aportació fonamental dels moviments
feministes i l’esforç de tantes dones que des de l’anonimat han
treballat durant anys pels seus drets fonamentals.
No obstant això, les desigualtats es mantenen, la concepció
patriarcal de les relacions humanes continua encara vigent en
moltes persones i l’androcentrisme és encara patent en molts
aspectes de la vida social i política.
El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona en data 25
d’abril de 2015 va aprovar el IV Pla Estratègic d’Igualtat
2015-2020, que recull una diagnosi sobre la situació de les
dones a les Illes Balears en els eixos següents: treball i
economia; coresponsabilitat i conciliació de la vida personal,
familiar i laboral; violència contra les dones; participació
política i social; educació i formació; salut; i altres polítiques
sectorials.
L’Informe Ombra CEDAW de les Illes Balears també
analitza en especial la situació de les dones en els àmbits de
l’educació i la cultura, el treball i els drets econòmics, les
polítiques d’igualtat i la participació política, la salut i els drets
sexuals i reproductius, així com la violència, la prostitució i el
tràfic de dones i nines amb la finalitat d’explotació sexual.
Una de les conclusions d’aquesta anàlisi és la transversalitat
dels problemes que afecten les dones, la meitat de la població,
i això requereix un esforç per a una coordinació necessària
entre les institucions i una orientació dels programes a
actuacions adreçades a aconseguir objectius concrets. També
se n’extreu la necessitat d’aprofundir en les polítiques
públiques en matèria d’igualtat de dones i homes.
Socialment es considera que hi ha les condicions adequades
per poder aplicar una llei d’igualtat en termes generals. La
descentralització que inspira l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears ha de possibilitar més eficàcia en l’atenció a les
persones, per acostar els serveis i les administracions a les
ciutadanes i els ciutadans, i, alhora, requereix més coordinació
per tal d’evitar duplicitat o encavalcament de funcions o buits
en els serveis sense assumpció de responsabilitats.
III
Les Illes Balears han estat una comunitat autònoma
capdavantera en la promoció de la igualtat en la representació
política.
Cal aprofundir en l’aplicació de tots els preceptes legislatius
en tots els àmbits, en el món laboral, educatiu, sanitari, social
en general i també en allò que fa referència a la necessària
coresponsabilitat en les unitats familiars, amb la finalitat que
les dones gaudeixin completament de tots els drets cívics, de
ciutadania.
En aquest sentit, s’ha d’esmentar la necessària participació
dels homes en aquesta coresponsabilitat i el compromís de les
administracions per a un nou ús del temps que permeti la
conciliació de la vida familiar, la laboral i la personal de tots
els membres de la unitat familiar. Les darreres enquestes sobre
els usos del temps destaquen que les dones dediquen prop de
sis hores setmanals a les tasques domèstiques, mentre que els
homes només hi dediquen dues hores i vint minuts.
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La Llei Orgànica 3/2007 preveu un permís remunerat de
dues setmanes per als pares. Cal augmentar aquest permís per
aconseguir l’objectiu esmentat.

Mitjançant el Decret 49/2008, de 18 d’abril, es va crear el
Consell de Participació de les Dones, que ara s’inclou en
l’article 21 d’aquesta llei.

IV

El títol III disposa les mesures per integrar la perspectiva de
gènere en l’actuació de les administracions públiques de les
Illes Balears.

I així, el títol preliminar d’aquesta llei tracta de les
disposicions generals, que, a més de ser aplicables a totes les
administracions públiques de les Illes Balears, també ho són a
les entitats privades que subscriguin contractes o convenis de
colAlaboració o siguin beneficiàries dels ajuts o les subvencions
que concedeixen els poders públics.
L’article 3 fixa els principis generals d’actuació dels poders
públics, en el marc dels drets que estableixen els articles 16, 17
i 22 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
El títol I tracta de les polítiques públiques per a la promoció
de la igualtat de gènere i fa referència a les mesures que s’han
d’implantar per integrar les polítiques de gènere a les
administracions, com ara la representació equilibrada de dones
i homes en els òrgans colAlegiats i directius.
S’hi disposa que les administracions públiques han
d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de les seves
polítiques i han d’incloure aquesta perspectiva en els estudis i
les estadístiques, amb la finalitat de fer visible el treball i la
presència de les dones en la nostra societat.
L’article 8 disposa que s’ha de garantir un ús no sexista del
llenguatge amb correcció i un tractament igualitari en els
continguts i les imatges que s’usin en el desenvolupament de
les polítiques.
Aquest títol també regula els plans d’igualtat, que han
d’aprovar en cada legislatura totes les administracions
públiques.
El títol II regula les competències, les funcions,
l’organització institucional i el finançament de les
administracions públiques en aplicació de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears en tot el que es refereix a les
polítiques de gènere i a les dones.
Així, l’article 13 fixa les competències del Govern de les
Illes Balears; l’article 14, les dels consells insulars; i el 15, les
dels ajuntaments.
En el capítol II, sobre l’organització institucional i
coordinació de les administracions públiques de les Illes
Balears, es crea l’Observatori per a la Igualtat i les unitats per
a la igualtat, que s’han de crear a totes les conselleries i als
consells insulars, i també als municipis de més de 20.000
habitants.
També es creen òrgans de coordinació i consultius, com ara
el Consell per a la Igualtat de Gènere, encarregat de la
coordinació interinstitucional de les administracions
autonòmiques, insulars i locals. D’altra banda, es preveu la
possibilitat de nomenar una defensora o un defensor de la
igualtat de dones i homes, adjunta o adjunt a la Sindicatura de
Greuges.

En destaquen l’article 24, que fa referència a la contractació
pública, i el 25, que tracta de la capacitació del personal al
servei de les administracions.
Els capítols I i II del títol IV, de mesures per promoure la
igualtat i les àrees d’intervenció, fan referència a l’educació, la
cultura i l’esport. S’ha de promoure la formació integral de les
persones sense discriminació per motius de sexe i s’ha de
garantir una orientació acadèmica i professional no esbiaixada
pel gènere.
L’article 27 fa referència al currículum i el 28, als materials
didàctics. S’innova respecte de l’anterior legislació autonòmica
en el sentit de fer efectiu el precepte de la presència necessària
en els consells escolars d’una persona que impulsi el seguiment
de les mesures per eradicar la discriminació per raó de sexe i a
favor de la igualtat real i efectiva, com preveu la Llei Orgànica
3/2007.
Així mateix, es fa referència a l’àmbit universitari i a la
necessitat de la formació especialitzada. És necessari que
s’incloguin ensenyaments en matèria d’igualtat entre dones i
homes en els plans d’estudis universitaris.
El capítol III tracta de l’ocupació i de les mesures per a
l’accés de les dones a la feina, a la qualitat de l’ocupació i a la
igualtat en la seguretat i salut laboral, en el sector privat i en la
funció pública de les Illes Balears. També inclou el foment i el
suport per elaborar plans d’igualtat en les empreses i en la
negociació colAlectiva. Així mateix, en les organitzacions
empresarials i sindicals s’ha de procurar la presència
equilibrada de dones i homes en els llocs de direcció.
L’article 46, que és el darrer del capítol III, fa referència a
l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de sexe.
El capítol IV, dedicat a salut, estableix un seguit de
disposicions generals sobre polítiques específiques envers la
salut de les dones, l’impuls per part de l’administració sanitària
de plans de formació entre el personal tècnic i de gestió dels
serveis sociosanitaris, així com la sensibilització. Al mateix
temps, preveu el mandat d’impulsar la investigació sobre les
desigualtats de gènere en l’àmbit de la salut i també
l’elaboració de materials divulgatius adreçats a les dones i de
protocols d’actuació en els serveis de salut d’atenció primària.
El capítol V d’aquest títol tracta de la conciliació de la vida
familiar, la laboral i la personal, i de la coresponsabilitat
necessària de dones i homes en l’àmbit públic i privat. També
es refereix a nous usos del temps imprescindibles per poder
harmonitzar la dedicació laboral i la familiar.
En la conciliació en la funció pública balear, com a novetat,
es regula el permís de paternitat individual i no transferible, de
fins a quatre setmanes, en els casos de naixement d’una filla o
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d’un fill, i d’adopció o acolliment permanent de menors de fins
a sis anys.

Article 2
Àmbit d’aplicació

El capítol VI fa referència als drets socials bàsics d’inclusió
social i serveis sociocomunitaris.

1. Aquesta llei és aplicable a les administracions públiques de
les Illes Balears.

El capítol VII tracta dels mitjans de comunicació, la
publicitat i les noves tecnologies.

2. En els termes que determina aquesta llei, s’entén per
administracions públiques de les Illes Balears:
a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental.
b) L’Administració dels consells insulars i els ens públics
que en depenen o que hi estan vinculats.
c) L’Administració local insular i els ens públics que en
depenen o que hi estan vinculats.
d) La Universitat de les Illes Balears.

El títol V està dedicat a la violència masclista. S’hi disposen
mesures d’investigació, formació i prevenció, i s’hi regula el
dret a la protecció efectiva, a l’atenció i a l’assistència
psicològica a través dels centres d’informació i assessorament
a les dones i dels serveis d’acollida per a víctimes de violència
masclista.
L’article 72 inclou la possibilitat que l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears es personi en els
procediments per actes de violència masclista comesos a les
Illes Balears en què s’hagi causat la mort o lesions greus a les
dones.
El títol VI estableix un règim d’infraccions i sancions en
matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.
Quant a la resta de preceptes, s’incorpora una disposició
addicional que fixa un mandat no normatiu en relació amb els
plans d’igualtat dels ens del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma, així com una altra relativa a l’elaboració
i al desenvolupament dels protocols d’intervenció per a
l’atenció a les víctimes de violència masclista.
També s’inclou una disposició transitòria única pel que fa
a les previsions de l’article 71 de la llei fins que no entri en
vigor el decret de traspàs que preveu l’article 14.
D’altra banda, una altra disposició deroga expressament la
Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, i també la resta
de disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta
llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.
Per acabar, s’estableixen quatre disposicions finals: la
primera, de modificació puntual de la Llei 5/2000, de 20
d’abril, per la qual es regula l’Institut Balear de la Dona; la
segona suposa una habilitació normativa al Consell de Govern
i als consells insulars, en els àmbits respectius, per desplegar i
aplicar aquesta llei; la tercera, estableix per al Govern un
termini màxim de dos anys per a l’aprovació de les directrius
relatives a l’informe d’avaluació d’impacte de gènere; i la
darrera determina l’entrada en vigor d’aquesta mateixa llei.
TÍTOL PRELIM INAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i finalitat
Amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat real i
efectiva de les dones i els homes, aquesta llei té per objecte
establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les
mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en
qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

3. Així mateix, és aplicable a la resta dels poders públics i
també a les persones físiques i jurídiques, en ambdós casos en
els termes i l’abast que estableix aquesta llei.
Article 3
Principis generals
1. Per assolir la finalitat d’aquesta llei, i en compliment dels
drets i mandats que preceptuen els articles 16, 17 i 22 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, les actuacions dels
poders públics de les Illes Balears, en el marc de les seves
atribucions, s’han de regir pels principis generals següents:
a) La igualtat de tracte de dones i homes, que implica
l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per
raó de sexe, en els àmbits polític, social, laboral, cultural,
esportiu, de la salut, educatiu i econòmic, en particular quant a
l’ocupació, a la formació professional i a les condicions
laborals.
b) L’adopció de les mesures necessàries per eliminar la
discriminació i la subordinació històrica de les dones,
especialment les que incideixen en la creixent feminització de
la pobresa.
c) L’apoderament de les dones en tot el contingut de les
polítiques públiques adreçades a la consecució de la igualtat de
dones i homes.
d) L’adopció de mesures per eradicar la violència masclista,
la violència familiar i totes les formes d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe, orientació i identitat sexuals i de
gènere, per garantir el dret a viure sense violència.
e) El reconeixement de la maternitat lliure i decidida i dels
drets sexuals i reproductius, amb la finalitat d’evitar efectes
negatius i obstacles en el desenvolupament de les llibertats de
les dones.
f) La coresponsabilitat, arran del repartiment equilibrat
entre dones i homes de les responsabilitats familiars, les tasques
domèstiques i l’atenció de les persones en situació de
dependència.
g) L’adopció de les mesures específiques destinades a
eliminar les desigualtats de fet per raó de sexe que hi pugui
haver en els diferents àmbits.
h) L’especial protecció del dret a la igualtat de tracte de les
dones que estan en risc de patir múltiples situacions de
discriminació per edat, ètnia, origen social, nacionalitat, religió,
salut, orientació i identitat sexuals, especialment de les dones
víctimes de tracte per a l’explotació sexual.
i) La protecció especial del dret a la igualtat de tracte de les
dones immigrants.
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j) La promoció de l’accés als recursos de qualsevol tipus
entre les dones que desenvolupen la seva activitat en el sector
primari i la seva participació en igualtat de condicions i
oportunitats en l’economia i en la societat. k ) L a p a r i t a t ,
composició equilibrada de dones i homes, en els òrgans de
representació i de presa de decisions, segons la Llei electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
l) L’impuls de les relacions entre les administracions, les
institucions i els agents socials basades en els principis de
colAlaboració, coordinació i cooperació, per garantir la igualtat
entre dones i homes.
m) L’adopció de les mesures necessàries per fer un ús no
sexista del llenguatge i, en tot cas, per evitar la invisibilitat de
les dones per mitjà del llenguatge.
n) La garantia i la promoció d’una imatge de les dones i els
homes fonamentada en la igualtat de sexes en tots els àmbits de
la vida pública i privada.
o) L’adopció de mesures de coresponsabilitat en la vida
personal, la familiar i la professional de les dones i els homes
a les Illes Balears.
p) L’impuls de l’efectivitat del principi d’igualtat en les
relacions entre particulars.
q) La incorporació del principi d’igualtat de gènere, el
respecte envers la diversitat afectiva i sexual i la coeducació en
el sistema educatiu de les Illes Balears.
r) L’adopció de mesures d’acció positiva que assegurin la
igualtat d’homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la
formació, la promoció professional, la igualtat salarial, les
condicions de feina i la incentivació de la igualtat en la
negociació d’acords i convenis laborals.
s) La incorporació del principi d’igualtat de gènere en el
sistema sanitari de les Illes Balears i en totes les polítiques de
salut.
t) El reconeixement del dret de les dones al propi cos i als
drets sexuals i reproductius.
2. Els principis generals a què fa referència l’apartat anterior
també són aplicables a les persones físiques i jurídiques que
subscriguin contractes o convenis de colAlaboració o siguin
beneficiàries dels ajuts o les subvencions que concedeixen els
poders públics i, en general, a totes les actuacions que
promoguin o duguin a terme persones físiques o jurídiques
privades, en els termes que estableix aquesta llei.
3. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per poders
públics les institucions, les administracions públiques de les
Illes Balears i els organismes i les entitats que en depenen, i
qualsevol entitat o organisme considerat sector públic o poder
adjudicatari d’acord amb l’àmbit subjectiu que estableixi la
legislació bàsica estatal en matèria de contractes.
TÍTOL I
POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA PROM OCIÓ
DE LA IGUALTAT DE GÈNERE
Article 4
Representació equilibrada de dones i homes
1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la representació
equilibrada de dones i homes en el nomenament de les persones
titulars dels òrgans directius de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector
públic instrumental, en conjunt, la designació dels quals li
correspongui.
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2. T ots els tribunals i òrgans de selecció del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i dels ens que n’integren el sector públic instrumental, i també
les comissions de valoració de mèrits per a la provisió de llocs
de treball, han de respectar el principi de representació
equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades
i objectives degudament motivades.
3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental
han de designar les persones que els representin en òrgans
colAlegiats d’acord amb el principi de presència equilibrada de
dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectives
degudament motivades. Aquest principi regeix també en els
nomenaments que els correspongui efectuar en els consells
d’administració o en altres òrgans colAlegiats superiors de
direcció dels ens en què participin.
4. Els consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears,
i també els organismes que hi estan vinculats o que en depenen,
en l’exercici de les competències respectives, han de respondre
també al principi de presència equilibrada de dones i homes en
el nomenament, en conjunt, dels titulars dels òrgans directius
que els correspongui designar. També s’han d’ajustar al
principi de composició equilibrada d’ambdós sexes en la
conformació dels tribunals i els òrgans de selecció de personal
i en les comissions de valoració de llocs de treball que els
competeixin.
5. Les administracions autonòmica, insular i local promouran
la presència de les dones en una proporció equilibrada en els
òrgans de direcció i decisió en els àmbits social, polític,
econòmic, educatiu, de la salut, cultural i esportiu, entre
d’altres.
6. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per representació
equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap
sexe no superi el 60% del conjunt de persones a què es refereix
ni sigui inferior al 40%.
Article 5
Perspectiva de gènere i avaluació de l’impacte de gènere
1. La perspectiva de gènere s’ha d’incorporar en totes les
polítiques dels poders públics de les Illes Balears.
2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per perspectiva de gènere
la presa en consideració de les diferències entre dones i homes
en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el
disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera
en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten
les dones.
3. En el procediment d’elaboració de les lleis i de les
disposicions de caràcter general dictades, en el marc de les
seves competències, per les administracions públiques de les
Illes Balears, s’hi ha d’incorporar un informe d’avaluació
d’impacte de gènere, que tindrà per objecte, com a mínim,
l’estimació de l’impacte potencial del projecte normatiu en la
situació de les dones i dels homes com a colAlectiu, i també
l’anàlisi de les repercussions positives o adverses, en matèria
d’igualtat, de l’activitat projectada.
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4. D e conformitat amb l’informe d’avaluació d’impacte de
gènere, el projecte normatiu ha de respectar la igualtat de sexes
mitjançant la reducció o l’eliminació de les desigualtats
detectades i ha d’incloure les mesures adreçades a
neutralitzar-ne el possible impacte negatiu en la situació de les
dones i els homes considerats com a colAlectiu.
5. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a proposta de l’Institut Balear de la Dona, ha
d’aprovar les directrius en què s’estableixin les pautes que
s’han de seguir per dur a terme l’informe d’avaluació d’impacte
de gènere.
Article 6
Informe d’impacte de gènere en els avantprojectes de llei de
pressuposts
1. Les lleis de pressuposts de la comunitat autònoma han de ser
un element actiu en la consecució de manera efectiva de
l’objectiu de la igualtat entre dones i homes.
2. Les conselleries de l’Administració de les Illes Balears i els
ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
han d’incorporar en les memòries dels programes
pressupostaris que s’integren en els pressuposts les actuacions
per adequar la despesa a les necessitats específiques de dones
i homes amb la finalitat d’avançar en l’eradicació de les
desigualtats. En aquest sentit, han de fer visible l’impacte
diferenciat dels pressuposts sobre les dones i els homes.
3. La conselleria competent en matèria d’hisenda ha de
verificar, amb la participació de l’Institut Balear de la Dona, la
incorporació de la perspectiva de gènere en les memòries dels
programes pressupostaris que s’integren en els pressuposts de
la comunitat autònoma, mitjançant l’emissió d’un informe
d’impacte de gènere sobre l’avantprojecte de llei de
pressuposts.
4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a la fi de cada exercici pressupostari, ha d’impulsar la
realització d’auditories de gènere sobre el compliment dels
objectius incorporats en les memòries de les conselleries i dels
ens del sector públic instrumental.
Article 7
Estadístiques i estudis
Amb l’objectiu de complir les disposicions d’aquesta llei i
d’integrar de manera efectiva la perspectiva de gènere en
l’activitat ordinària de les administracions públiques de les Illes
Balears, en l’elaboració d’estudis i estadístiques s’han
d’observar aquests principis:
a) Aconseguir l’eficàcia en la incorporació de la perspectiva
de gènere, per la qual cosa s’ha d’incloure la variable “sexe” en
totes les dades estadístiques, enquestes i registres autonòmics,
amb la finalitat de possibilitar un coneixement millor de les
diferències en els valors, els rols, les situacions, les condicions,
les aspiracions i les necessitats de dones i homes, i la influència
d’aquests indicadors en la realitat que s’analitza.
b) Establir nous indicadors que possibilitin un coneixement
més ampli de les diferències en els valors, els rols, les
situacions, les condicions, les aspiracions i les necessitats de
dones i homes, i la seva manifestació i interacció en la realitat

que s’hagi d’analitzar, i incloure’ls en les operacions
estadístiques.
c) Dissenyar i introduir els indicadors i els mecanismes
necessaris que permetin conèixer la incidència d’altres
variables que, si es donen, generin situacions de discriminació
múltiple en els diferents àmbits d’intervenció.
d) Dur a terme mostres suficientment àmplies perquè les
diverses variables incloses puguin ser tractades i analitzades
segons la variable “sexe”.
e) Tractar les dades disponibles de manera que es puguin
conèixer les diferents situacions i necessitats de dones i homes
en els diversos àmbits d’actuació.
f) Revisar i, si és necessari, adequar les definicions
estadístiques existents amb l’objectiu de contribuir al
reconeixement i a la valoració de les dones; revisar i adequar
les definicions estadístiques per evitar els estereotips de gènere
i la identificació de les dones com a colAlectiu; i prevenir els
estereotips negatius de determinats colAlectius de dones.
Article 8
Ús no sexista del llenguatge i imatge pública de les dones i
els homes
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir un ús no sexista del llenguatge. Els poders públics i els
organismes, les entitats i les societats dependents d’aquests
faran un ús no sexista del llenguatge en totes les seves
comunicacions escrites, en l’atenció personal i en els mitjans de
comunicació.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran
que en tots els àmbits tant públics com privats es faci un ús no
sexista del llenguatge.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
reproduir una imatge plural, diversa i no estereotipada de les
dones i els homes, tal com estableix la normativa vigent en
matèria de publicitat audiovisual i de publicitat ilAlícita.
Article 9
Pla estratègic d’igualtat de dones i homes
1. El pla estratègic d’igualtat de dones i homes estableix els
objectius i les mesures que s’han d’aplicar per garantir la
igualtat efectiva entre dones i homes en l’àmbit territorial de les
Illes Balears.
2. L’Institut Balear de la Dona, amb la colAlaboració de les
conselleries corresponents i amb la participació dels consells
insulars i de les entitats locals, i també dels agents socials i
econòmics implicats o de les entitats i associacions i colAlectius
de defensa dels drets de les dones d’arreu de les Illes Balears,
és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar
l’elaboració del pla estratègic d’igualtat de dones i homes, així
com de fer-ne el seguiment i l’avaluació.
3. El Govern ha d’aprovar el pla estratègic d’igualtat de dones
i homes en el primer any de cada legislatura.
4. Els consells insulars, en l’àmbit de les competències
respectives, han d’elaborar plans insulars d’igualtat de manera
coordinada i coherent amb els requeriments establerts en el pla
estratègic d’igualtat de dones i homes.
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5. El Govern o, si escau, els consells insulars, d’acord amb les
competències respectives, han d’impulsar i donar el suport
necessari a les administracions locals perquè puguin elaborar
i aprovar plans d’igualtat municipals.
Article 10
ColAlaboració i coordinació entre administracions públiques
1. El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Institut Balear de la
Dona han de vetlar per garantir la coordinació i la integració
adequades de les accions en matèria d’igualtat de dones i
homes, i han d’adoptar les mesures necessàries respecte d’això.
2. Les administracions competents en cada cas han d’impulsar
la creació d’òrgans i instruments de colAlaboració amb la
finalitat de garantir que les diferents actuacions públiques en
matèria d’igualtat es produeixin a partir de la informació
recíproca, la consulta i la coordinació entre les administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Aquests òrgans han d’estar integrats per les persones que
representen les administracions que en formen part.
Article 11
Ajuts públics
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’incorporar a les bases reguladores de les subvencions, i
també a les convocatòries corresponents, la valoració
d’actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat
de gènere per part de les entitats solAlicitants, llevat dels casos
en què, per la naturalesa de la subvenció o dels solAlicitants,
estigui justificat no incorporar-la-hi.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears i els
organismes i les entitats que en depenen han de denegar
l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus
d’ajut públic a les empreses i entitats solAlicitants sancionades
o condemnades en els darrers tres anys perquè han exercit o
tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó
de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa
ferma o condemnades per sentència judicial ferma. A aquest
efecte, les empreses i les entitats solAlicitants han de presentar,
juntament amb la solAlicitud de l’ajut, una declaració
responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions
administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears i els
organismes i les entitats que en depenen han d’introduir en les
convocatòries de subvencions, beques o qualsevol tipus d’ajut
públic, clàusules que impedeixin la seva concessió a les entitats
solAlicitants que hagin estat sancionades o condemnades per
exercir o tolerar pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució
administrativa ferma o sentència judicial ferma.
4. Les entitats i empreses que estiguin en la situació esmentada
en el punt anterior, es podran tornar a presentar a les
convocatòries sempre que hagin complert amb la sanció o la
pena imposada i hagin elaborat un pla d’igualtat en les
condicions previstes en aquesta llei.
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TÍTOL II
COM PETÈNCIES, FUNCIONS, ORGANITZACIÓ
INSTITUCIONAL I FINANÇAM ENT
Capítol I
Competències de les administracions públiques
Article 12
Administracions competents
1. Les competències en matèria de polítiques de gènere,
conciliació de la vida familiar i laboral i dona, com també totes
les potestats vinculades específicament a la prevenció i
l’atenció integral de la violència masclista, han de ser exercides
per l’Administració de la comunitat autònoma en el conjunt de
les Illes Balears o per les administracions dels consells insulars,
en els àmbits territorials respectius, de conformitat amb el que
estableixen l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aquesta
llei i la resta de normativa, estatal o autonòmica, que hi sigui
aplicable.
2. Les administracions locals de les Illes Balears també poden
exercir competències en les matèries de promoció de la igualtat
d’oportunitats i de prevenció de la violència masclista, però
només en els termes i les condicions que estableixen la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), i aquesta llei.
Article 13
Competències del Govern i de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
1. En el marc del que disposa l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i de conformitat amb el que estableixen aquesta llei i
la resta de legislació aplicable en matèria d’igualtat efectiva de
dones i homes i per a la protecció integral contra la violència
masclista, el Govern i l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears tenen atribuïdes les competències
en matèria de polítiques de gènere i de conciliació de la vida
familiar i laboral, excepte les que són pròpies dels consells
insulars d’acord amb l’article 70.20 de la norma estatutària.
2. En l’exercici de les competències que els atribueix
l’ordenament jurídic, corresponen al Govern i a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de
polítiques de gènere i de conciliació de la vida familiar i
laboral, les funcions següents:
a) Crear i adequar estructures, programes i procediments
per integrar la perspectiva de gènere en la seva activitat
administrativa.
b) Planificar i elaborar els principis generals d’actuació en
matèria d’igualtat de dones i homes.
c) Dissenyar i executar mesures d’acció positiva i de
programes i serveis l’àmbit territorial de les quals siguin les
Illes Balears.
d) Avaluar les polítiques d’igualtat en l’àmbit de les Illes
Balears i el grau de compliment d’aquesta llei.
e) Col Alaborar amb les diferents administracions públiques
en matèria d’igualtat de dones i homes.
f) Establir mesures de foment amb la finalitat de dotar els
consells insulars, els ajuntaments i la resta d’entitats locals de
recursos materials, econòmics i personals per desenvolupar
programes i activitats adreçats a la consecució de la igualtat de
dones i homes.
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g) Planificar i dissenyar la metodologia per adequar les
estadístiques al principi d’igualtat, i també adequar i mantenir
estadístiques actualitzades que permetin tenir un coneixement
de les diferències entre dones i homes en els diversos àmbits
d’intervenció autonòmica.
h) Dur a terme estudis i investigacions sobre la situació de
les dones i els homes l’àmbit territorial dels quals siguin les
Illes Balears.
i) Dur a terme activitats de sensibilització sobre la situació
de desigualtat de dones i homes, i sobre les mesures necessàries
per promoure la igualtat, l’àmbit territorial de les quals siguin
les Illes Balears.
j) Fer un seguiment de la normativa autonòmica i de la seva
aplicació d’acord amb el principi d’igualtat entre dones i
homes.
k) Facilitar assistència tècnica especialitzada en matèria
d’igualtat als consells insulars, a les entitats locals i a les
entitats públiques i privades que actuïn a les Illes Balears en
matèria d’igualtat.
l) Establir mesures de foment per dotar les empreses i les
organitzacions de recursos materials, econòmics i personals per
desenvolupar plans, programes i activitats adreçats a la
consecució de la igualtat de dones i homes.
m) Prestar serveis o establir programes de caràcter
pluriinsular amb l’objectiu de garantir l’accés als drets de les
dones que pateixen discriminació múltiple.
n) Establir relacions i canals de participació i colAlaboració
amb les federacions d’associacions, amb la iniciativa privada,
amb associacions de l’àmbit de la comunitat autònoma i amb
organismes i institucions de les Illes Balears, i també d’altres
comunitats autònomes, de l’Estat i de l’àmbit internacional.
o) Establir els principis generals i les condicions mínimes
bàsiques i comunes aplicables per acreditar entitats per prestar
serveis en matèria d’igualtat de dones i homes.
p) Investigar i detectar situacions de discriminació per raó
de sexe i adoptar mesures per eradicar-les.
q) Exercir la potestat sancionadora en el seu àmbit
competencial.
r) Dur a terme qualsevol altra funció inclosa en aquesta llei
o que li sigui encomanada en el seu àmbit de competència.
3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears exerceix les competències objecte d’aquesta llei
mitjançant:
a) L’Institut Balear de la Dona, que resta adscrit a la
conselleria competent en matèria d’igualtat.
b) Les unitats administratives, d’acord amb el que estableix
l’article 19 d’aquesta llei.
Article 14
Competències pròpies dels consells insulars
En les matèries de polítiques de gènere, conciliació de la
vida familiar i laboral i dona que, entre d’altres, esmenta
aquesta llei, els consells insulars han d’exercir, en els àmbits
territorials respectius, les competències que els són atribuïdes
com a pròpies de conformitat amb l’article 70.20 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, sens perjudici que les
funcions i els serveis inherents a aquestes competències hagin
de ser objecte de translació a les institucions insulars mitjançant
un decret de traspassos acordat en comissió mixta. En cas de
traspàs, cada consell insular elaborarà la seva pròpia cartera de
polítiques públiques d’igualtat de gènere.

Article 15
Competències que poden exercir els ajuntaments
Sens perjudici de les competències pròpies dels municipis
pel que fa a l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social a què fa referència l’article 25.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
les matèries de promoció de la igualtat d’oportunitats i de
prevenció de la violència masclista a les quals es refereix
aquesta llei, els municipis poden exercir competències
delegades o competències diferents de les delegades sempre
que, en el primer cas, l’administració titular de la competència
els la delegui en el marc del que disposa l’article 27 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, o, en el segon, es
compleixin els requisits que estableix l’article 7.4 de la mateixa
Llei reguladora de les bases del règim local.
Article 16
Acreditació de serveis
El Govern de les Illes Balears ha de fixar reglamentàriament
els principis generals i les condicions mínimes bàsiques i
comunes aplicables a les acreditacions d’entitats privades per
prestar serveis en matèria d’igualtat de dones i homes, que han
d’atenir-se, en tot cas, a criteris de qualitat i eficàcia del servei.
Article 17
Finançament
1. El Govern de les Illes Balears ha de consignar en el projecte
de llei de pressuposts corresponent els crèdits suficients per
assegurar els recursos econòmics necessaris per executar les
mesures que estableix aquesta llei.
2. Els consells insulars han de preveure les dotacions
econòmiques i els recursos suficients per exercir les
competències que els són pròpies d’acord amb l’article 70.20
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i també les que
els són atribuïdes per aquesta llei.
3. Els municipis han de consignar en els seus pressuposts els
recursos suficients per atendre les competències pròpies que els
assigni la Llei reguladora de les bases del règim local, sens
perjudici del que estableixen els articles 7 i 27 de la llei
esmentada.
Capítol II
Organització institucional i coordinació entre les
administracions públiques de les Illes Balears
Secció 1a
Organism es d’igualtat
Article 18
Observatori per a la Igualtat
1. Es crea l’Observatori per a la Igualtat, adscrit a l’Institut
Balear de la Dona, encarregat de cercar, analitzar i difondre
informació periòdica i sistemàtica sobre l’evolució dels
indicadors, desglossats per illes, d’igualtat de dones i homes a
les Illes Balears, que serveixin per fer propostes de noves
polítiques adreçades a canviar i millorar la situació de les dones
en els diversos àmbits. En tot cas, s’han de prioritzar les àrees
de la violència masclista, la situació laboral, la imatge pública
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de les dones i l’àmbit educatiu i de salut, i s’ha de fomentar la
figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en
els àmbits públic i privat.
2. L’Observatori ha de disposar de dotació econòmica, mitjans
tecnològics i personal especialitzat suficients per elaborar el
sistema d’indicadors, tractar les dades i difondre-les.
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Article 21
Consell de Participació de les Dones
1. En el marc d’aquesta llei, el Consell de Participació de les
Dones es configura com el màxim òrgan de participació de
caràcter autonòmic amb la finalitat d’afavorir l’associacionisme
i la participació de les dones en els temes que les puguin
afectar.

3. Les funcions, la composició i el funcionament, i també les
diferents àrees d’intervenció, s’han de determinar en un
reglament que es desenvoluparà durant el primer any
d’aplicació de la llei.

2. Les seves funcions són les que estableix el Decret 49/2008,
de 18 d’abril, com a òrgan colAlegiat de caràcter consultiu i
d’assessorament de l’Administració de la comunitat autònoma.

Article 19
Unitats per a la igualtat

Secció 3a
La Defensora o el Defensor de la igualtat de dones i hom es

1. Per impulsar mesures per a la igualtat, s’ha de constituir o
designar a cada conselleria una unitat administrativa per
executar el que disposen aquesta llei i el pla estratègic
d’igualtat de dones i homes que aprovi el Govern de les Illes
Balears. Aquesta unitat comptarà amb professionals formats en
igualtat de gènere.

Article 22
La Defensora o el Defensor de la igualtat de dones i homes

2. Els consells insulars i els municipis de més de 20.000
habitants, en l’àmbit de les seves competències
d’autoorganització, han d’adequar les seves estructures de tal
manera que disposin d’un òrgan responsable o unitat
administrativa que s’encarregui d’impulsar, programar i avaluar
les polítiques d’igualtat de dones i homes en els àmbits
d’actuació territorial respectius, i d’assessorar sobre aquestes
polítiques.
3. Els consells insulars, en l’àmbit de les seves competències,
són les institucions encarregades de donar suport tècnic i
administratiu en matèria d’igualtat als municipis de menys de
20.000 habitants.

1. La Sindicatura de Greuges, en la manera i en les condicions
que estableix la normativa reguladora, ha de vetlar
especialment perquè les administracions públiques compleixin
les previsions que estableix aquesta llei.
2. Amb aquesta finalitat, es pot nomenar una defensora o un
defensor de la igualtat de dones i homes adjunta o adjunt a la
Sindicatura de Greuges.
TÍTOL III
M ESURES PER A LA INTEGRACIÓ DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L’ACTUACIÓ DE
LES ADM INISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES
ILLES BALEARS
Article 23
Informe sobre actuacions

Article 20
Comissió per a la Igualtat de Gènere

1. Cada dos anys, el Govern de les Illes Balears ha d’elaborar,
en els termes que s’estableixin reglamentàriament, un informe
sobre el conjunt de les seves actuacions en relació amb
l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, que s’ha
de presentar al Parlament de les Illes Balears.

1. Es crea la Comissió per a la Igualtat de Gènere com l’òrgan
encarregat de coordinar les polítiques i els programes que duen
a terme les administracions autonòmica, insular i local en
matèria d’igualtat de dones i homes.

2. Els consells insulars han d’incloure en les memòries
respectives les accions duites a terme en matèria d’igualtat,
amb un apartat específic de les actuacions envers la igualtat
desenvolupades durant l’any natural.

2. Les funcions, la composició, l’organització i el règim de
funcionament s’han de determinar reglamentàriament. A la
Comissió hi hauran d’estar representats el Govern, els consells
insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) i l’Ajuntament de Palma.

Article 24
Contractació pública

Secció 2a
Òrgans de coordinació i consultius

3. El reglament que s’elabori no ha d’implicar en cap cas
increment de personal laboral o funcionari ni de càrrecs de
designació en la coordinació, i les tasques i responsabilitats
corresponents s’han de distribuir entre les diferents
administracions participants i partint dels llocs de treball
existents.

1. Les administracions públiques de les Illes Balears i el sector
públic instrumental, mitjançant els òrgans de contractació, han
d’establir condicions especials pel que fa a l’execució dels
contractes que es formalitzin, amb la finalitat de promoure la
igualtat entre dones i homes en el mercat laboral, sempre en el
marc de la normativa vigent.
2. Els òrgans de contractació de les administracions públiques
de les Illes Balears han d’establir en els plecs de clàusules
administratives particulars la preferència de l’adjudicació dels
contractes per a les proposicions que presentin les empreses
que disposin del visat que preveu l’article 40.5 d’aquesta llei o
del distintiu empresarial, o bé l’acreditació equivalent en
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matèria d’igualtat, expedit per l’òrgan competent estatal o
autonòmic. Aquesta preferència en l’adjudicació s’ha d’aplicar
sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les
més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que
serveixen de base a l’adjudicació.
3. L’òrgan de contractació ha d’establir indicadors que
permetin avaluar el grau de compliment i d’efectivitat de les
mesures esmentades en els apartats anteriors, per aconseguir
l’objectiu d’eliminar les desigualtats i promoure la igualtat
entre dones i homes.
Article 25
Capacitació del personal al servei de les administracions
públiques
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’adoptar les mesures necessàries per assegurar al seu personal
una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria
d’igualtat de dones i homes, i han d’incorporar la perspectiva
de gènere als continguts i a la formació amb la finalitat de fer
efectives les disposicions d’aquesta llei i garantir un
coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva
de la perspectiva de gènere en l’actuació administrativa, amb
una menció especial dels cursos sobre l’ús no sexista del
llenguatge administratiu.

no esbiaixada pel gènere. Per això, s’ha de potenciar la igualtat
real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular,
organitzativa i altres.
2. L’administració educativa ha de tenir com un dels seus
principis bàsics la prevenció de conductes violentes en tots els
nivells educatius, especialment de la violència masclista.
3. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir
la posada en marxa en els centres de projectes coeducatius que
fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les
dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin
a identificar i eliminar les situacions de discriminació per
orientació i identitat sexuals i les de violència masclista.
4. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir
que en tots els centres educatius hi hagi una persona
responsable de la coeducació, amb formació específica, que
impulsi la igualtat de gènere i faciliti un coneixement millor
dels obstacles i les discriminacions que dificulten la plena
igualtat de dones i homes. Aquesta tasca de responsabilitat en
matèria de coeducació pot ser compatible amb altres funcions
en el centre.
5. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir
la formació permanent del professorat en matèria de
coeducació.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir la capacitació específica o l’experiència del personal
tècnic que ocupi llocs que tenguin, entre d’altres, les funcions
d’impulsar i dissenyar programes d’igualtat d’oportunitats i de
donar assessorament tècnic en matèria d’igualtat entre dones i
homes, i han d’establir requisits específics de coneixement en
aquesta matèria per accedir-hi.

6. L’administració educativa de les Illes Balears ha d’exigir el
compliment de l’article 126.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, de l’educació, en el sentit que, una vegada constituït
el consell escolar del centre, aquest òrgan ha de designar una
persona per impulsar mesures educatives per fomentar la
igualtat real i efectiva entre homes i dones.

3. Per complir el que disposen els apartats anteriors, mitjançant
els plans de formació pertinents s’han d’establir programes
específics d’actualització i reciclatge del personal adscrit als
organismes responsables en matèria d’igualtat, que es faran
preferentment en horari laboral i que en aquest cas seran
obligatoris.

7. L’Administració educativa ha d’arbitrar les mesures per
garantir la participació equilibrada de dones i homes en els
llocs directius i de decisió. Així mateix, ha de formular accions
de conciliació en la vida laboral, la personal i la familiar per
afavorir la promoció professional i la formació permanent de
tot el personal docent.

4. En els temaris dels processos de selecció per a l’accés a la
funció pública, les administracions públiques de les Illes
Balears hi han d’incloure continguts relatius a la legislació
d’igualtat de dones i homes i la seva aplicació a l’activitat
administrativa.

8. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han
d’adoptar pràctiques de coeducació i afavorir la formació en
igualtat, tal com disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

TÍTOL IV
M ESURES PER PROM OURE LA IGUALTAT I
ÀREES D’INTERVENCIÓ
Capítol I
Educació
Article 26
Disposicions generals
1. Les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a
aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament
integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons
el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol
forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva
i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional

Article 27
Currículum
1. En les diferents etapes educatives, en el disseny i el
desenvolupament curricular de les àrees de coneixement i
disciplines s’hi han d’integrar els objectius següents:
a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el
sexe, per l’orientació sexual o per la identitat sexual construïts
segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones
i homes, amb la finalitat de garantir, tant a les alumnes com als
alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.
b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social
i històrica al desenvolupament de la humanitat, i revisar i, si
escau, corregir els continguts que s’imparteixen.
c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els
alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures necessitats
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i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i
d’atenció de les persones.
d) Capacitar les i els alumnes perquè l’elecció de les
opcions acadèmiques sigui lliure i sense condicionaments
basats en el sexe.
e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge
de mètodes no violents per resoldre conflictes i de models de
convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat
de drets i oportunitats de dones i homes.
f) Eliminar en la formació professional els prejudicis, els
estereotips i els rols segons el sexe amb la finalitat de garantir
que no es produeixi la segregació horitzontal per evitar futures
repercussions en la vida professional i laboral.
g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la
finalitat de garantir una formació integral, per prevenir, entre
d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i
evitar també la discriminació per orientació sexual.
2. L’administració educativa ha de traslladar al personal
docent, a les empreses editorials i als consells escolars les
instruccions necessàries per fer efectiu el que preceptua aquesta
llei en el currículum educatiu, en el marc de les seves
competències.
3. L’administració educativa, a través de l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears, o de
l’organisme amb les mateixes competències, ha d’analitzar la
importància que té el fenomen de l’ús de les tecnologies i
xarxes socials com a eina per exercir la violència masclista,
amb l’objectiu de dissenyar actuacions específiques per
combatre’l.
Article 28
M aterials didàctics
1. En tots els centres educatius de les Illes Balears, públics,
concertats i privats, no es poden elaborar, difondre i utilitzar
materials didàctics que presentin les persones com a inferiors
o superiors en dignitat segons el sexe, per orientació sexual o
identitat sexual, o com a objectes sexuals, ni els que justifiquin
o banalitzin la violència masclista, o hi incitin. Aquestes
consideracions s’han d’aplicar als materials didàctics en
qualsevol tipus de suport, inclosos els objectes digitals.
2. Els llibres de text i els materials, en qualsevol suport, dels
centres educatius de les Illes Balears han de respectar les
normes esmentades en el punt anterior, han de fer un ús no
sexista del llenguatge, han d’evitar la invisibilització de les
dones per mitjà del llenguatge i han de garantir en les imatges
o les representacions la presència equilibrada i no estereotipada
de dones i homes.
Article 29
Consells escolars
1. Els consells escolars, el Consell Escolar de les Illes Balears
i els consells escolars municipals han de designar una persona,
amb formació en igualtat de gènere, que impulsi mesures
educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes
i dones i la prevenció de la violència masclista, i en faci el
seguiment.
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En el cas que no hi hagi persones amb formació en igualtat,
l’administració facilitarà a l’inici del curs escolar cursos de
formació a tal efecte.
2. La composició dels consells escolars ha de tendir a
l’equilibri entre ambdós sexes.
3. Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona
ha de formar part del Consell Escolar de les Illes Balears, per
tal d’impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat real
i efectiva entre homes i dones, i per fer-ne el seguiment.
Article 30
Formació
1. L’administració educativa ha d’adoptar les mesures
necessàries per incloure en els plans de formació del
professorat una preparació específica en matèria d’igualtat
d’oportunitats de dones i homes, coeducació, violència
masclista i educació afectiva i sexual.
2. L’oferta de formació permanent adreçada al professorat, a
més d’integrar la filosofia de la coeducació, ha d’incloure entre
les temàtiques adreçades a la formació en centres les
relacionades amb la història de les dones i la prevenció, la
detecció i les formes d’actuació davant la violència en l’àmbit
escolar.
Article 31
Àmbit universitari
1. En el sistema d’educació superior i de recerca de les Illes
Balears s’ha de fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i
homes en relació amb la carrera professional. Igualment, s’han
de desenvolupar mesures de conciliació de la vida laboral, la
familiar i la personal per afavorir la promoció professional i la
formació permanent de tot el personal.
2. En el sistema d’educació superior de les Illes Balears s’han
d’adoptar les mesures necessàries perquè s’incloguin
competències en matèria d’igualtat entre dones i homes en els
plans d’estudis dels diversos ensenyaments.
3. Així mateix, en el sistema d’educació superior i de recerca
de les Illes Balears s’han d’impulsar mesures per promoure la
representació equilibrada entre dones i homes en la composició
dels òrgans colAlegiats i en les diverses comissions de selecció
i avaluació, i s’ha de fomentar la creació d’unitats d’igualtat.
4. En el sistema d’educació superior i de recerca de les Illes
Balears s’ha de promoure el reconeixement dels estudis de
gènere com a mèrit en els processos d’avaluació.
5. En el sistema de recerca de les Illes Balears s’ha d’impulsar
la presència equilibrada de dones i homes en els grups
d’investigació.
6. En les convocatòries d’ajuts i subvencions per al sistema de
recerca de les Illes Balears, s’hi ha de tenir en compte com a
criteri de desempat la valoració especial dels projectes liderats
per dones en els àmbits científics en què estan
infrarepresentades i també dels que presentin grups de recerca
amb presència equilibrada de dones i homes.
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7. En el sistema de recerca de les Illes Balears s’ha de
promoure i fomentar la investigació sobre les dones donant
suport als projectes de recerca que promoguin la igualtat de
dones i homes i als que plantegin mesures destinades a
comprendre i eradicar la discriminació de les dones.

Article 34
Participació a l’àmbit esportiu

8. En el sistema d’educació superior de les Illes Balears s’ha de
promoure la inclusió de competències sobre la salut de les
dones i sobre l’enfocament de gènere en els plans d’estudis dels
ensenyaments de grau de l’àmbit sanitari.

1. El Govern de les Illes Balears, en coordinació amb la resta
d’administracions i organismes competents, ha de facilitar la
pràctica esportiva de les dones i ha d’impulsar-ne la
participació en els diferents nivells i àmbits de l’esport.

Capítol II
Cultura i esport

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
planificar activitats atenent les necessitats específiques de
dones i homes, garantint les etapes del seu cicle vital.

Secció 1a
Cultura
Article 32
Participació en l’àmbit cultural
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure la igualtat d’oportunitats en la participació de les
dones i els homes en les activitats culturals i lúdiques que
tenguin lloc a la comunitat autònoma.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
facilitar l’accés de les dones a la cultura, han de divulgar les
seves aportacions en totes les manifestacions culturals i han
d’incentivar produccions artístiques i culturals que fomentin els
valors d’igualtat entre dones i homes, especialment en les
disciplines artístiques en què la presència de les dones és
minoritària. Així mateix, han de vetlar perquè en les
manifestacions artístiques no es reprodueixin estereotips i
valors sexistes, i han d’afavorir la creació i la divulgació
d’obres que presentin innovacions formals favorables a la
superació de l’androcentrisme i el sexisme.

Secció 2a
Esport

3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure ajuts públics destinats a programes que treballin en
la visualització de les dones des de la primera infància, des
d’una perspectiva de gènere, i en el foment de l’autonomia i el
sentit d’equip, a més de promoure la salut en l’esport.
4. Les administracions públiques i les federacions, les
associacions i les entitats esportives de les Illes Balears han de
vetlar pel respecte al principi d’igualtat d’oportunitats en
l’organització de proves esportives i convocatòries públiques
de premis esportius, i també pel tractament en igualtat per a les
i els esportistes d’elit.
Capítol III
Ocupació
Secció 1a
Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació
Article 35
Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

3. Les administracions públiques han d’impulsar la recuperació
de la memòria històrica de les dones i han de promoure
polítiques culturals que facin visibles les seves aportacions al
patrimoni i a la cultura de les Illes Balears, i també a la seva
diversitat. Així mateix, han de potenciar la presència de dones
creadores en totes les exhibicions locals, insulars i
autonòmiques.

1. Ha de ser un objectiu prioritari de l’actuació del Govern de
les Illes Balears la igualtat d’oportunitats en l’ocupació. Amb
aquesta finalitat, s’han de dur a terme polítiques de foment de
l’ocupació i l’activitat empresarial que impulsin la presència de
dones i homes en el mercat laboral amb una ocupació de
qualitat i una conciliació millor de la vida laboral, la familiar i
la personal.

4. Les administracions públiques han de promoure i garantir la
igualtat d’oportunitats entres dones i homes en la participació
en les festes tradicionals i en la cultura popular, i corregir
estereotips sexistes.

2. El Govern de les Illes B alears ha de desenvolupar les
mesures d’acció positiva destinades a garantir la igualtat
d’oportunitats i la superació de les situacions de segregació
professional, tant vertical com horitzontal, i també les que
impliquin desigualtats retributives.

Article 33
M esures per promoure la igualtat
Sens perjudici d’altres mesures que es considerin oportunes,
les normes que regulin els jurats creats per a la concessió de
qualsevol tipus de premi promogut o subvencionat per
l’Administració i també les que regulin òrgans afins habilitats
per adquirir fons culturals o artístics han d’incloure una
clàusula per la qual es garanteixi en els tribunals de selecció
una representació equilibrada de dones i homes amb
capacitació, competència i preparació adequades.

Secció 2a
Igualtat laboral en el sector privat i en la funció pública de
les Illes Balears
Article 36
Polítiques d’ocupació
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en el
marc de les seves competències, han d’impulsar la
transversalització de gènere com a instrument per integrar la
perspectiva de gènere en el disseny, l’execució, el seguiment i
l’avaluació de les polítiques d’ocupació que es desenvolupin a
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les Illes Balears, incloent-hi, si escau, les mesures específiques
i necessàries.
2. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la participació
equilibrada de les dones en el desenvolupament de programes
de polítiques actives d’ocupació, que assegurin la coordinació
dels diferents dispositius i tenguin en compte les necessitats que
impedeixen o dificulten que les dones hi accedeixin, amb una
atenció especial a les dones amb més risc de vulnerabilitat,
exclusió o discriminació. La participació de les dones i els
homes en les diferents polítiques actives d’ocupació s’ha de fer
de manera proporcional al percentatge de persones aturades de
cada un dels sexes.
3. El Govern de les Illes Balears ha de prestar una atenció
especial als colAlectius de dones que pateixen diverses causes
de discriminació. Les dones víctimes de violència masclista
demandants d’ocupació s’han de considerar colAlectius
prioritaris per accedir als plans públics d’ocupació i als cursos
de formació per a l’ocupació que financen totalment o
parcialment les administracions públiques de les Illes Balears.
També ha d’impulsar mesures d’acció positiva per afavorir que
es constitueixin com a treballadores autònomes o que
s’incorporin a l’economia social.
4. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears també ha de
possibilitar que el personal dels serveis d’ocupació disposi de
la formació necessària en igualtat d’oportunitats per a la
incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en el disseny
i l’execució de les polítiques d’ocupació, que ha de ser
obligatòria quan es dugui a terme dins l’horari laboral. Les
entitats colAlaboradores amb el suport de l’administració hauran
de possibilitar que el seu personal tengui aquesta formació.
5. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha de garantir que
en els programes d’ocupació que preveuen contractacions o
ajudes econòmiques la participació d’homes i dones sigui
equilibrada tant en els programes més recents com en els ja
consolidats. Al mateix temps, s’han d’adoptar les mesures
necessàries per obtenir un percentatge més elevat de dones en
les activitats formatives corresponents a sectors, ocupacions o
professions en què estiguin poc representades.
6. En el marc de la legislació de l’Estat i de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears:
a) Correspon al Govern de les Illes Balears garantir que en
l’elaboració dels plans d’actuació de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en l’àmbit balear es reculli com a objectiu
prioritari l’actuació contra la discriminació laboral directa i
indirecta per raó de sexe, per la qual cosa ha de promoure la
dotació dels recursos necessaris per a l’eficàcia de les
actuacions.
b) Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
dur a terme una planificació anual de les actuacions que tenguin
com a objectiu específic la vigilància de les normes sobre
igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’accés a l’ocupació
i en el treball. Així mateix, haurà d’informar d’aquest pla anual
a la Comissió per a la Igualtat de Gènere.
7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Observatori per
a la Igualtat, ha de dur a terme estudis periòdics sobre les
estimacions del valor econòmic que té el treball domèstic i
l’atenció de les persones a les Illes Balears. El resultat
d’aquests estudis s’ha de difondre per donar a conèixer la
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contribució a l’economia i la societat balears. En el disseny de
les polítiques econòmiques i socials s’ha de tenir en compte el
valor del treball domèstic, reproductiu i de cura de la vida.
Article 37
Incentius a la contractació de dones
Les administracions públiques han d’incentivar la
contractació estable i l’ascens professional a nivells superiors
de les dones, atenent amb caràcter prioritari els sectors i les
categories laborals en què estiguin infrarepresentades, i també
les situacions singulars, sense menyscapte dels criteris tècnics
i de qualificació professional.
Article 38
Promoció empresarial
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’incloure en el marc de les seves polítiques de foment
empresarial ajuts específics per a dones per crear empreses o
cooperatives, o ajuts a l’autoocupació. Així mateix, han
d’establir mesures de formació, assessorament i seguiment que
permetin la consolidació dels projectes empresarials.
2. Les mesures adreçades al foment de l’empresariat femení o
cooperativisme han de tenir en compte especialment les dones
emprenedores amb dificultats especials d’inserció laboral o en
situacions de desavantatge social.
Article 39
Qualitat en l’ocupació
1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la igualtat de
gènere en l’accés a l’ocupació. En especial, ha d’incidir en
aspectes relacionats amb l’estabilitat, la qualitat i la igualtat de
remuneració entre dones i homes. També ha de fomentar la
igualtat en la promoció professional en processos de formació
contínua i en el desenvolupament de la trajectòria professional,
i ha de vetlar per la prevenció de l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat
sexual.
2. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la igualtat
d’oportunitats en tots els aspectes de la relació laboral i, en
especial, quant a la igualtat de retribució per feina del mateix
valor. Amb aquesta finalitat, ha de promoure que en els plans
d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social tengui
un caràcter prioritari el compliment del principi d’igualtat
d’oportunitats en els àmbits laboral i de l’ocupació i el
desenvolupament d’actuacions específiques relatives a la lluita
contra la escletxa salarial.
3. Les administracions públiques de les Illes B alears, amb la
colAlaboració dels agents socials, han d’incentivar la qualitat en
l’ocupació i la promoció de la igualtat de dones i homes.
Article 40
Plans d’igualtat i presència equilibrada en el sector
empresarial
1. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Institut Balear
de la Dona, ha de fomentar la implantació voluntària dels plans
d’igualtat en les empreses privades que no hi estan obligades
per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
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efectiva de dones i homes, i els ha de prestar suport i
assessorament per elaborar-los. Aquests plans, sens perjudici
del que disposa la normativa bàsica sobre la matèria, podran
incloure mesures per a l’accés a l’ocupació, la promoció, la
formació i la igualtat retributiva; mesures per fomentar la
coresponsabilitat en la vida laboral, la familiar i la personal, i
la protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe, orientació sexual o identitat sexual, i criteris i
mecanismes de seguiment, avaluació i actuació.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria de
negociació colAlectiva i de registre i dipòsit de convenis i
acords colAlectius de treball, la gestió del registre públic de
plans d’igualtat, i també el seguiment i l’avaluació dels plans
d’igualtat i les actuacions pertinents de l’autoritat laboral
competent.
3. Les empreses han de procurar la presència equilibrada de
dones i homes en els òrgans de direcció i consells
d’administració, i el Govern de les Illes Balears ha de
promoure les mesures necessàries per aconseguir-ho.
4. Els programes de formació inclosos en els plans d’igualtat de
les empreses han de prioritzar les accions formatives que
tenguin per objectiu la igualtat entre dones i homes en
l’organització.
5. Per obtenir els beneficis derivats de l’elaboració d’un pla
d’igualtat en les empreses és necessari que aquest tengui el
visat previ de l’Institut B alear de la Dona, en els termes que
s’estableixen reglamentàriament.
6. El Govern de les Illes Balears ha de reconèixer les empreses
que adoptin plans d’igualtat i que obtenguin resultats efectius
en la implantació de les mesures d’igualtat. Les condicions i les
característiques dels reconeixements s’han d’establir
reglamentàriament.
Article 41
Negociació colAlectiva
1. Amb ple respecte al principi constitucional de l’autonomia
de la negociació colAlectiva, el Govern de les Illes Balears ha de
fomentar la inclusió de clàusules destinades a promoure i
garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó
de sexe en la negociació colAlectiva a les Illes Balears. S’ha de
promoure l’elaboració de recomanacions o clàusules tipus en
aquesta matèria i en matèria de coresponsabilitat en la vida
laboral, la familiar i la personal.
2. S’han d’engegar activitats de sensibilització destinades a
fomentar la participació de les dones en la negociació
colAlectiva. En els estudis que es facin sobre la negociació, s’hi
ha d’incloure el paper que les dones hi tenen.
3. El Govern de les Illes B alears ha de posar cura que els
convenis colAlectius:
a) No contenguin clàusules contràries al principi d’igualtat
d’oportunitats de dones i homes, tant si és discriminació directa
com indirecta, i que no estableixin diferències retributives per
raó de sexe.
b) Facin un ús no sexista del llenguatge.

Es considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte
desfavorable, advers o d’efecte negatiu que es produeixi en una
persona com a conseqüència del seu gènere.
4. El Govern de les Illes Balears ha de promoure que les
organitzacions empresarials i les sindicals procurin la presència
equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció i en les
comissions negociadores dels convenis colAlectius.
5. El Govern de les Illes Balears ha de promoure que els
convenis colAlectius incloguin l’anàlisi d’impacte de gènere
corresponent, en els termes que estableix l’article 5 d’aquesta
llei.
6. La conselleria competent en matèria laboral ha de promoure
un acord marc interprofessional sobre igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
7. El Govern de les Illes Balears ha de promoure mesures
d’acció positiva per complir la igualtat de tracte i d’oportunitats
en el marc de la negociació colAlectiva.
Article 42
Actuacions de responsabilitat social de les empreses en
matèria d’igualtat
1. Sens perjudici de les normes en matèria d’ocupació que
recull aquest títol, les empreses poden assumir, en virtut d’un
acord amb la representació legal de les treballadores i els
treballadors i d’institucions, organismes i associacions per a la
igualtat de gènere, actuacions de responsabilitat social
mitjançant mesures econòmiques, comercials, laborals,
assistencials i de qualsevol índole, amb la finalitat de millorar
la situació de la igualtat entre dones i homes en l’empresa.
2. Els poders públics de les Illes Balears han d’impulsar
mesures per fomentar el desenvolupament d’accions de
responsabilitat social de les empreses en matèria d’igualtat de
gènere.
3. L’Institut Balear de la Dona ha d’organitzar sessions
informatives, jornades, campanyes o altres iniciatives, de forma
periòdica, per tal d’evidenciar tots els aspectes positius i de
rendibilitat social i econòmica d’impulsar polítiques d’igualtat
dins el món empresarial.
Secció 3a
Igualtat en el sector públic
Article 43
Ocupació en el sector públic
1. Per accedir a l’ocupació pública, les administracions
públiques de les Illes Balears han d’incloure matèries relatives
a la normativa sobre igualtat i violència de gènere en els
temaris per a les proves selectives.
2. A fi que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
s’integri en el desenvolupament de l’activitat pública, les
administracions públiques de les Illes Balears han de garantir
la formació del personal en aquesta matèria.
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3. A les ofertes d’ocupació pública de les administracions
públiques de les Illes Balears, s’hi ha d’adjuntar una avaluació
de l’impacte de gènere.

seguretat de les treballadores embarassades, les que estiguin en
situació de part recent i les que estiguin en període de lactància
fent una adaptació del seu lloc de treball.

4. Sens perjudici d’altres mesures que es considerin oportunes,
les normes que regulen els processos selectius d’accés, provisió
i promoció en l’ocupació pública han d’incloure:
a) Una clàusula per la qual, en cas que hi hagi igualtat de
capacitació, es doni prioritat a les dones en els cossos, les
escales, els nivells i les categories de l’Administració en què la
seva representació sigui inferior al 40 %, excepte si es donen en
l’altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries
per raó de sexe i que justifiquin que no s’apliqui la mesura,
com ara la pertinença a altres colAlectius amb dificultats
especials per a l’accés a l’ocupació.
b) Una clàusula per la qual es garanteixi en els tribunals de
selecció una representació equilibrada de dones i homes amb
capacitació, competència i preparació adequades.

3. Es considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte
desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la
maternitat.

Així mateix, s’ha de determinar, si escau, la necessitat
d’incloure clàusules d’acció positiva per a l’accés de dones a
llocs, categories o grups professionals en els quals es trobin
subrepresentades.
Els òrgans competents en matèria de funció pública de les
diferents administracions han de disposar d’estadístiques
adequades i actualitzades que possibilitin aplicar el que disposa
la lletra a).
Article 44
Plans d’igualtat del personal
administracions públiques

al

servei

de

les

1. Les administracions públiques de les Illes Balears, i també
els organismes i les entitats que en depenen, han d’elaborar
plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la
normativa que els és aplicable.
2. En aquests plans s’han d’establir els objectius que cal assolir
en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’ocupació
pública, i també les estratègies i les mesures que cal adoptar per
fer-ho.
3. Els plans d’igualtat tindran una vigència màxima de quatre
anys, han de ser avaluats cada dos anys i, si escau, han
d’establir mesures correctores.
Secció 4a
Igualtat en la seguretat i salut laboral en el sector privat i
en la funció pública de les Illes Balears
Article 45
Seguretat i salut laboral
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure una concepció integral de la salut en el treball que
tengui en compte tant els riscs físics com els psicosocials en les
diferències entre les dones i els homes. En tot cas, s’ha de
promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en la
integració de l’activitat preventiva de riscs laborals en l’àmbit
públic i privat.
2. S’han d’adoptar les mesures adequades de protecció relatives
a la salut, inclosa la protecció de la fertilitat i el dret a la

4. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de les àrees
competents en matèria de salut pública i en matèria de seguretat
i salut laboral, ha de fer un registre, de manera desglossada per
sexe, edat i ocupació, dels processos d’incapacitat temporal,
per contingències comunes o per contingències professionals,
i també dels accidents de treball, amb l’objecte de determinar
els danys a la salut derivats de les exposicions laborals que
pateixen de manera específica les dones.
5. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar la visibilització i la conscienciació de les desigualtats
de gènere en l’àmbit laboral, i han de garantir, en tot cas, la
realització de programes de formació específica destinats als
agents socials i als serveis de prevenció en matèria de seguretat
i salut laboral des d’una perspectiva de gènere.
Article 46
Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
1. En el seu àmbit competencial, les administracions públiques
de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries
perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe. En aquest sentit, tenen la
consideració de conductes que afecten la salut laboral, per la
qual cosa el tractament i la prevenció de l’assetjament s’han
d’abordar des d’aquesta perspectiva, sens perjudici de les
responsabilitats penals, laborals i civils que se’n derivin.
Igualment, i amb aquesta finalitat, s’han d’establir mesures
que s’han de negociar amb les i els representants de les
treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió
de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes
informatives o accions de formació.
2. En tot cas, es consideren discriminatoris l’assetjament sexual
i l’assetjament per raó de sexe, i, per tal d’evitar-los, les
administracions públiques han d’arbitrar protocols d’actuació
amb les mesures de prevenció i protecció necessàries davant les
conseqüències derivades d’aquestes situacions, amb la finalitat
de garantir la promptitud i la confidencialitat en la tramitació
de les denúncies i l’impuls de les mesures cautelars.
3. Els protocols d’actuació han d’incloure les indicacions que
s’han de seguir davant situacions d’assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe.
4. Les conselleries competents en matèria d’igualtat i prevenció
de riscs laborals, coordinades amb l’Institut Balear de la Dona,
han d’impulsar l’elaboració d’aquests protocols i han de fer-ne
el seguiment i avaluar-los.
5. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures
necessàries per a una protecció eficaç davant l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe, tant en l’àmbit de
l’Administració pública com en el de les empreses privades.
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Capítol IV
Salut

Article 47
Disposicions generals
1. Les administracions públiques de les Illes B alears han de
promoure l’aplicació de la transversalització de gènere a les
polítiques de salut i han d’impulsar polítiques específiques de
salut de les dones.
2. Totes les actuacions assistencials, els diagnòstics i els
tractaments, i també els plans d’acció comunitària, de recerca
i de docència en l’àmbit de la salut, han d’incloure el principi
d’igualtat entre dones i homes i les diferències de sexe i gènere.
3. Les polítiques públiques de salut han de garantir el mateix
dret a la salut a dones i homes a través de la integració activa,
en els objectius i les actuacions, del principi d’igualtat de
tracte, i han d’evitar que, per les seves diferències biològiques
o pels estereotips socials associats, es produeixin
discriminacions entre les unes i els altres.
4. Les polítiques, les estratègies i els programes de salut han
d’integrar, en la formulació, el desenvolupament i l’avaluació,
les diferents necessitats de les dones i els homes i les mesures
per abordar-les adequadament.
5. L’Administració sanitària de les Illes Balears ha de
contribuir a la millora de la salut de les dones durant tot el seu
cicle vital, tenint en compte de manera especial els problemes
de salut amb més incidència per a elles, incloent-hi programes
de prevenció i atenció dels problemes de salut que afecten les
dones, amb una atenció especial als colAlectius més vulnerables.
6. L’administració sanitària de les Illes Balears ha de garantir
la coordinació autonòmica de salut i gènere, i ha de promoure
el disseny d’un pla integral i participatiu que defineixi les
accions que s’hagin de fixar per impulsar la transversalització
de gènere en totes les polítiques i les accions que es duguin a
terme.
7. L’administració sanitària de les Illes Balears ha de garantir
les mesures necessàries davant la violència contra les dones
mitjançant el desenvolupament de programes de sensibilització
i formació continuada del personal sanitari, i ha de millorar els
instruments, els protocols, les guies per al diagnòstic precoç,
l’assistència i la rehabilitació de les dones maltractades en les
agressions sexuals exercides dins i fora de l’àmbit de la parella.
8. L’administració sanitària de les Illes Balears ha d’assegurar
l’exercici dels drets reproductius i sexuals. S’han d’impulsar
mesures per evitar embarassos no desitjats, amb una atenció
especial a les adolescents, mitjançant polítiques de promoció,
informació, formació i fàcil accés a tots els mètodes
anticonceptius, incloent-hi l’anticonceptiu d’urgència.
9. El sistema sanitari ha de garantir l’accés a la interrupció
voluntària dels embarassos no desitjats, d’acord amb la Llei
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la interrupció voluntària de l’embaràs, dins el Sistema
Nacional de Salut, prioritzant que les interrupcions voluntàries
dels embarassos siguin realitzades dins la xarxa d’hospitals
públics.

Article 48
Formació, promoció i sensibilització
1. L’administració sanitària ha d’adoptar les mesures
necessàries per incloure la perspectiva de gènere en salut en els
plans de formació inicial i continuada del personal sanitari.
2. L’administració sanitària ha d’impulsar la sensibilització i la
formació del personal tècnic i de gestió dels serveis
sociosanitaris, amb la finalitat d’integrar la perspectiva de
gènere en la seva tasca professional.
3. S’han de desenvolupar plans de formació en l’àmbit sanitari
per garantir al personal sanitari la capacitat per detectar i
atendre situacions de violència masclista.
4. L’administració sanitària ha d’integrar el principi d’igualtat
entre dones i homes, i també la perspectiva de gènere, en tots
els programes de promoció de la salut en l’àmbit educatiu,
laboral i comunitari.
Article 49
Investigacions
1. S’ha d’impulsar la inclusió de la perspectiva de gènere en
totes les investigacions i el desenvolupament d’investigacions
específiques sobre les desigualtats de gènere en salut.
2. L’administració sanitària, la Universitat de les Illes Balears
i la resta del sistema de recerca de les Illes Balears han
d’afavorir la investigació, la producció, la publicació i la
difusió d’informació sobre la influència del gènere en la salut.
3. L’administració sanitària ha de garantir que els sistemes
d’informació sanitària recullin, sistemàticament, informació
desglossada per sexe i edat, i analitzin les dades en relació amb
els condicionants de gènere.
4. L’administració sanitària, en coordinació, si escau, amb
l’administració laboral, ha de promoure la investigació sobre
les causes, els factors associats, els mitjans diagnòstics i els
tractaments de les patologies d’alta prevalença en les dones,
tenint en compte els condicionants de gènere.
5. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones en
els sistemes d’informació sanitària. Les enquestes de salut han
d’introduir indicadors de salut sensibles a la detecció de
desigualtats i que prevegin la diversitat de les dones.
Article 50
M aterials
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’elaboració
de materials divulgatius sobre salut adreçats a les dones, amb
un ús no sexista del llenguatge i considerant la diversitat de
dones.
2. S’ha de fomentar l’elaboració de guies i protocols d’actuació
en els serveis de salut d’atenció primària, per a processos d’alta
prevalença en dones o significativament sensibles a l’impacte
de gènere.
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Capítol V
Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
La coresponsabilitat
Article 51
Dret i deure de la coresponsabilitat de dones i homes en
l’àmbit públic i privat
1. Les dones i els homes a les Illes Balears tenen el dret i el
deure de compartir adequadament les responsabilitats familiars,
les tasques domèstiques i la cura i l’atenció de les persones en
situació de dependència, per possibilitar la conciliació de la
vida laboral, la personal i la familiar i la configuració del seu
temps, a fi d’assolir la igualtat efectiva d’oportunitats de dones
i homes.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
prendre mesures a fi de fomentar la coresponsabilitat en la vida
laboral, la familiar i la personal de les dones i els homes, tenint
en compte els nous models de família.
Article 52
Organització d’espais, horaris i creació de serveis
1. Per facilitar la coresponsabilitat en la vida laboral, la familiar
i la personal amb un repartiment equilibrat del temps entre
homes i dones, el Govern de les Illes Balears, en colAlaboració
amb els consells insulars i les entitats locals, ha de promoure
l’elaboració de plans d’ús del temps i l’organització d’espais
que facilitin la funcionalitat de la ciutat, propiciïn la proximitat
de les dotacions i els serveis, i minimitzin els desplaçaments i
els temps d’accés.
2. S’ha de promoure la coordinació entre els horaris laborals i
els dels centres educatius.
Secció 1a
La conciliació en les empreses privades
Article 53
Conciliació en les empreses
1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida laboral, la familiar i la
personal en l’empresa.
2. Així mateix, s’han d’incentivar les empreses perquè
proporcionin mesures i serveis destinats a facilitar la
coresponsabilitat en la vida laboral, la familiar i la personal,
mitjançant la creació d’infraestructures i serveis adequats.
Secció 2a
La conciliació en la funció pública balear
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responsabilitats familiars domèstiques, en els termes que
estableix la normativa sobre funció pública.
Article 55
Permís de paternitat
1. En el marc de l’establert en la normativa en matèria de
funció pública i pressupostària, les administracions públiques
de les Illes Balears han d’establir un permís de paternitat
individual i no transferible, de fins a quatre setmanes, a favor
de tot el seu personal en els casos de naixement d’una filla o un
fill, i d’adopció o acolliment permanent de menors de fins a sis
anys. Quan es tracti de progenitors, adoptants o acollidors del
mateix sexe, aquest permís correspondrà a la persona que no
hagi gaudit el permís per part, adopció o acolliment.
2. Les condicions d’accés i les modalitats dels permisos
esmentats s’han d’establir reglamentàriament.
3. L’administració laboral de les Illes Balears ha de potenciar,
en el marc del diàleg social, l’ampliació d’aquestes mesures de
coresponsabilitat, que han de negociar els agents socials i les
organitzacions empresarials.
Capítol VI
Drets socials bàsics
Article 56
Inclusió social
Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’integrar la perspectiva de gènere en els diferents programes
destinats a garantir els drets socials bàsics i han de promoure
les mesures necessàries, tant jurídiques com econòmiques, per
millorar les condicions de les dones en situació de precarietat
econòmica derivada de situacions com la viduïtat, les famílies
monoparentals i l’impagament de la pensió alimentària
establerta per via judicial.
Article 57
Polítiques urbanes, d’ordenació territorial, de medi
ambient i d’habitatge
Els poders públics de les Illes Balears han d’arbitrar els
mitjans necessaris per garantir que les seves polítiques i
programes en matèria de medi ambient, habitatge, planejament
urbanístic i transport integrin la perspectiva de gènere, i han de
fomentar la participació de les dones en el disseny i l’execució
d’aquestes polítiques. Així mateix, aquestes polítiques han de
tenir en compte les necessitats dels diferents grups socials i dels
distints tipus d’estructures familiars, i han d’afavorir l’accés en
condicions d’igualtat als diversos serveis i infraestructures
urbanes.

Article 54
Conciliació en l’ocupació pública

Article 58
Serveis sociocomunitaris

Les administracions públiques de les Illes Balears han
d’impulsar mesures de flexibilització horària i jornades
parcials, i també la creació d’infraestructures i serveis adequats,
a fi de facilitar la coresponsabilitat en la vida laboral, la
personal i la familiar de les empleades i els empleats públics,
i de fer possible un repartiment equilibrat de les tasques i les

1. S’ha d’impulsar la creació d’infraestructures, programes i
serveis sociocomunitaris als quals puguin accedir fàcilment les
persones interessades per simplificar el compliment de les
responsabilitats familiars, la cura i l’atenció de menors i de
persones en situació de dependència i la promoció de la igualtat
entre dones i homes.
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2. L’administració autonòmica, en colAlaboració amb la resta de
les administracions competents, ha de posar els mitjans
necessaris per garantir l’existència de serveis d’atenció
educativa i assistència a la infància que cobreixin les
necessitats de la població en les edats prèvies a l’escolarització
obligatòria i que ofereixin horaris i calendaris amplis i
flexibles.
Capítol VII
M itjans de comunicació i publicitat. Societat del
coneixement i de la informació, les noves tecnologies i la
publicitat
Article 59
Foment de la igualtat en els mitjans de comunicació
1. Cap mitjà de comunicació l’activitat del qual estigui sotmesa
a l’àmbit competencial de les administracions públiques de les
Illes Balears no pot presentar les persones com a inferiors o
superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, ni com a
simples objectes sexuals. Tampoc no pot difondre continguts
que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones, o hi
incitin.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears, tenint en
compte l’assessorament de l’Observatori per a la Igualtat, han
de colAlaborar activament amb el personal dels mitjans de
comunicació per assolir un acord quant al tractament adequat
de les informacions sobre igualtat i en casos de violència
masclista.
Article 60
Els mitjans de comunicació de titularitat pública
1. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de
transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de
dones i homes.
2. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de
garantir la difusió de les activitats polítiques, culturals, socials
i esportives promogudes o dirigides per dones.
3. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de
donar suport i un tracte preferent en l’accés als seus espais
publicitaris a les campanyes per a la igualtat que promoguin els
diversos organismes de la comunitat autònoma.
4. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de
procurar la incorporació de les dones en llocs de responsabilitat
directiva i professional i han de fomentar la relació amb
associacions de dones en l’àmbit de la comunicació.
Article 61
Els mitjans de comunicació social
1. Els mitjans de comunicació social han de transmetre una
imatge igualitària, plural i no estereotipada de les dones i els
homes.
2. Els mitjans de comunicació social no poden difondre
continguts que justifiquin o banalitzin la violència masclista, o
hi incitin.

3. En l’elaboració de les programacions, els mitjans de
comunicació social han de fer un ús no sexista del llenguatge.
4. El que estableix l’apartat anterior ha de tenir una incidència
especial en els programes destinats a la població infantil i
juvenil.
Article 62
Publicitat
1. La publicitat que comporti una conducta discriminatòria
d’acord amb el que estableix aquesta llei es considera ilAlícita,
de conformitat amb la legislació general de publicitat i
comunicació institucional.
2. Es prohibeix la realització, l’emissió i l’exhibició d’anuncis
publicitaris que presentin les persones com a inferiors o
superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, orientació
sexual o identitat sexual, o com a simples objectes sexuals, i
també els que justifiquin o banalitzin la violència sexual, o hi
incitin.
3. L’Institut Balear de la Dona, en cas que tengui coneixement
d’un tractament ilAlícit de la imatge de la dona, ha de solAlicitar
a l’empresa anunciant la cessació i la rectificació de la
publicitat, de conformitat amb la legislació aplicable.
Article 63
Noves tecnologies i societat de la informació
1. Els poders públics de les Illes Balears han de promoure les
accions que afavoreixin la implantació de les noves tecnologies
basant-se en criteris d’igualtat i han de promoure la participació
de les dones en la construcció de la societat de la informació i
del coneixement, promovent el disseny i la creació de
productes digitals d’autoria femenina vinculats a la innovació
i la creació de continguts que responguin a les necessitats i als
interessos de les dones.
2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació, finançats totalment o
parcialment per les administracions públiques de les Illes
Balears, s’ha de garantir que es faci un ús no sexista del
llenguatge i que el contingut no sigui sexista.
Article 64
Consell Audiovisual de les Illes Balears
1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears, d’acord amb la
seva llei de creació, ha d’adoptar les mesures que pertoquin a
fi que els mitjans audiovisuals sobre els quals exerceix les
seves funcions tractin la violència masclista i la reflecteixin en
tota la seva complexitat.
2. El Consell Audiovisual de les Illes Balears ha de contribuir
a fomentar la igualtat de gènere i els comportaments no sexistes
en els continguts de les programacions que ofereixin els mitjans
de comunicació a les Illes Balears, i també en la publicitat que
emetin.
3. El Consell Audiovisual de les Illes B alears pot solAlicitar a
les empreses que s’anuncien i a les empreses audiovisuals,
d’ofici o a instància de la part interessada, el cessament o la
rectificació de la publicitat ilAlícita o prohibida i, quan sigui
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procedent, disposar-ho, de conformitat amb la legislació
aplicable i en els supòsits que estableixi la seva llei de creació.
TÍTOL V
VIOLÈNCIA M ASCLISTA
Capítol I
Principis generals

transmeten relacions de dominació dels homes respecte de les
dones, així com desigualtats de poder entre sexes i de
segregació.
f) Feminicidi, assassinat de dones pel fet de ser dones, al
marge que hi hagi o hi hagi hagut relació de parella.
g) M utilació genital femenina: qualsevol procediment que
impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels
genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que existeixi
consentiment exprés o tàcit de la dona o nina.

Article 65
Definició
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per violència masclista la
que, com a manifestació de la discriminació, la situació de
desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones,
s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones.
2. La violència a què es refereix aquesta llei comprèn qualsevol
acte de violència per raó de sexe que tengui com a
conseqüència, o que pugui tenir com a conseqüència, un
perjudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i
inclou les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions
arbitràries de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida
pública com en la privada.
3. Als efectes d’aquesta llei, també es consideren víctimes les
filles i els fills de la mare víctima de violència.
4. Als efectes d’aquesta llei, es considera violència masclista:
a) Violència física, que inclou qualsevol acte de força
contra el cos de les dones, amb resultat o risc de produir lesió
física o dany, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o
per qui hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació
d’afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència. Així mateix,
tenen la consideració d’actes de violència física contra les
dones els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o
en el seu entorn social o laboral.
b) Violència psicològica, que inclou qualsevol conducta,
verbal o no verbal, que produeix en les dones desvaloració o
patiment, a través d’amenaces, humiliacions o vexacions,
exigència d’obediència o submissió, coerció, insults, control,
aïllament, culpabilització o limitacions del seu àmbit de
llibertat, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o per
qui hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació d’afectivitat
anàloga, fins i tot sense convivència. Així mateix, tenen la
consideració d’actes de violència psicològica contra les dones
els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o en el
seu entorn social o laboral.
c) Violència econòmica, que inclou la privació
intencionada, i no justificada legalment, de recursos per al
benestar físic o psicològic de les dones i de les seves filles i els
seus fills o la discriminació en la disposició dels recursos
compartits en l’àmbit de la convivència de parella.
d) Violència sexual, abusos sexuals i agressions sexuals,
que inclouen qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per
l’agressor o no consentida per les dones: la tracta d’éssers
humans amb fins d’explotació sexual, la imposició, mitjançant
la força o amb intimidació, de relacions sexuals no consentides,
i l’abús sexual o qualsevol acte que impedeix a les dones
exercir lliurement la sexualitat, amb independència que
l’agressor tengui relació conjugal, de parella, afectiva o de
parentiu amb la víctima o no.
e) Violència simbòlica, que inclou les icones,
representacions, narratives, imatges, etc., que reprodueixen o
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Secció 1a
Investigació, form ació i prevenció
Article 66
Investigació
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
promoure la investigació sobre les causes, les característiques,
les dificultats per identificar els problemes i les conseqüències
de les diferents formes de violència sexista, i també sobre
l’eficàcia i la idoneïtat de les mesures aplicades per eradicar-la
i per reparar-ne els efectes.
2. Anualment, l’Institut Balear de la Dona ha d’elaborar una
avaluació de l’eficàcia dels recursos existents a les Illes Balears
en matèria de violència contra les dones i les seves filles i els
seus fills, que s’ha de presentar al Parlament de les Illes
Balears. Amb aquesta finalitat, les altres administracions
públiques implicades li han de facilitar tota la informació
disponible dels recursos i els programes que en depenguin.
Article 67
Formació
1. Els òrgans competents en matèria de formació del personal
de les administracions públiques de les Illes Balears, en
colAlaboració amb l’Institut Balear de la Dona, han d’elaborar
un diagnòstic periòdic per conèixer el grau de formació del seu
personal i, d’acord amb aquest diagnòstic, han de modificar la
seva programació formativa.
2. S’ha de fomentar la formació específica del personal
d’entitats privades i garantir la de les persones d’entitats
colAlaboradores de l’Administració mitjançant els mecanismes
d’adjudicació i avaluació continuada dels programes.
3. Les administracions públiques han de garantir que els cossos
policials que en depenen i tot el personal que pugui intervenir
en l’atenció a les víctimes de violència de gènere disposin de la
formació bàsica adequada en matèria de violència masclista i
de la formació i la capacitació específiques i permanents en
matèria de prevenció, assistència i protecció de les dones que
pateixen violència masclista.
Article 68
Prevenció
A més de les mesures que estableix aquesta llei, les
administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les
seves competències i de manera coordinada, han de dur a terme
campanyes de sensibilització que incloguin un conjunt
d’accions pedagògiques i comunicatives destinades a generar
canvis i modificacions en les actituds de la població que
permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista;
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un conjunt d’accions orientades a evitar o reduir la incidència
de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la
reducció dels factors de risc, inclòs el treball específic amb
agressors, i impedir-ne així la normalització, i també accions
destinades a sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta
problemàtica.
Secció 2a
Atenció i protecció a les víctim es
Article 69
Dret a la protecció efectiva
A més de la formació que especifica l’article 67 d’aquesta
llei, les administracions públiques de les Illes B alears, en
l’àmbit de les seves competències, han de dotar els cossos i les
forces de seguretat propis dels recursos i protocols necessaris
per aconseguir la màxima eficàcia en la intervenció en casos de
violència masclista i derivar-les cap als recursos psicosocials i
orientatius existents i, especialment, en relació amb l’execució
i el control de les mesures judicials adoptades per protegir les
dones afectades.
Es crearà un sistema de recollida de dades unificat i
accessible als sistemes d’atenció i una finestreta única per a
dones víctimes de violència de gènere.
Article 70
Centres d’atenció i assistència psicològica, social i jurídica
específica
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
proporcionar a les dones informació i assessorament per palAliar
les conseqüències físiques, psíquiques i socials que els causa la
violència. Amb aquesta finalitat s’han d’establir centres
d’informació i assessorament a les dones que reflecteixin les
tres dimensions de l’atenció que s’hi farà: social, psicològica i
jurídica.
2. Els centres d’informació i assessorament, a més, han de
prestar assistència psicològica i jurídica específica. Com a
mínim, hi ha d’haver un centre per cada illa. Les illes amb més
població hauran de disposar d’un centre per cada 100.000
dones. A més del personal de suport administratiu, els centres
han de disposar d’especialistes en treball social, psicologia i
dret, que han de tenir formació específica en igualtat i violència
masclista.
3. S’establirà reglamentàriament quines han de ser les
característiques dels centres i les ràtios adequades de
professionals per oferir una atenció de qualitat a les víctimes de
violència masclista.
4. Poden beneficiar-se dels serveis d’aquests centres les dones
víctimes, els i les menors que estiguin sota la seva pàtria
potestat, guarda o tutela, i, si escau, qualsevol altra persona que
depengui de les dones víctimes de violència masclista.
5. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de colAlaborar amb l’administració de justícia per tal
d’habilitar els mitjans personals i materials necessaris perquè
en els jutjats de les Illes Balears es puguin dur a terme proves
pericials sobre les dones i les seves filles i els seus fills, sempre

que sigui necessari per poder acreditar l’existència i la gravetat
del maltractament o de les agressions sexuals.
Article 71
Centres d’acollida i serveis d’urgència
1. Els consells insulars i els municipis, en l’àmbit de les seves
competències, han de garantir l’existència de serveis d’acollida
suficients per atendre les necessitats de protecció i allotjament
de les dones víctimes de violència masclista i de les seves filles
i els seus fills mentre duri el procés d’atenció.
2. S’ha de garantir un servei integral per a l’atenció de les
dones víctimes de violència masclista i les seves filles i els seus
fills, per la qual cosa cal disposar dels recursos humans
necessaris. Els equips del servei integral han de disposar del
personal professional adequat, d’especialistes en treball social,
infermeria i educació i de serveis d’assistència psicològica, i
han de garantir l’assessorament jurídic i l’orientació laboral.
Com a mínim hi ha d’haver una plaça per cada 3.500 dones.
3. Els serveis d’acollida han de preveure una plaça per cada
3.500 dones a partir de 18 anys. En el cas concret de l’illa de
Formentera, els serveis d’acollida han de preveure una plaça
per cada 2.500 dones i els seus fills.
4. Com a mínim, els serveis han de complir les característiques
següents:
a) Ser accessibles a qualsevol dona, amb les seves filles i els
seus fills a càrrec, que sigui víctima de violència masclista i
que necessiti protecció i allotjament urgent i temporal,
independentment de la seva situació personal, jurídica o social
i especialment sense l’exigència d’haver d’interposar una
denúncia pels fets patits.
b) Disposar de personal suficient per a una primera acollida
i per dur a terme tasques d’acompanyament a les víctimes.
c) Tenir les condicions de seguretat suficients i necessàries
per salvaguardar la integritat física de les víctimes i del seu
personal.
d) Aplicar els protocols de derivació als serveis ordinaris
per intervenir en aquestes situacions.
e) Disposar de serveis específics d’atenció per a les i els
menors.
5. El Govern de les Illes Balears, a iniciativa de l’Institut
Balear de la Dona, ha d’establir reglamentàriament els criteris
i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels serveis
d’acollida esmentats.
Article 72
Personació de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’ha de personar, d’acord amb la legislació processal
vigent, en els procediments per actes de violència masclista
comesos a les Illes Balears en què es causin la mort o lesions
greus a les dones.
Article 73
Prestacions econòmiques
1. Les prestacions econòmiques per cobrir despeses d’urgència
social que estableix l’article 22.2 de la Llei 4/2009, d’11 de
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juny, de serveis socials, han de tenir en compte l’especificitat
de les situacions derivades de violència masclista, especialment
pel que fa al temps de tramitació i a les exigències de
documentació justificativa de la situació. En aquest cas és
suficient per a la tramitació l’informe de la treballadora o el
treballador social dels serveis socials comunitaris.
2. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra prestació
econòmica que es percebi del sistema públic de serveis socials
i amb altres ajuts establerts per altres administracions.
Article 74
Habitatge
Les dones víctimes de violència de gènere han de ser
considerades sector preferent en l’accés a habitatges protegits
de promoció pública. El Govern de les Illes Balears ha de fixar
reglamentàriament aquest tracte preferent en l’adjudicació
d’habitatges finançats amb fons públics a les dones que s’han
vist obligades a deixar el seu habitatge com a conseqüència
d’haver patit violència masclista. S’han d’establir reserves o un
altre tipus de mesures per garantir a les dones víctimes de
violència masclista recursos d’allotjament necessaris.
Article 75
Inserció laboral
1. S’establiran reglamentàriament les condicions perquè les
dones víctimes de violència masclista puguin accedir a cursos
de formació per a l’ocupació que financin totalment o
parcialment les administracions públiques de les Illes Balears,
mitjançant el sistema de contingents o amb altres mesures.
2. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la
contractació laboral de les víctimes de violència masclista, i
també que es constitueixin com a treballadores autònomes.
Article 76
Educació
En les condicions que es fixin reglamentàriament i d’acord
amb la seva situació socioeconòmica, les dones víctimes de
violència masclista, i els seus fills i filles, han de tenir un tracte
preferent en l’accés a les escoles finançades totalment o
parcialment amb fons de les administracions públiques, amb
garantia del dret a l’escolarització immediata, i també en
l’accés a beques per a les seves filles i els seus fills i a altres
ajuts o serveis que hi hagi en l’àmbit educatiu.
Article 77
Coordinació interinstitucional
El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Institut Balear
de la Dona, ha d’elaborar i desenvolupar, juntament amb la
resta d’administracions i institucions competents, els protocols
d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència
masclista, en qualsevol de les fases del procés en què es trobi,
que inclouran els mapes de processos, els mapes de serveis i els
mapes de cobertura de ràtios per evitar la doble victimització
de les dones i la duplicitat de serveis entre administracions.
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Article 78
Identificació de les situacions de violència masclista
1. A l’efecte d’accedir als drets que estableix aquesta secció,
són mitjans de prova qualificats per identificar les situacions de
violència masclista els següents:
a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que
no sigui ferma, que declari que les dones han patit alguna de les
formes d’aquesta violència.
b) L’ordre de protecció vigent.
c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. Si no hi ha alguns dels mitjans que estableix l’apartat 1
d’aquest article, són mitjans específics d’identificació de les
situacions de violència masclista, sempre que expressin
l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc
versemblant de patir-ne:
a) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció,
seguretat o d’assegurament vigent.
b) L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat
que han presenciat directament alguna manifestació de
violència masclista.
c) L’informe del Ministeri Fiscal.
d) L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un
professional colAlegiat, en el qual consti que la dona ha estat
atesa en algun centre sanitari per causa de violència masclista.
e) L’informe dels serveis públics amb capacitat
d’identificació de les situacions de violència masclista. Es
reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les
unitats especialitzades en les forces i els cossos de seguretat.
f) L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels
departaments competents en aquesta matèria dels consells
insulars.
g) Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.
3. Les disposicions que regulin el reconeixement dels drets i
l’accés a les prestacions a què fa referència aquesta llei han
d’establir en cada cas, si escau, les formes d’identificació de la
violència masclista.
TÍTOL VI
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 79
Concepte d’infracció
1. Es consideren infraccions administratives en matèria
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes les accions i les
omissions tipificades i sancionades en aquesta llei.
2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus
i molt greus.
Article 80
Subjectes responsables
1. Són responsables de les infraccions administratives en
matèria d’igualtat d’oportunitats les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, que, per acció o omissió,
incorren en els supòsits tipificats com a infraccions en aquest
títol.
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2. La responsabilitat serà solidària quan existeixin diversos
responsables i no sigui possible determinar el grau de
participació de cadascun d’ells en la comissió de la infracció.
Article 81
Reincidència
Als efectes d’aquesta llei, hi ha reincidència quan la persona
responsable de les infraccions que preveu aquesta llei sigui
sancionada mitjançant una resolució ferma per una altra
infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any,
comptador a partir de la notificació de la resolució.
Article 82
Proporcionalitat en la imposició de les sancions
Per determinar la quantia de les multes i l’aplicació de les
altres sancions, l’òrgan competent ha d’atenir-se als criteris de
graduació següents:
a) La naturalesa dels perjudicis causats.
b) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
c) L’esmena per part de la persona infractora dels defectes
que donaren lloc a la iniciació del procediment abans que se’n
dicti la resolució corresponent.
Article 83
Règim de prescripcions
1. Les infraccions administratives molt greus en les matèries
que preveu aquesta llei prescriuen als dos anys; les greus, als
dotze mesos; i les lleus, als sis mesos, comptadors a partir de la
comissió del fet infractor.
2. El termini de prescripció de les sancions imposades a
l’empara d’aquesta llei és d’un any per a les sancions molt
greus; per a les greus, de sis mesos; i per a les lleus, de tres
mesos, comptadors sempre a partir de l’endemà del dia en què
esdevingui ferma la resolució per la qual s’imposa la sanció.
Article 84
Concurrència amb altres infraccions
1. Les responsabilitats derivades d’aquesta llei s’exigeixen sens
perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què es pugui
incórrer.
2. Així mateix, no poden ser sancionats fets que ja ho hagin
estat penalment o administrativament, en casos en què s’apreciï
identitat de subjecte, fet i fonament.
3. Quan, amb motiu dels expedients administratius que
s’instrueixen, les conductes a què es refereix aquesta llei
puguin revestir caràcter d’infracció penal, l’òrgan competent
per imposar la sanció ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal,
amb la finalitat d’exigir les responsabilitats penals en què hagin
pogut incórrer els subjectes infractors, i s’ha d’abstenir de
continuar el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial
no s’hi pronunciï.

Article 85
Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
a) Elaborar, utilitzar i difondre en centres educatius de les
Illes Balears llibres de text i materials didàctics que presentin
les persones com a inferiors o superiors en funció del sexe o
difonguin una imatge vexatòria o discriminatòria de les dones.
b) Incomplir els acords de colAlaboració entre les
administracions públiques i els mitjans de comunicació
subscrits amb la finalitat d’eradicar les conductes afavoridores
de situacions de desigualtat de les dones, que preveu l’article
66 d’aquesta llei.
c) Vulnerar el principi d’igualtat d’oportunitats en la
convocatòria de premis, honors i distincions.
Article 86
Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
a) L’incompliment de l’obligació de confidencialitat
respecte de dades personals, socials i sanitàries de dones que
constin en els expedients tramitats en aplicació del que
estableix el títol V d’aquesta llei.
b) Les infraccions lleus que es reiterin per segona vegada.
Article 87
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La reiteració per tercera vegada o posterior d’una
conducta infractora objecte d’infracció lleu.
b) La reiteració per segona vegada o posterior de la
infracció greu de l’obligació de confidencialitat respecte de
dades personals, socials i sanitàries de dones que constin en els
expedients tramitats en aplicació del que estableix el títol V
d’aquesta Llei.
Article 88
Sancions
1. L’aplicació de les sancions s’ha de dur a terme de la manera
següent:
a) Les infraccions lleus es poden sancionar:
1r. Amb una advertència.
2n. Amb una multa de fins a 3.000 i.
b) Les infraccions greus es poden sancionar:
1r. Amb una multa de 3.000,01 i a 30.000 i.
2n. Amb la prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajut
públic de les administracions públiques de les Illes
Balears per un període comprès entre un i tres anys.
3r. Amb la inhabilitació temporal, pel mateix període,
de la persona física o jurídica responsable per exercir la
titularitat de centres o serveis dedicats a la prestació de
serveis públics.
c) Les infraccions molt greus es poden sancionar:
1r. Amb una multa de 30.000,01 i a 90.000 i.
2n. Amb la prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajut
públic de les administracions públiques de les Illes
Balears per un període comprès entre tres i cinc anys.
3r. Amb la inhabilitació temporal, pel mateix període,
de la persona física o jurídica responsable per exercir la
titularitat de centres o serveis dedicats a la prestació de
serveis públics.
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2. Poden acumular-se dues o més sancions per a cada tipus
d’infracció d’acord amb aquests criteris:
a) Intencionalitat.
b) Participació en la comissió o l’omissió.
c) Abús d’autoritat.
d) Reiteració.
Article 89
Competència
1. La competència per imposar les sancions a què es refereix
aquesta llei correspon a l’òrgan de l’administració competent
en la matèria.
2. S’han de determinar reglamentàriament els òrgans
competents per imposar les sancions que estableix aquest títol.
Article 90
Procediment sancionador
Si no hi ha legislació específica aplicable, el procediment
per incoar i tramitar els expedients administratius sancionadors
ha de ser el que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament del procediment que s’ha de
seguir en l’exercici de la potestat sancionadora a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, o la norma que el substitueixi,
i també els principis que estableixi la legislació bàsica estatal
i autonòmica relatius al règim jurídic i al procediment
administratiu de les administracions públiques i del sector
públic.
Disposició addicional primera
M anament no normatiu
En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, els organismes i les entitats que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma han de tenir elaborats
els plans d’igualtat als quals es refereix l’article 44 d’aquesta
llei.
Disposició addicional segona
Elaboració i desenvolupament dels protocols d’intervenció
L’elaboració i el desenvolupament dels protocols
d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència
masclista a què es refereix l’article 77 d’aquesta llei han de
tenir lloc en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei.
Disposició transitòria única
Pel que fa a les previsions de l’article 71 d’aquesta llei
quant a l’obligatorietat de disposar de centres d’acollida i
serveis d’urgència, el Govern ha de garantir el finançament
d’aquests recursos humans i materials fins que no entri en vigor
el decret de traspàs que preveu l’article 14 d’aquesta llei.
Disposició derogatòria única
1. Es deroga la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
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2. Igualment, queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o
siguin incompatibles amb el que disposa.
Disposició final primera
M odificació de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la qual es
regula l’Institut Balear de la Dona
Es dóna una nova redacció a la lletra f) de l’article 3 de la
Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la qual es regula l’Institut Balear
de la Dona:
“Promoure i proposar a les administracions públiques de les
Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències,
l’execució de projectes i l’impuls de mesures, amb la
participació de totes les instàncies implicades, relatius a:
- Una educació no sexista.
- La incorporació de la dona al món laboral sense cap
tipus de discriminació.
- La salut de la dona.
- La participació de la dona en la vida pública.
- La protecció jurídica i social de la dona.
- El tractament de la dona en els mitjans de comunicació
i en la publicitat.
- La promoció i el foment de la dona en el món de
l’esport.
- Els continguts formatius per al personal destinat als
centres o les unitats administratives que desenvolupen
tasques relacionades amb polítiques d’igualtat.”
Disposició final segona
Habilitació normativa
Es faculten el Consell de Govern i els consells insulars
perquè, en l’àmbit de les seves competències, dictin, en el
termini màxim d’un any, les disposicions reglamentàries que
siguin necessàries per desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final tercera
Directrius de l’informe d’impacte de gènere
En el termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha d’aprovar les
directrius a què es refereix l’apartat 5 de l’article 5 d’aquesta
llei.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà del dia en què s’hagi
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat de
l’article 6, que serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2017.
A la seu del Parlament, a 13 de juliol de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de dia 21 de juliol de 2016, aprovà la Llei
d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
Palma, a 29 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
LLEI D’AVALUACIÓ AM BIENTAL
DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
I
El procediment d’avaluació ambiental de projectes, plans i
programes garanteix la prevenció d’impactes ambientals
negatius, amb la valoració prèvia de la millor entre diferents
alternatives, inclosa l’alternativa zero, i l’establiment de
mecanismes de prevenció, correcció o compensació, per la qual
cosa és un instrument fonamental per a la protecció del medi
ambient, el benestar ciutadà i la salut, de manera compatible
amb el desenvolupament econòmic i social.
En desplegament dels principis que recullen els articles 2 i
6 del Tractat de la Unió Europea i 191 a 193 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea, es dictaren la Directiva
2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny
de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans
i programes en el medi ambient, i la Directiva 2011/92/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011,
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient, que substituí
la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985,
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient, i que ha estat
modificada per la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu
i del Consell, de 16 d’abril, pendent de transposició.
Les directives recullen resolucions internacionals sobre
avaluació ambiental, d’entrada les que aprova l’Assemblea
General de les Nacions Unides, com la Carta Mundial de la
Naturalesa, aprovada el 28 d’octubre de 1982, o el principi 17
de la cèlebre Declaració de Río de 1992, adoptada en el si de
la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient
i el Desenvolupament. En matèria transfronterera, incorporen
el Conveni d’Espoo, de 25 de febrer de 1991, ratificat per la
Unió Europea i per l’Estat espanyol, i el Protocol de Kíev, de
21 de maig de 2003.
D’acord amb l’article 45 de la Constitució Espanyola, els
poders públics han de vetllar per la utilització racional dels
recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la
qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.
II
El repartiment competencial, d’acord amb l’article
149.1.23a de la Constitució Espanyola, atribueix a l’Estat la
competència de la regulació bàsica, i reserva explícitament a

les comunitats autònomes l’establiment de normes addicionals
de protecció.
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a la comunitat
autònoma, en l’article 30.46, la competència exclusiva en
matèria de “Protecció del medi ambient, ecologia i espais
naturals protegits, sens perjudici de la legislació bàsica de
l’Estat. Normes addicionals de protecció del medi ambient”.
Per tant, la comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria de protecció en tot allò que no hagi regulat l’Estat en
la legislació bàsica.
En tot cas, el Tribunal Constitucional ha negat (des de
l’STC 13/1998, de 22 de gener) que el procediment d’avaluació
ambiental consisteixi en l’execució d’una competència de medi
ambient, sinó que el considera adjectiu del procediment
d’autorització o aprovació, i valida així que l’Estat es reservi
l’avaluació ambiental dels projectes, els plans i els programes
en els quals actuï com a òrgan substantiu. Això no obstant,
també ha precisat que, en aquests casos, s’ha de garantir la
participació de les comunitats autònomes, en un informe que
qualifica de preceptiu.
La Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, ha dut a terme una revisió d’aquest instrument
jurídic de control previ, integrant en una sola norma els
procediments d’avaluació d’impacte ambiental de projectes
(AIA) i d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes
(AAE), amb un esquema similar per a tots dos procediments,
que unifica la terminologia i desplega una regulació prou
exhaustiva, amb la intenció confessa d’uniformitzar la regulació
a l’àmbit estatal i deixar poc marge per al desplegament
autonòmic, enfocament que ha motivat dos recursos
d’inconstitucionalitat contra la Llei (BOE de 15 d’abril de
2014). En tot cas, a les Illes Balears entrà en vigor el 12 de
desembre de 2014, d’acord amb la disposició derogatòria i la
disposició final onzena, que obliguen a adaptar-hi la legislació
autonòmica.
La primera regulació pròpia a les Illes Balears de
l’avaluació de l’impacte ambiental fou el Decret 4/1986,
d’implantació i regulació dels estudis d’impacte ambiental,
aprovat pel Consell de Govern de dia 23 de gener de 1986,
considerat com una normativa provisional i de rang insuficient,
que complia amb la transposició necessària de la Directiva
85/337/CEE. Aquesta regulació fou modificada, de manera
parcial, pel Decret 85/2004, d’1 d’octubre.
Vint anys després, es va promulgar la Llei 11/2006, de 14
de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, que ha estat
modificada en nombroses ocasions; concretament, per la
disposició addicional desena de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives;
per la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals
per impulsar les inversions i l’activitat econòmica de les Illes
Balears; per la disposició addicional tercera de la Llei 7/2012,
de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible; i finalment per la disposició derogatòria única de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. Aquesta
llei aprofita l’ocasió de l’adaptació a la llei estatal per derogar
i substituir la Llei 11/2006 i les seves modificacions, i aporta
claredat i seguretat jurídica.
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III
La disposició addicional setena de la Llei 21/2013
recondueix l’avaluació de repercussions dels plans, els
programes i els projectes que puguin afectar els espais Xarxa
Natura 2000 als procediments que preveu l’articulat, per la qual
cosa modifica també la regulació a les Illes Balears.
La Xarxa N atura 2000 es va crear amb la Directiva
92/43/CE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres,
i està integrada pels llocs d’importància comunitària (LIC) fins
que es transformen en zones d’especial conservació (ZEC), les
ZEC i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)
designades d’acord amb la Directiva 2009/147/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009,
relativa a la conservació de les aus silvestres.
La Xarxa Natura 2000 ha estat regulada per la Llei estatal
42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, modificada per la Llei 33/2015, de 21 de
setembre, i per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO),
modificada per la Llei 6/2009, que estableix el règim jurídic
general per a la declaració, la protecció, la conservació, la
restauració, la millora i la gestió adequades dels espais de
rellevància ambiental.
La Llei 21/2013 preveu que els plans, els programes i els
projectes que, sense tenir relació directa amb la gestió d’un lloc
Xarxa Natura 2000 o sense ser necessaris per a aquesta gestió,
puguin afectar de manera apreciable aquests llocs o espais, ja
sigui individualment o en combinació amb altres plans,
programes o projectes, s’han d’avaluar amb els procediments
que preveu la Llei 21/2013. Per aquest motiu, aquesta llei
dedica el títol IV a l’avaluació de repercussions als espais
Xarxa Natura 2000.
D’altra banda, també ha calgut adaptar la Llei 5/2005 a la
nova normativa europea i estatal bàsica, per la qual cosa la
disposició final segona d’aquesta llei modifica l’article 39 de
la Llei 5/2005, per regular el procediment de repercussions.
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La matèria de medi ambient ha estat pionera en el camp de
la transparència i la participació. La Directiva 90/313/CE ja
afirmava que “l’accés a la informació sobre medi ambient
milloraria la protecció ambiental”. Sense escatimar el valor
d’altres precedents de dret internacional, cal reconèixer la fita
que representà el Conveni sobre l’accés a la informació, la
participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la
justícia en matèria de medi ambient, aprovat a Aarhus el 25 de
juny de 1998, que signaren tant la Unió Europea com l’Estat
espanyol. Aquest conveni és el germen de les directives
2003/4/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener
de 2003, relativa a l’accés del públic a la informació
mediambiental, i 2003/35/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de maig de 2003, per la qual s’estableixen
mesures per a la participació del públic en l’elaboració de
determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient,
i també de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, d’informació,
participació i accés a la justícia en matèria de medi ambient.
Aquesta llei n’incorpora les determinacions, adaptades a les
administracions de les Illes Balears, i en desplega els efectes en
els tràmits ambientals.
Així mateix, la llei aprofundeix en la utilització de mitjans
electrònics com a manera habitual de comunicació, per facilitar
la participació, la transparència i l’accés a la informació, en la
línia de la legislació bàsica sobre el procediment administratiu
i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
En la mesura en què ho permeten la regulació bàsica i la
complexitat de la matèria, també procura simplificar la
tramitació sense perdre el rigor i l’exigència en la preservació
ambiental, tant en el procediment d’avaluació ambiental mateix
com en el de repercussions de la Llei 5/2005. En aquesta
mateixa línia, la disposició final tercera exclou de l’autorització
administrativa preceptiva de l’Administració hidràulica un
seguit d’obres i actuacions menors.
V
La llei consta de sis títols, inclòs el preliminar, una
disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició
derogatòria, vuit disposicions finals i quatre annexos.

IV
Aquesta llei també incorpora els principis de transparència
de l’actuació administrativa i modernització de l’Administració
amb l’impuls de la tramitació electrònica.
Un dels ítems més segurs per mesurar la qualitat d’una
democràcia és la transparència informativa; així ho entén la
Unió Europea, que en la Carta dels drets fonamentals (Tractat
de Lisboa) inclou el dret d’accés als documents (article 42),
desplegat en la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la
reutilització de la informació del sector públic, modificada per
la Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 26 de juny de 2013. El Conveni 205 del Consell d’Europa,
sobre accés a documents públics, de 2009, tot i que no ha estat
ratificat per Espanya, ha esdevingut una fita en la regulació de
la transparència i se’n reconeixen les traces en la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

En general, i atesa la vocació de la Llei 21/2013 de ser una
norma complerta i d’aplicació directa, s’ha descartat l’opció de
transcriure-la en aquesta llei i s’ha preferit circumscriure la
regulació autonòmica al desplegament normatiu de les
especificitats a les Illes Balears, tret quan s’ha considerat que
era més pràctic i clar refondre la regulació de la llei bàsica amb
les aportacions pròpies.
Tanmateix, el títol preliminar, a més d’establir l’objecte i
l’abast de la llei, també recull, en les finalitats de la norma, els
principis de dret internacional, europeu i de la legislació bàsica,
perquè s’ha considerat oportú reproduir-los al principi de la
llei, juntament amb els principis de cooperació
interadministrativa. Així mateix, tal com s’ha apuntat, s’hi
regula el compromís amb la participació, la transparència i
l’administració electrònica, i el conflicte entre la publicitat i la
confidencialitat de les dades.
El títol I confirma la Comissió de M edi Ambient de les Illes
Balears com l’òrgan ambiental de les Illes Balears, en precisa
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l’estructura en òrgans i introdueix la novetat del caràcter públic
de les sessions del Ple.
El títol II regula estrictament els procediments d’avaluació
ambiental. En desplegament de la normativa bàsica, i per evitar
procediments innecessaris, la llei s’acull a l’article 3.5 de la
Directiva 2001/42/CE per establir quins plans o modificacions
no tenen efectes significatius en el medi ambient, o entén que
aquests seran favorables, i que, per tant, no estan subjectes als
procediments d’avaluació ambiental estratègica, excepcions ja
recollides en la Llei 11/2006.
En la documentació dels estudis d’impacte ambiental s’ha
inclòs, a més del contingut mínim que estableix la llei bàsica,
un annex d’incidència paisatgística, tenint present tant l’actiu
que representa el paisatge a les Illes Balears com la vigència
del Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell
d’Europa el 20 d’octubre de 2000, que entrà en vigor a l’Estat
espanyol l’1 de març de 2008.
El títol III regula de manera específica la consulta
preceptiva a l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma en els
plans, els programes i els projectes que ha d’avaluar
l’Administració General de l’Estat.
El títol IV tracta sobre l’avaluació de les repercussions als
espais Xarxa Natura 2000, en la línia exposada.
Finalment, el títol V regula unes matèries cabdals en
l’avaluació ambiental però que sovint són negligides en la
pràctica, el seguiment dels procediments ambientals, la
protecció de la legalitat ambiental, el restabliment de l’ordre
jurídic pertorbat i el règim sancionador.
VI
La disposició derogatòria, a més de la clàusula derogatòria
genèrica, deroga específicament la Llei 11/2006, les excepcions
que recollien els articles 39 bis i 39 ter de la Llei 5/2005 i els
paràgrafs segon i tercer de l’article 44.4 de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que havien estat
objecte de suspensió per la disposició addicional única del
Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en
matèria urbanística.
D’altra banda, s’ha considerat que aquesta llei és apropiada
per complir una de les recomanacions de la M issió
d’Assessorament Ramsar respecte de la zona humida
d’importància internacional (lloc Ramsar) S’Albufera de
Mallorca, i, en conseqüència, deroga la Llei 9/2010, de 27 de
juliol, de declaració d’interès autonòmic de la construcció del
camp de golf de Son Bosc a Muro, atenent també a les
consideracions de la Sentència 592, de 8 d’octubre de 2015, del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en la qual
s’expressen dubtes sobre la constitucionalitat de la Llei 9/2010.
La Llei 9/2010, que té per objecte únic promoure la
construcció del camp de golf de Son Bosc, deroga qualsevol
disposició que s’hi oposi, la contradigui o sigui incompatible
amb el que disposa, i en particular l’Acord del Consell de
Govern de 26 de juliol de 2010 sobre l’inici del procediment
d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de
S’Albufera de Mallorca en allò que afecta la finca registral
16.091, del terme municipal de Muro.

A més del caràcter anòmal d’una llei específica per a una
iniciativa privada en un espai d’alt interès, cal tenir present
l’informe i les recomanacions que el novembre de 2010 va
emetre la Missió Ramsar número 68 respecte de S’Albufera, en
què s’afirma que la zona de Son Bosc és part integral de
l’ecosistema de S’Albufera de Mallorca (de fet, la zona va estar
inclosa dins els límits del parc natural durant alguns mesos de
2003 i 2004), i, en conseqüència, recomana “ampliar els límits
del lloc Ramsar per incloure-hi Son Bosc i preveure la
possibilitat que aquesta ampliació s’inclogui dins el Parc
Natural de S’Albufera de Mallorca” (recomanació número 1),
i també que “el PORN modificat hauria d’incloure la zona de
Son Bosc, específicament exclosa del PORN actual per la Llei
9/2010, de 27 de juliol. Per a això, s’hauria de derogar
immediatament aquesta llei” (recomanació número 3).
De les recomanacions de la Missió d’Assessorament
Ramsar número 68 ja s’ha dut a terme la relativa a l’ampliació
de la zona d’especial protecció per a les aus, mitjançant
l’Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2011, que va
determinar l’ampliació de la zona d’especial protecció per a les
aus de S’Albufera de M allorca ES0000038 (BOIB núm. 38, de
15 de març de 2011), basant-se en els informes tècnics reiterats
sobre la importància de la zona de Son Bosc per a l’existència
de les aus de l’annex I de la Directiva d’aus.
Quant a les disposicions finals, la disposició final primera,
en la línia de derogar les disposicions que exceptuen del
procediment general d’avaluació ambiental, modifica la
redacció de l’article 16.4 de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre,
d’ordenació minera de les Illes Balears.
La disposició final segona modifica la Llei 5/2005, en
congruència amb l’articulat d’aquesta llei, i inclou unes
modificacions d’actualització de les regulacions d’ús públic
dels espais de rellevància ambiental, motivada per la necessitat
d’afrontar l’increment de pressió que pateixen aquests espais i
les noves demandes d’usos, i també un ajustament dels usos
públics a la realitat dels requeriments de conservació, procurant
fer-los compatibles amb l’accés al medi natural, en concret al
domini públic maritimoterrestre i al patrimoni. La llei compleix
també un acord unànime del Parlament sobre la necessitat de
regular i controlar l’activitat coneguda com a party-boats.
També a través de les disposicions finals, es modifiquen la
disposició transitòria quarta i l’article 15.5 de la Llei 2/2014, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl, així com l’article 1.3 de la
Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d’interès general
en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la
inversió.
Finalment, pel que fa als annexos amb la relació de plans,
programes i projectes subjectes a l’avaluació ambiental, s’ha
optat per recollir el conjunt dels supòsits i criteris que
estableixen els annexos I, II, III i V de la Llei 21/2013, i
refondre’ls amb els afegits, que, com a normes addicionals de
protecció, s’ha considerat oportú mantenir de la regulació de
les previsions de la Llei 11/2006, modulades per l’experiència
de l’òrgan ambiental. En canvi, es fa una remissió íntegra als
annexos IV i VI de la Llei 21/2013 sobre el contingut dels
estudis d’avaluació ambiental i els criteris tècnics.
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TÍTOL PRELIM INAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit
L’objecte d’aquesta llei és regular l’avaluació ambiental
dels plans, els programes i els projectes que puguin tenir
efectes significatius sobre el medi ambient de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les competències
que estableix l’article 30.46 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, i en el marc de la legislació bàsica continguda en
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de
les directives europees aplicables, sense perjudici de les
competències que corresponguin a l’Administració General de
l’Estat d’acord amb la legislació bàsica estatal.
Article 2
Finalitats
Les finalitats d’aquesta llei són:
1. Regular un procediment d’intervenció administrativa
ambiental que garanteixi un nivell de protecció del medi
ambient elevat i el desenvolupament sostenible, harmonitzant
el desenvolupament econòmic amb la protecció i la millora del
medi ambient, la biodiversitat, la qualitat de vida, la salut
humana i els recursos naturals, mitjançant:
a) La integració dels aspectes ambientals en l’elaboració i
l’adopció, l’aprovació o l’autorització dels plans, els programes
i els projectes.
b) L’anàlisi i la selecció d’alternatives ambientalment
viables, inclosa l’alternativa zero.
c) L’establiment de les mesures que permetin prevenir,
corregir i, si escau, compensar els efectes adversos sobre el
medi ambient.
d) L’establiment de mesures de vigilància, seguiment i
sanció necessàries per complir les finalitats d’aquesta llei.
2. Adaptar la legislació autonòmica ambiental de les Illes
Balears a les modificacions normatives de la legislació
comunitària i estatal, i subjectar els procediments d’avaluació
ambiental als principis que estableixen la normativa europea i
estatal bàsica, com ara el principi de precaució, el d’acció
preventiva i cautelar, el de no-discriminació i el d’actuació
d’acord amb el millor coneixement científic disponible.
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6. Promoure la responsabilitat social per mitjà del coneixement
dels efectes sobre el medi ambient que porten implícits la
posada en marxa o l’execució dels plans, els programes, els
projectes o les activitats que regula aquesta llei, i vetlar per
l’aplicació efectiva del principi de “qui contamina paga”.
Article 3
Cooperació interadministrativa
1. Per a una protecció ambiental adequada i l’exercici efectiu
dels drets reconeguts en aquesta llei, les administracions
públiques competents han d’ajustar les actuacions en matèria
d’avaluació ambiental als principis de lleialtat institucional,
coordinació, informació mútua, cooperació, colAlaboració i
coherència.
2. La persona titular de la conselleria competent en medi
ambient, representant del Govern en la Conferència Sectorial
de Medi Ambient, ha de col Alaborar en l’impuls dels canvis
normatius i les reformes necessàries de la normativa estatal per
adaptar-la a la normativa europea i internacional, tot respectant
les competències autonòmiques.
3. La consulta preceptiva a l’òrgan ambiental de les Illes
Balears dels plans, els programes i els projectes que hagin de
ser adoptats, aprovats o autoritzats per l’Administració General
de l’Estat i els organismes públics vinculats o que en depenen,
o que siguin objecte de declaració responsable o comunicació
prèvia davant aquesta administració, que s’ubiquin a les Illes
Balears o les afectin, s’ha d’emetre d’acord amb les previsions
i els efectes que preveuen la normativa bàsica estatal i aquesta
llei.
4. Quan l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears tengui coneixement de la tramitació o el
desenvolupament d’un pla, un programa, un projecte o una
instalAlació, fora de les Illes Balears, que pugui tenir efectes
ambientals significatius per a les Illes Balears, ha de demanar
a les autoritats competents la informació necessària per fer-ne
un seguiment adequat, i, en l’àmbit de les competències
pròpies, adoptar les mesures oportunes per garantir la mínima
afecció.
Article 4
Informació ambiental, participació pública i sostenibilitat
social

3. Racionalitzar, simplificar i agilitar els procediments
administratius de control ambiental, garantint la colAlaboració
i la coordinació entre totes les administracions públiques
competents i aplicant el principi de proporcionalitat entre els
efectes previstos i el procediment d’avaluació.

1. L’òrgan ambiental, els òrgans substantius i els promotors han
de garantir la participació real i efectiva dels ciutadans en la
presa de decisions en matèria de medi ambient, i també el dret
d’accés a la informació ambiental, en la forma i els termes que
s’estableixen en la normativa que en regula l’exercici.

4. Fomentar la participació real i efectiva dels ciutadans en la
presa de decisions democratitzant els procediments
administratius regulats en aquesta llei i garantir l’efectivitat en
el compliment dels tràmits de consultes, informació i
participació pública previstos.

2. Durant els tràmits d’audiència i d’informació pública, o en
qualsevol altre que permeti la participació de les persones
interessades, tota la documentació objecte d’aquest tràmit ha de
ser accessible en un format digital i informàtic.

5. Promoure la cultura de la transparència i la utilització de
mitjans electrònics per facilitar la participació i l’accés a la
informació.

3. La documentació objecte d’informació pública:
a) S’ha de publicar en les seus electròniques o pàgines web
corresponents d’una manera clara, estructurada i comprensible
per a les persones interessades, preferiblement en formats
reutilitzables. Es poden preveure reglamentàriament formes
addicionals de publicitat.
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b) Ha de respectar les limitacions d’accés a la informació
pública, d’acord amb l’article 5 següent.
4. La informació ha de ser comprensible i d’accés fàcil, i s’ha
de procurar que estigui a disposició de les persones amb
discapacitat, conformement al principi d’accessibilitat
universal.
5. L’accés digital a la tramitació ambiental s’ha de desplegar
reglamentàriament.
6. D ’acord amb la legislació aplicable, és pública l’acció per
exigir davant els òrgans administratius i els tribunals de la
jurisdicció contenciosa el compliment del que disposa aquesta
llei.
7. L’òrgan ambiental i els òrgans substantius han de tenir en
compte la valoració social dels projectes en les seves
determinacions.
Article 5
Confidencialitat
1. Aquesta llei s’ha de complir respectant la confidencialitat de
les informacions aportades pel promotor i la normativa
aplicable al secret industrial i comercial, la protecció de dades
de caràcter personal, la protecció d’espècies i d’altres.
2. En el cas que el promotor solAliciti la confidencialitat d’una
part de la documentació, ho haurà d’indicar i justificar
suficientment, aportant a l’òrgan substantiu una còpia de la
documentació en els termes que consideri adequats per
sotmetre-la a la informació pública.
3. En el supòsit de l'apartat anterior, l’òrgan competent per a la
tramitació de la informació pública resoldrà motivadament
sobre la solAlicitud de confidencialitat de dades, ponderant el
principi d’informació i participació pública real i efectiva en
matèria de medi ambient amb el dret a la confidencialitat.
La resolució s’ha de notificar al promotor, amb indicació
dels recursos que pertoquin. En el cas que s’admeti la
confidencialitat de dades, així es farà constar en l'anunci de la
informació pública, advertint dels recursos que pertoquin.

la condició de persona interessada i rebre la notificació
corresponent dels actes de tràmit preceptius i la resolució que
en dicti l’òrgan administratiu competent.
2. Tots els promotors poden aportar una adreça electrònica i
assenyalar-la com a mitjà de notificació preferent. S’han
d’adoptar les mesures que pertoquin perquè la notificació
produeixi efectes plens.
El sistema de notificació ha de permetre acreditar l’hora i
la data en què la notificació s’ha posat a disposició de la
persona interessada, i també l’accés efectiu, moment en què la
notificació s’entén practicada.
Si transcorren deu dies hàbils des que es té constància de la
posada a disposició de la notificació, i la persona interessada no
s’ha pronunciat, s’ha d’entendre que l’ha rebutjada, d’acord
amb la normativa de procediment administratiu comú.
A més dels supòsits que preveu la normativa de
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, els promotors, les persones jurídiques o els
colAlectius de persones físiques que, per raó de la capacitat
econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius
acreditats, tenguin accés i disponibilitat dels mitjans
tecnològics, han d’aportar una adreça electrònica, que s’ha de
considerar el mitjà preferent de notificació.
3. Les comunicacions i les consultes entre les administracions
públiques afectades s’han de dur a terme preferentment per un
mitjà electrònic; en concret, l’òrgan ambiental ha de tramitar de
manera telemàtica la petició de consultes i informes a les altres
administracions públiques afectades per l’avaluació ambiental
del pla, el programa o el projecte.
4. Els promotors han de presentar en suport digital la
documentació relativa als procediments regulats en aquesta llei,
sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri oportú que es
presentin en paper. L’òrgan ambiental ha de determinar les
característiques tècniques i les especificacions del suport
digital, d’acord amb el que preveu l’article 8 d’aquesta llei.
TÍTOL I
L’ÒRGAN AM BIENTAL

Article 6
Ús de mitjans telemàtics

Article 7
Determinació i estructura

1. Les relacions interadministratives i les dels ciutadans amb les
administracions públiques s’han de dur a terme preferentment
amb els mitjans informàtics, telemàtics i electrònics que en
cada moment es trobin disponibles, respectant les garanties i els
requisits legalment establerts, de conformitat amb la normativa
de regulació de l’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics i la normativa de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

1. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és l’òrgan
ambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears pel que
fa als projectes, els plans o els programes subjectes a
l’avaluació d’impacte ambiental o l’avaluació ambiental
estratègica que regula aquesta llei.

Les administracions públiques han d’habilitar els
instruments necessaris per possibilitar els procediments i els
tràmits electrònicament i per garantir que els ciutadans puguin
obtenir, per mitjans electrònics, la informació i els formularis
necessaris per accedir a l’activitat i l’exercici d’aquests,
presentar la documentació i les solAlicituds necessàries,
conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tengui

2. Així mateix, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, la Comissió de M edi Ambient de les Illes
Balears ha d’exercir les funcions relatives a les autoritzacions
ambientals integrades, a les agendes locals 21 i a la resta que li
atribueixi la legislació sectorial.
3. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
s’estructura en els òrgans següents:
a) El Ple.
b) La Presidència.
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c) El Comitè Tècnic.
4. L’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears s’han de determinar
reglamentàriament. En tot cas, les sessions del Ple de la
Comissió han de ser públiques, sens perjudici, si escau, de les
limitacions d’accés per motius de cabuda.
5. La regulació del Comitè Tècnic, que pot organitzar-se en
subcomitès, ha de garantir-ne una composició multidisciplinària
i la representació de les conselleries del Govern implicades, els
consells insulars, els ajuntaments, l’Administració de l’Estat i
les organitzacions socials en matèria de medi ambient.
Així mateix, s’ha de convidar els ajuntaments, amb veu i
vot, i les persones, els promotors i les entitats interessades, amb
veu però sense vot, a participar en els punts de l’ordre del dia
en què estiguin interessats, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
Article 8
Criteris tècnics o interpretatius
1. Sens perjudici de la potestat reglamentària del Govern i de
la persona titular de la conselleria responsable de medi
ambient, i també de les instruccions, circulars i ordres de servei
que dictin els òrgans superiors i directius de la conselleria per
a l’impuls i la direcció de l’activitat administrativa, el Ple de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, amb l’informe
previ del Comitè Tècnic, pot aprovar criteris tècnics o
interpretatius per a la redacció dels estudis ambientals
estratègics dels plans o els programes i dels estudis d’impacte
ambiental dels projectes, i també per a la predicció i la
valoració dels seus impactes, les característiques tècniques i les
especificacions de la documentació que ha de presentar el
promotor en suport digital.
2. Així mateix, la Comissió pot proposar a la persona
responsable de la conselleria competent en medi ambient que
estableixi criteris tècnics o interpretatius per a la redacció dels
estudis d’impacte ambiental dels projectes i els estudis
ambientals estratègics dels plans o els programes, i també per
a la predicció i la valoració dels seus possibles impactes.
3. Aquestes circulars, instruccions o ordres de servei s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina
web corporativa de la Comissió de M edi Ambient de les Illes
Balears.
TÍTOL II
AVALUACIÓ AM BIENTAL DE PLANS,
PROGRAM ES I PROJECTES
Capítol I
Avaluació ambiental estratègica de plans i programes
Article 9
Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica
1. Han de ser objecte d’una avaluació ambiental estratègica
ordinària els plans i els programes, i també les modificacions
d’aquests, que adoptin o aprovin les administracions
autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l’aprovació dels
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quals exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord
del Consell de Govern quan:
a) Estableixin el marc per a l’autorització futura de
projectes legalment sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental
i es refereixin a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura,
l’aqüicultura, la pesca, l’energia, la mineria, la indústria, el
transport, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics,
l’ocupació del domini públic maritimoterrestre, la utilització
del mitjà marí, les telecomunicacions, el turisme, l’ordenació
del territori urbà i rural o l’ús del sòl.
b) Requereixin una avaluació perquè afecten espais Xarxa
Natura 2000 en els termes que preveu la legislació del
patrimoni natural i de la biodiversitat.
c) Requereixin una avaluació ambiental estratègica
simplificada d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article en els dos
supòsits següents:
i. Quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en
l’informe ambiental estratègic d’acord amb els criteris de
l’annex IV.
ii. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a solAlicitud
del promotor.
2. Han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica
simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i els programes que
s’indiquen en l’apartat 1 d’aquest article.
b) Els plans i els programes que s’indiquen en l’apartat 1
anterior que estableixin l’ús de zones de reduïda extensió en
l’àmbit municipal.
c) Els plans i els programes que estableixin un marc per a
l’autorització de projectes en el futur, però no compleixin els
altres requisits que s’indiquen en l’apartat 1 anterior.
3. Aquesta llei no és aplicable als plans i als programes que
exclou explícitament la normativa bàsica estatal. Això no
obstant, els plans i els programes aprovats específicament per
una llei autonòmica han de disposar de les dades necessàries
per a l’avaluació de les repercussions sobre el medi ambient i,
en la tramitació de la llei d’aprovació, s’han de complir els
objectius que estableix la normativa d’avaluació ambiental.
4. Es considera que no tenen efectes significatius en el medi
ambient, i per tant no se subjecten als procediments d’avaluació
ambiental estratègica, d’acord amb l’article 3.5 de la Directiva
2001/42/CE:
a) Les modificacions de plans territorials o urbanístics que
tenguin com a objecte exclusiu alguna o algunes de les
finalitats expressades a continuació:
i. Disminució de coeficients d’edificabilitat o de
percentatges d’ocupació dels edificis.
ii. Disminució de l’altura màxima dels edificis.
iii. Canvi d’usos plurifamiliars a unifamiliars.
iv. Augment de la superfície, o reajustament per raons
funcionals, de zones d’equipaments, espais lliures públics
o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificació
o classificació no afecti terrenys classificats com a sòl
rústic.
v. Augment de la superfície de la parcelAla mínima per
poder construir o implantar un ús urbanístic.
vi. Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable o
apte per a la urbanització amb la finalitat de reconvertir-lo
en sòl rústic.
vii. Implementació o extensió de les mesures de protecció
del medi ambient, de restauració o recuperació d’hàbitats o
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espècies afectades per incendis forestals o altres desastres
naturals, en sòl rústic o respecte de béns integrants del
patrimoni històric.
viii. Establiment o modificació dels índexs d’ús turístic o
residencial sempre que representin una disminució de la
capacitat de població.
ix. Canvis del sistema d’actuació de polígons o unitats
d’actuació.
b) L’aprovació o la modificació dels catàlegs de protecció
del patrimoni cultural sempre que només incloguin mesures que
representin un grau més alt de protecció del medi ambient o del
patrimoni cultural.
c) Els plans d’ordenació dels recursos naturals, els plans
reguladors d’ús i gestió, els plans de gestió d’espais Xarxa
Natura 2000 o d’altres espais naturals protegits, en la mesura
que representin un grau més alt de protecció del medi ambient.
d) Les modificacions de caire financer o d’escassa entitat
dels Programes de Desenvolupament Rural.
e) Estudis de detall.
5. Tampoc es subjecten als procediments d’avaluació ambiental
estratègica, d’acord amb l’article 3.5 de la Directiva
2001/42/CE, les modificacions d’escassa entitat que l’òrgan
ambiental declari, previ informe tècnic, que no tenen efectes
significatius en el medi ambient.
Article 10
Tràmits, documentació i terminis de l’avaluació ambiental
estratègica ordinària, l’avaluació ambiental estratègica
simplificada i la modificació de la declaració ambiental
estratègica
1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària, l’avaluació
ambiental estratègica simplificada, la modificació de la
declaració ambiental estratègica i la presentació de la
documentació per a aquests tràmits, s’ha de dur a terme de
conformitat amb el procediment i els terminis que preveu la
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i amb les
particularitats que preveu aquesta llei.
2. L’òrgan ambiental ha d’establir models normalitzats de
solAlicituds d’inici que han d’estar a l’abast del públic a la seu
electrònica de l’òrgan ambiental.
A la solAlicitud d’inici s’ha d’adjuntar la documentació que
exigeixen la normativa sectorial i la normativa bàsica estatal
d’avaluació ambiental i el justificant del pagament de la taxa
per a avaluacions ambientals que correspongui.
Tota la documentació s’ha de presentar en format digital,
sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri oportú que es
presenti en paper.
3. El procediment de tramitació s’ha d’adequar a les previsions
de l’article 6 d’aquesta llei, sobre l’ús de mitjans telemàtics.
4. La informació pública en els procediments que regula aquest
article s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i a la seu electrònica de l’òrgan substantiu o promotor.
Quan la normativa sectorial prevegi la informació pública
dels plans o els programes, s’ha de procurar que sigui
simultània a la informació pública del procediment ambiental.

5. L’anàlisi tècnica de l’expedient s’ha d’efectuar d’acord amb
la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i aquesta llei,
i ha d’incloure una referència particular a la integració
paisatgística, concretament al compliment de les normes
d’aplicació directa en matèria paisatgística que preveuen la
legislació territorial i urbanística.
6. Per a l'anàlisi tècnica de l'expedient i la formulació de la
declaració ambiental estratègica, l'òrgan ambiental disposarà
d'un termini de tres mesos, prorrogable per un mes més, per
raons justificades degudament motivades des de la recepció de
l'expedient complet.
Article 11
Particularitat de l’avaluació ambiental estratègica dels
instruments d’ordenació d’actuacions d’urbanització
L’avaluació ambiental estratègica dels instruments
d’ordenació d’actuacions d’urbanització ha d’incorporar,
almenys, els informes preceptius i determinants següents:
a) El de l’administració hidrològica sobre la disponibilitat
d’aigua potable, en quantitat, qualitat i suficiència de la
capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació amb
la població que prevegin les actuacions d’urbanització que es
proposin, i també sobre la protecció del domini públic
hidràulic.
b) El de l’administració de costes sobre la delimitació i la
protecció del domini públic maritimoterrestre, si escau.
c) Els de les administracions competents en matèria de
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, energia i altres
infraestructures afectades, pel que fa a aquesta afecció i a
l’impacte de l’actuació sobre la capacitat de servei d’aquestes
infraestructures.
Article 12
Particularitats
simplificada

de

l’avaluació

ambiental

estratègica

1. Dins el termini de vint dies hàbils des que es rep la solAlicitud
d’inici d’una avaluació estratègica simplificada, l’òrgan
ambiental, amb l’informe tècnic previ, pot resoldre que cal
tramitar una avaluació estratègica ordinària quan així es
desprengui de manera inequívoca del contingut de la solAlicitud.
La proposta de resolució s’ha de comunicar al promotor i a
l’òrgan substantiu, als quals s’ha d’atorgar un termini de deu
dies per presentar-hi alAlegacions, amb l’advertiment que, si no
en presenten, la resolució esdevindrà definitiva sense cap altre
tràmit.
2. L’informe ambiental estratègic pot concloure que el pla o el
programa és inviable ambientalment quan detecti inconvenients
que no siguin esmenables en el marc d’una tramitació
ambiental ordinària.
3. El document ambiental estratègic inclòs en la solAlicitud de
tramitació simplificada s’ha de publicar a la pàgina web de
l’òrgan ambiental durant la fase de consultes.
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Article 13
Particularitat de l’avaluació ambiental estratègica de les
normes territorials cautelars
1. Les normes territorials cautelars prèvies a la formulació, la
revisió o la modificació d’un instrument d’ordenació territorial
han d’incloure una memòria-anàlisi dels possibles efectes
significatius sobre el medi ambient, que s’ha de sotmetre al
tràmit d’informació pública i a la consulta de les
administracions públiques afectades, juntament amb la norma
territorial cautelar.
2. La intervenció de l’òrgan ambiental s’ha d’efectuar després
de la informació pública i de la consulta a les administracions
públiques, i abans de l’aprovació definitiva. A aquest efecte,
l’òrgan substantiu ha de remetre a l’òrgan ambiental tot
l’expedient administratiu, amb la norma territorial cautelar, la
memòria-anàlisi, els informes de les administracions públiques
afectades, les alAlegacions i la valoració.
3. La declaració ambiental estratègica s’ha de formular dins el
termini màxim d’un mes comptador des de l’entrada de la
solAlicitud i de tota la documentació en el registre de l’òrgan
competent per emetre-la, i s’ha de publicar dins el termini de
quinze dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Aquesta declaració no és impugnable, sens perjudici dels
recursos que, si n’és el cas, pertoquin contra l’acte o la
disposició d’aprovació o adopció de la norma territorial
cautelar.
Capítol II
Avaluació d’impacte ambiental de projectes
Article 14
Àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental
Han de ser objecte d’avaluació ambiental, d’acord amb
aquesta llei, els projectes inclosos en els apartats següents que
hagin de ser adoptats, aprovats o autoritzats per les
administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears,
o que siguin objecte de declaració responsable o comunicació
prèvia davant d’aquestes.
1. Han de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental
ordinària els projectes següents, públics o privats:
a) Els projectes inclosos en l’annex I i també els projectes
que es presentin fraccionats i assoleixin els llindars de l’annex
I mitjançant l’acumulació de les magnituds o les dimensions de
cadascun.
b) Els projectes inclosos en l’annex II, quan així ho
decideixi, cas per cas, l’òrgan ambiental en l’informe d’impacte
ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.
c) Qualsevol modificació de les característiques d’un
projecte consignat en l’annex I o en l’annex II, quan aquesta
modificació compleixi els llindars que estableix l’annex I.
d) Els projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental
simplificada quan el promotor solAliciti que es tramiti per mitjà
d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària.
2. Han de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental
simplificada els projectes següents, públics o privats:
a) Els projectes inclosos en l’annex II.
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b) Els projectes no inclosos ni en l’annex I ni en l’annex II
però que poden afectar de manera apreciable, directament o
indirectament, espais protegits Xarxa Natura 2000.
c) Qualsevol modificació de les característiques d’un
projecte de l’annex I o de l’annex II, diferent de les
modificacions descrites en l’apartat 1.c) anterior, ja autoritzats,
executats o en procés d’execució, que pugui tenir efectes
adversos significatius sobre el medi ambient. S’entén que una
modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el
medi ambient quan representa:
i. Un increment significatiu de les emissions a l’atmosfera.
ii. Un increment significatiu dels abocaments a llits públics
o al litoral.
iii. Un increment significatiu de la generació de residus.
iv. Un increment significatiu en la utilització de recursos
naturals.
v. Una afecció apreciable a espais protegits Xarxa Natura
2000.
vi. Una afecció significativa al patrimoni cultural.
d) Els projectes que es presentin fraccionats i assoleixin els
llindars de l’annex II mitjançant l’acumulació de les magnituds
o les dimensions de cadascun.
e) Els projectes de l’annex I que serveixen exclusivament o
principalment per desenvolupar o assajar nous mètodes o
productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior
a dos anys.
Article 15
Projectes exclosos i exceptuables de l’avaluació ambiental
1. Aquesta llei no s’aplica als projectes que la normativa bàsica
estatal d’avaluació ambiental exclou explícitament de
l’avaluació ambiental, en particular als projectes detallats
aprovats específicament per una llei. Això no obstant, els
projectes detallats aprovats específicament per una llei
autonòmica han de disposar de les dades necessàries per a
l’avaluació de les repercussions d’aquests projectes sobre el
medi ambient, i en la tramitació de la llei d’aprovació, s’han de
complir els objectius que estableix la normativa d’avaluació
ambiental.
2. El Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la
conselleria competent en medi ambient, amb l’informe previ de
l’òrgan ambiental emès a petició raonada de l’òrgan substantiu,
en supòsits excepcionals i mitjançant un acord motivat, pot
excloure un projecte determinat del procediment d’avaluació
d’impacte ambiental, i en particular les obres de reparació
d’infraestructures crítiques danyades com a conseqüència
d’esdeveniments catastròfics i les obres d’emergència.
3. L’informe de l’òrgan ambiental, mitjançant un tràmit sumari,
ha d’examinar la conveniència de sotmetre el projecte exclòs a
una altra forma d’avaluació que compleixi els principis i els
objectius d’aquesta llei, malgrat que sigui amb posterioritat, i
establir, si escau, les mesures correctores, protectores o
compensatòries que estimi adequades per minimitzar els
possibles efectes adversos del projecte.
4. L’acord d’exclusió del Consell de Govern s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i la informació
relativa a la decisió d’exclusió, els motius que la justifiquen, les
formes alternatives d’avaluació del projecte exclòs i les
mesures correctores, protectores o compensatòries, s’han de

2682

BOPIB núm. 58 - 29 de juliol de 2016

posar a disposició del públic en les seus electròniques o pàgines
web corresponents.

4. El procediment de tramitació s’ha d’adequar a l’article 6
d’aquesta llei, sobre l’ús de mitjans telemàtics.

5. L’òrgan substantiu ha de comunicar la informació que
preveu l’apartat 4 anterior a la Comissió Europea, prèviament
a l’autorització del projecte.

5. Els estudis d’impacte ambiental han d’incloure, a més del
contingut mínim que estableix la normativa bàsica estatal
d’avaluació ambiental, un annex d’incidència paisatgística que
identifiqui el paisatge afectat pel projecte, els efectes del seu
desenvolupament, i, si escau, les mesures protectores,
correctores o compensatòries.

Article 16
Valoració en el cas de fraccionament de projectes
L’avaluació d’impacte ambiental ha de fer referència a la
totalitat del projecte. El fraccionament de projectes no
impedeix que s’apliquin els llindars que estableixen els annexos
d’aquesta llei, als efectes dels quals s’han d’acumular les
magnituds o les dimensions de cadascun dels projectes
considerats.
Article 17
Tràmits, documentació i terminis de l’avaluació d’impacte
ambiental ordinària, de l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada i de la modificació de la declaració d’impacte
ambiental
1. L’avaluació d’impacte ambiental ordinària, l’avaluació
d’impacte ambiental simplificada, la modificació de la
declaració d’impacte ambiental, la presentació de la
documentació i el còmput dels terminis s’han de dur a terme de
conformitat amb els procediments que preveu la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental i les particularitats que
preveu aquesta llei.
Els efectes, la publicitat i la vigència de la declaració
d’impacte ambiental ordinària, la simplificada i les seves
modificacions es regeixen per la normativa bàsica estatal, tret
de les especialitats que expressament es contemplin al text
d’aquesta llei.
2. L’òrgan substantiu, prèviament a l’inici de la tramitació
ambiental, ha de valorar la viabilitat jurídica del projecte
d’acord amb la normativa sectorial aplicable, i el pot denegar
sense més tràmits si la incompleix de manera manifesta i
inequívoca.
Si l’òrgan ambiental, una vegada analitzada la
documentació presentada per l’òrgan substantiu, considera la
possible inviabilitat jurídica del projecte per aplicació de la
normativa sectorial, ho ha de notificar a l’òrgan substantiu a fi
que aquest adopti una resolució adequada i la comuniqui a
l’òrgan ambiental.
3. A la solAlicitud d’inici s’ha d’adjuntar la documentació que
exigeixen la normativa sectorial i la normativa bàsica estatal i,
si escau, el justificant del pagament de la taxa per avaluació
ambiental que correspon.
Tota la documentació s’ha de presentar en format digital,
sens perjudici que l’òrgan ambiental consideri oportú que es
presenti en paper.
L’òrgan ambiental ha d’establir models normalitzats de
solAlicituds d’inici, que han d’estar a l’abast del públic a la seu
electrònica de l’òrgan ambiental.

6. La informació pública s’ha d’efectuar mitjançant un anunci
que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i a la seu electrònica, sens perjudici que la normativa sectorial
o el desplegament reglamentari d’aquesta llei especifiquin
altres fórmules.
7. El termini per realitzar les consultes prèvies i per elaborar el
document d'abast serà de dos mesos. El termini per elaborar
l'estudi d’impacte ambiental i per realitzar la informació
pública i les consultes serà de sis mesos des de la comunicació
al promotor del document d'abast. El termini per l'anàlisi
tècnica i per formular la declaració d’impacte ambiental serà de
tres mesos des de la recepció de l'expedient complet,
prorrogables per un mes addicional per raons justificades i
comunicades al promotor i a l'òrgan substantiu.
Article 18
Particularitats en la tramitació
1. En el procediment d’avaluació d’impacte ambiental
ordinària, l’òrgan substantiu pot solAlicitar a l’òrgan ambiental
que determini les administracions públiques que consideri
afectades pel projecte, a l’efecte de poder dur a terme amb
posterioritat la fase de consulta a les administracions públiques
afectades i a les persones interessades.
Si ho solAlicita, ha d’adjuntar a la solAlicitud una còpia del
projecte i una de l’estudi d’impacte ambiental.
L’òrgan ambiental s’ha de pronunciar dins el termini de deu
dies hàbils des que rep la solAlicitud i la documentació adjunta.
2. En els projectes sotmesos a la declaració d’interès general o
a la declaració d’utilitat pública, actuarà com a òrgan substantiu
aquell al qui correspongui aprovar la declaració d’interès
general o la declaració d’utilitat pública, i en aquest ordre.
3. Dins el termini de vint dies hàbils des que es rep la solAlicitud
d’inici d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada,
l’òrgan ambiental, amb l’informe tècnic previ, pot resoldre que
cal tramitar una avaluació d’impacte ambiental ordinària quan
així es desprengui de manera inequívoca del contingut de la
solAlicitud.
La proposta de resolució s’ha de comunicar al promotor i a
l’òrgan substantiu, i se’ls ha d’atorgar un termini de deu dies
per presentar-hi alAlegacions, amb l’advertiment que, si no en
presenten, la resolució esdevindrà definitiva sense cap altre
tràmit.
4. Durant la fase de consultes el document ambiental inclòs en
la solAlicitud de tramitació simplificada s’ha de publicar a la
pàgina web de l’òrgan ambiental.
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5. L’òrgan promotor s’ha de fer càrrec de les despeses de les
mesures correctores, protectores o compensatòries que
estableixi la declaració d’impacte ambiental, inclosa la
restauració eventual de l’espai.
Capítol III
Disposicions comunes
Article 19
Consultes fora de les Illes Balears
En el cas que s’estimi que un pla, un programa o un
projecte dels sotmesos a aquests procediments puguin tenir
efectes ambientals significatius fora de l’àmbit de les Illes
Balears, s’ha de remetre una còpia de la solAlicitud d’inici
d’aquests procediments a les comunitats autònomes afectades,
al departament del ministeri competent en matèria de medi
ambient del Govern de l’Estat, o al Ministeri d’Afers Exteriors
quan afecti d’altres estats, a fi de convidar-los a formular les
alAlegacions o consideracions que estimin oportunes, amb el
procediment i l’abast que preveu la legislació bàsica estatal
d’avaluació ambiental. Així mateix, se’ls ha de remetre la
resolució o l’informe definitiu que finalment s’adopti.
Article 20
Resolució de discrepàncies
1. En el cas que hi hagi discrepàncies entre l’òrgan substantiu
i l’òrgan ambiental sobre el contingut de la declaració
ambiental estratègica, la declaració d’impacte ambiental,
l’informe ambiental estratègic o l’informe d’impacte ambiental,
les ha de resoldre:
a) El Consell de Govern, si es tracta de plans, programes o
projectes que hagi d’aprovar la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
b) Un òrgan de composició paritària integrat per dos
representants de l’òrgan ambiental i dos de l’òrgan substantiu,
en qualsevol altre cas. En cas d’empat, l’ha de resoldre el
Consell de Govern.
2. La tramitació i els terminis són els que preveu la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental.
3. L’acord de resolució de la discrepància ha de motivar els
canvis que s’han produït, valorar les repercussions ambientals
i incloure el contingut de la decisió, les condicions imposades,
la motivació de la decisió amb relació al resultat dels informes
i de la informació pública i la descripció de les mesures
correctores, protectores o compensatòries adequades que s’han
d’incorporar sobre la base de la declaració d’impacte ambiental
o la declaració ambiental estratègica.
4. L’acord pel qual es resol la discrepància s’ha de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 21
Relació entre l’avaluació ambiental estratègica i l’avaluació
d’impacte ambiental
1. L’avaluació ambiental estratègica d’un pla o programa no
exclou l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que en
derivin.
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2. L’òrgan ambiental pot acordar motivadament, en nom del
principi d’eficàcia, la incorporació de tràmits i d’actes
administratius del procediment d’avaluació ambiental
estratègica a altres procediments d’avaluació ambiental sempre
que no hagi transcorregut el termini establert en el pla o el
programa o, si no, el de quatre anys des de la publicació de la
declaració ambiental estratègica, i no s’hagin produït
alteracions de les circumstàncies tingudes en compte en
l’avaluació ambiental estratègica.
Article 22
Tramitació d’urgència
1. De conformitat amb la normativa bàsica de procediment
administratiu, quan ho aconsellin raons d’interès públic, l’òrgan
ambiental, d’ofici o a petició de la persona interessada, pot
acordar que s’apliqui la tramitació d’urgència al procediment,
en virtut de la qual els terminis establerts per als procediments
fixats en aquesta llei, inclòs el període d’informació pública, es
redueixen a la meitat.
2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord que declari
l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment.
Article 23
NulAlitat dels plans, els programes i els projectes que no se
sotmetin a l’avaluació ambiental
1. Els plans, els programes i els projectes inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei s’han de sotmetre a una avaluació
ambiental abans que s’adoptin, s’aprovin o s’autoritzin, o bé,
si escau, en el cas dels projectes, abans que es presenti la
declaració responsable o la comunicació prèvia a què es
refereix la normativa del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. Són nuls de ple dret, i no tenen validesa, els actes d’adopció,
aprovació o autorització dels plans, els programes o els
projectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que no
s’hagin sotmès a l’avaluació ambiental, sens perjudici de les
sancions que, si escau, puguin correspondre. Respecte de les
actuacions que es duguin a terme a l’empara d’aquesta Llei,
s’han d’aplicar les mesures de protecció i defensa de la legalitat
ambiental que s’hi preveuen.
Article 24
Els plans, els programes i els projectes sotmesos a la
presentació d’una declaració responsable o d’una
comunicació prèvia
1. Quan l’accés a una activitat o a l’exercici d’una activitat
exigeixi una declaració responsable o una comunicació prèvia
que requereixi una avaluació d’impacte ambiental d’acord amb
aquesta llei, la declaració responsable o la comunicació prèvia
no es poden presentar fins que l’òrgan ambiental no hagi
conclòs aquesta avaluació i l’òrgan substantiu hagi adoptat
l’informe mitjançant una resolució.
2. Amb caràcter general, un projecte subjecte a declaració
responsable o comunicació prèvia que ha d’estar sotmès a
avaluació ambiental, no té validesa, sense haver obtingut
prèviament la declaració d’impacte ambiental o informe
d’impacte ambiental, sense perjudici de les sancions que, si
escau, pertoquin.
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Article 25
Falta d’emissió de les declaracions i els informes ambientals
En cap cas no es pot entendre que la falta d’emissió de la
declaració ambiental estratègica, l’informe ambiental estratègic,
la declaració d’impacte ambiental o l’informe d’impacte
ambiental equival a una avaluació ambiental favorable.
TÍTOL III
CONSULTA PRECEPTIVA DE L’ADM INISTRACIÓ
GENERAL DE L’ESTAT
Article 26
Consulta preceptiva a l’òrgan ambiental de la comunitat
autònoma dels plans, els programes i els projectes que ha
d’avaluar l’Administració General de l’Estat
1. Correspon a l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears formular la consulta preceptiva que preveu la
legislació bàsica estatal dels plans, els programes o els
projectes que han d’adoptar, aprovar o autoritzar
l’Administració General de l’Estat o els organismes públics que
hi estan vinculats o en depenen, o que han de ser objecte de
declaració responsable o comunicació prèvia davant aquesta
administració, que puguin afectar les Illes Balears.
2. Són nuls de ple dret i no tenen validesa els actes d’adopció,
aprovació o autorització dels plans, els programes i els
projectes determinats en l’apartat 1 anterior respecte dels quals
no s’hagi solAlicitat l’informe de consulta esmentat.
3. La consulta preceptiva a l’òrgan ambiental s’entén sens
perjudici, si escau, d’altres consultes o informes d’òrgans de la
mateixa administració de la comunitat autònoma o d’altres
administracions.
Això no obstant, quan es formuli una consulta o una
solAlicitud d’informe a diferents òrgans de l’administració
autonòmica, s’ha de procurar que la consulta preceptiva a
l’òrgan ambiental valori o tengui en compte, en els termes que
s’estimin adequats, les observacions o les consideracions dels
altres òrgans de la mateixa administració de les quals tengui
coneixement, evitant duplicitats o possibles discordances.
Així mateix, l’òrgan ambiental pot valorar les observacions
o les consideracions de les administracions insulars o
municipals de les Illes Balears.
TÍTOL IV
AVALUACIÓ AM BIENTAL DE PLANS,
PROGRAM ES I PROJECTES QUE PUGUIN
AFECTAR ESPAIS XARXA NATURA 2000
Article 27
Procediment
Les repercussions dels plans, els programes i els projectes
que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc Xarxa
Natura 2000 o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió,
puguin afectar de manera apreciable aquests llocs o espais, ja
sigui individualment o en combinació amb altres plans,
programes o projectes, s’han d’avaluar dins els procediments
que preveuen la Llei 21/2013 i aquesta llei, tenint en compte els
objectius de conservació del lloc, de conformitat amb la Llei

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, i la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Article 28
Actuacions prèvies
1. Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar
espais Xarxa Natura 2000, i que se sotmeten a l’avaluació
ambiental només per aquesta possible afecció, s’han de
sotmetre prèviament a un procediment que ha de determinar,
mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el
projecte té relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura
2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no
de manera apreciable el lloc esmentat.
L’òrgan competent per emetre aquest certificat i el
procediment de determinació sobre si el pla, el programa o el
projecte té relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura
2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no
de manera apreciable el lloc esmentat, són els que preveu la
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).
En el cas que es conclogui que pertoca el procediment
d’avaluació ambiental corresponent, aquest ha d’incloure una
avaluació adequada de les repercussions al lloc del pla, el
programa o el projecte.
2. Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar
espais Xarxa Natura 2000, i que se sotmetin a l’avaluació
ambiental no només per aquesta possible afecció, no estan
subjectes a cap actuació prèvia i directament s’han de sotmetre
al procediment d’avaluació ambiental que correspon, en el qual
s’han d’avaluar adequadament les repercussions al lloc.
TÍTOL V
DISCIPLINA EN M ATÈRIA D’AVALUACIÓ
AM BIENTAL
Capítol I
Seguiment i garanties dels pronunciaments ambientals
Article 29
Seguiment de les declaracions ambientals estratègiques, els
informes ambientals estratègics, les declaracions d’impacte
ambiental i els informes d’impacte ambiental
1. Correspon a l’òrgan substantiu, respecte dels plans, els
programes o els projectes que no són de competència estatal, el
seguiment dels efectes en el medi ambient de l’aplicació i
l’execució dels plans i els programes i del compliment de la
declaració d’impacte ambiental o de l’informe d’impacte
ambiental, en els termes que preveu la normativa bàsica estatal
d’avaluació ambiental.
2. En les avaluacions d’impacte ambiental, el promotor està
obligat a contractar una auditoria ambiental que acrediti que es
compleix l’apartat 1 quan el pressupost del projecte superi la
quantia d’un milió d’euros o quan així ho acordi
justificadament l’òrgan ambiental.
3. L’òrgan ambiental pot recaptar informació de l’òrgan
substantiu, fer les comprovacions que estimi adequades i
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formular requeriments a les autoritats competents a fi que
exerceixin les potestats que estableix aquesta llei.

legalitzar la situació, acudint, si escau, als mecanismes de
l’execució forçosa.

Article 30
Inspecció

L’ordre de suspensió s’ha de notificar, indistintament, a les
persones promotores, propietàries o encarregades de la direcció
i l’execució de les obres, i també a qualsevol altra persona que
estigui en el lloc d’execució, realització o desenvolupament i
manifesti la relació amb l’obra. Si transcorren 48 hores des que
s’ha practicat la notificació i no s’ha complert l’ordre
notificada, es poden precintar les obres, les instalAlacions o l’ús.

Correspon a l’òrgan substantiu, en l’exercici de les
competències pròpies, comprovar que els plans, els programes
o els projectes s’han sotmès a l’avaluació ambiental quan ho
exigeix la normativa estatal o autonòmica, i vetllar perquè es
compleixin les prescripcions i les mesures incloses en els
procediments ambientals.
Article 31
Fiances i assegurances de responsabilitat civil i ambiental
1. A fi de garantir l’execució de les mesures correctores,
protectores o compensatòries, l’òrgan substantiu pot exigir la
prestació d’una fiança, amb la quantia, la forma i les condicions
que es determinin reglamentàriament.
2. Quan es tracti de projectes que comporten un risc potencial
greu per a les persones, els béns o el medi ambient, i a fi de
cobrir els riscs de danys a les persones, els béns i el medi
ambient en general, l’òrgan substantiu pot exigir que es
constitueixi una assegurança de responsabilitat civil i
ambiental, encara que la normativa sectorial no ho prevegi, que
ha de cobrir, en tot cas:
a) Les indemnitzacions per mort, lesions o malaltia de les
persones.
b) Les indemnitzacions per danys als béns.
c) Els costos de reparació i recuperació del medi ambient
alterat.

L’incompliment de l’ordre de suspensió, mentre persisteixi,
dóna lloc a la imposició de multes coercitives successives per
períodes mínims de deu dies i quantia de 600 euros en cada
ocasió. De l’incompliment s’ha de donar compte al Ministeri
Fiscal, si escau, a l’efecte de l’exigència de la responsabilitat
que sigui procedent.
3. Quan l'activitat hagi estat en funcionament durant més d'un
any a l’empara d’un títol administratiu i d’acord amb les
condicions que s’hi estableixen, l'òrgan competent podrà,
motivadament, concedir un termini de dos mesos per iniciar la
tramitació ambiental per a la regularització de les actuacions
abans de dictar ordre de suspensió.
En el cas que s'hagi concedit un termini per a la
regularització, si, una vegada vençut, no s'ha solAlicitat l'inici de
la tramitació, o quan s'adopti acord desfavorable a la
regularització o s'ordeni l'arxivament de l'expedient,
s'adoptaran les mesures cautelars escaients.
4. Les actuacions a què es refereix aquest article són
independents de les sancionadores.

Les condicions de les assegurances de responsabilitat civil
i ambiental, i també la quantia, la forma de prestació, l’extinció
i la resta d’elements, s’han de determinar reglamentàriament.

Capítol III
Restabliment de l’ordre jurídic pertorbat i reposició de la
realitat física alterada

Capítol II
M esures cautelars

Article 33
El restabliment de l’ordre jurídic pertorbat, la reposició de
la realitat física alterada i la indemnització per danys i
perjudicis

Article 32
M esures cautelars
1. En el supòsit que els projectes subjectes a l’avaluació
ambiental produeixin, o puguin produir, dany al medi ambient
o una alteració no permesa de la realitat física o biològica, es
poden dictar mesures provisionals d’acord amb el procediment
que estableix la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental,
a fi de garantir danys mínims al medi ambient.
2. Quan s’executi un projecte subjecte a l’avaluació ambiental
sense l’avaluació pertinent, o contravenint-ne les condicions,
l’òrgan substantiu ha d’ordenar la suspensió immediata de les
obres o el cessament de l’acte o ús en curs d’execució,
realització o desenvolupament, en tot o en la part que sigui
procedent. Aquesta mesura s’ha d’adoptar fins i tot prèviament
a l’inici de l’expedient de restabliment de l’ordre jurídic
pertorbat.
Això no obstant, si l’òrgan competent considera que els
efectes de la suspensió podrien comportar perjudicis més greus
per al medi ambient, ha d’adequar l’acord als interessos
ambientals, sens perjudici d’exigir que s’iniciïn els tràmits per

1. L’ordre jurídic pertorbat per un projecte, un pla o un
programa sotmès a avaluació ambiental que no hagi dut a terme
la tramitació ambiental preceptiva o en contravingui les
condicions, s’ha de restablir mitjançant:
a) L’aprovació, l’autorització o la llicència del projecte, el
pla o el programa corresponent amb la tramitació prèvia de
l’avaluació ambiental, si se solAlicita i és compatible amb
l’ordenació vigent.
b) La declaració de nul Alitat dels acords presos o la
reposició de la realitat física alterada a l’estat originari, si no es
dóna el supòsit de l’apartat a) anterior.
2. Quan les actuacions s’hagin executat a l’empara d’un títol
administratiu i d’acord amb les condicions que s’hi estableixen,
l'òrgan substantiu concedirà un termini de dos mesos per iniciar
la tramitació ambiental per a la seva regularització.
Transcorregut el termini sense haver-se solAlicitat dita
regularització, o després d'adoptar-se'n acord desfavorable o
d'ordenar-se l'arxivament de l'expedient, es procedirà al
restabliment de l'ordre jurídic pertorbat amb l'anul Alació dels
títols que emparin les actuacions i, si escau, s’ordenarà la
reposició de la realitat física alterada a l’estat originari, sens
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perjudici que s’adoptin les mesures provisionals de l’article
anterior.

Article 36
M ultes coercitives

Els acords que declarin nuls plans, programes o projectes
per la manca de la tramitació ambiental que correspon han de
preveure les mesures adequades per evitar eventuals perjudicis
en el medi ambient.

1. Si transcorre el termini per al compliment de les condicions,
les mesures o el deure de restitució i aquests no es compleixen,
l’òrgan substantiu pot acordar la imposició de multes
coercitives, reiterades en lapses de temps suficients per complir
el que s’ordena, segons els terminis fixats, que han de ser
independents i compatibles amb les sancions que es puguin
imposar.

3. En el cas de projectes subjectes a l’avaluació ambiental que
produeixin dany al medi ambient o una alteració no permesa de
la realitat física o biològica, el promotor queda obligat a la
reposició de la situació alterada a l’estat originari i a la
indemnització pels danys i perjudicis causats, sens perjudici de
la sanció que es pugui imposar.
La reposició de la situació alterada i la indemnització pels
danys i perjudicis s’han de dur a terme en els termes que
estableixen la normativa de responsabilitat ambiental i aquesta
llei.
4. L’òrgan substantiu ha de determinar, en un procediment
contradictori i amb l’informe previ de l’òrgan ambiental, la
quantia de la indemnització pels danys i perjudicis causats a
l’administració i el termini per abonar-la, amb l’audiència
prèvia de la persona interessada. En el cas que el promotor no
estigui d’acord amb la valoració, s’ha d’efectuar una taxació
contradictòria.
5. Les actuacions a què es refereix aquest article són
independents de les sancionadores.
Capítol IV
L’execució forçosa
Article 34
M itjans d’execució forçosa
L’òrgan substantiu, per iniciativa pròpia o a petició de
l’òrgan ambiental o de qualsevol persona o entitat, havent
avisat prèviament, pot executar forçosament la declaració
d’impacte ambiental o l’acord de resolució de discrepàncies, en
el supòsit que s’hagin incomplert, i més concretament les
condicions i les mesures correctores, protectores o
compensatòries, i també el deure de restitució de la realitat
física alterada, amb els mitjans que preveuen aquesta llei i la
normativa de procediment administratiu.
Article 35
Execució subsidiària
1. L’òrgan substantiu, per si mateix o per mitjà de terceres
persones, amb el requeriment previ, pot executar
subsidiàriament les condicions i les mesures correctores,
protectores i compensatòries, i també el deure de reposició, a
costa de la persona responsable, en el supòsit que
s’incompleixin en els terminis establerts.
2. Les despeses per a l’execució subsidiària es poden liquidar
provisionalment i abans de l’execució, a compte de la
liquidació definitiva.

2. La quantia de cada una de les multes coercitives pot arribar
fins al 10 % de la multa o, si no n’hi ha, pot oscilAlar entre 600
i 6.000 euros. La quantia s’ha de fixar segons els criteris
següents:
a) El retard en el compliment.
b) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
c) La naturalesa dels perjudicis causats i, en concret, que el
dany afecti recursos o espais únics, escassos o protegits.
Capítol V
Règim sancionador
Article 37
La potestat sancionadora
1. La potestat sancionadora en matèria d’avaluacions
ambientals només s’aplica a projectes privats d’acord amb el
que preveu la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental,
i correspon a l’òrgan substantiu que ha d’autoritzar o aprovar
el projecte.
2. Quan la infracció possible sigui imputable a una
administració pública, en la condició de promotora d’un pla, un
programa o un projecte, s’ha d’aplicar la normativa reguladora
de la responsabilitat de l’administració, d’agents i personal
funcionari.
3. L’òrgan ambiental pot recaptar informació de l’òrgan
substantiu, fer les comprovacions que consideri convenients i
formular-li requeriments, a fi d’exercir les potestats que
estableix aquesta llei.
Article 38
Subjectes responsables de les infraccions
1. Poden ser responsables pels fets constitutius de les
infraccions administratives que regula aquesta llei:
a) Els promotors del projecte privat.
b) Les persones autores del projecte o el personal tècnic
encarregat de la direcció.
c) El personal tècnic encarregat de la redacció de l’estudi
d’impacte ambiental.
d) El contractista.
e) L’auditor ambiental.
2. En el cas que el compliment d’una obligació legal
correspongui a diverses persones conjuntament, aquestes han
de respondre de manera solidària de les infraccions que es
cometin i de les sancions que s’imposin.
3. Les persones jurídiques són responsables de les infraccions
comeses pels seus òrgans o agents i, si s’escau, han d’assumir
el cost de les mesures de restabliment de l’ordre jurídic
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pertorbat i les indemnitzacions per danys i perjudicis a terceres
persones que corresponguin.
4. De l’obligació del pagament de les multes i del benefici
il Alícit obtingut imposat a les persones jurídiques en virtut del
que estableix aquesta llei, són responsables subsidiaris:
a) Les persones gestores o administradores la conducta de
les quals hagi estat determinant perquè la persona jurídica
incorregués en la infracció.
b) Les entitats que, per la participació en el capital o per
qualsevol altre mitjà, controlin o dirigeixin l’activitat de la
responsable principal, llevat que hagin de ser considerades
directament autores de la infracció.
5. La mort de la persona física extingeix la responsabilitat per
les infraccions que preveu aquesta llei, sens perjudici que
l’administració adopti les mesures no sancionadores que
pertoquin i que, si escau, exigeixi dels hereus o de qui s’hagi
beneficiat o lucrat amb la infracció, el benefici ilAlícit obtingut
de la comissió.
6. En el cas que s’extingeixi una persona jurídica responsable
presumpta d’una infracció abans de la fermesa de la sanció,
s’han de considerar responsables solidàriament de la infracció
les persones físiques la conducta de les quals va determinar la
comissió de la infracció, bé com a integrants dels òrgans de
direcció de l’entitat o actuant al servei d’aquesta o per elles
mateixes.
En el cas que s’extingeixi una persona jurídica responsable,
els socis o partícips en el capital han de respondre
solidàriament del pagament de la sanció i, si escau, del cost de
la reposició de la realitat física alterada, fins al límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
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projecte o, si escau, en la declaració responsable o la
comunicació prèvia del projecte.
d) L’incompliment del requeriment acordat per
l’administració per a la suspensió de l’execució del projecte, el
tancament o la clausura d’establiments, la suspensió d’activitats
o l’adopció de mesures correctores o de restauració del medi
físic o biològic.
e) L’incompliment de les mesures cautelars adoptades per
l’òrgan competent.
f) L’obstrucció greu en els treballs de vigilància i seguiment
de l’administració.
4. És una infracció lleu l’incompliment de qualsevol de les
obligacions o els requisits que contenen aquesta llei o la
normativa bàsica estatal que no estigui tipificat com a greu o
molt greu.
5. Quan un mateix infractor cometi diverses accions
susceptibles de ser considerades infraccions diferents, s’han
d’imposar tantes sancions com infraccions s’hagin comès. En
el cas que uns mateixos fets puguin ser constitutius de diverses
infraccions, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció
més greu en la meitat superior. En el cas que uns fets siguin
constitutius d’una infracció qualificable com a mitjà o
instrument per assegurar la comissió d’altres fets també
constitutius d’infracció, de manera que aquests derivin
necessàriament d’aquells, s’ha d’imposar la sanció més greu en
la meitat superior.
6. Les infraccions prescriuen en els terminis establerts a la
normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental.
Article 40
Sancions corresponents a les infraccions en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental

Article 39
Infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei donen lloc a la
imposició de les sancions següents:

1. Les infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental
es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

a) En el cas d’una infracció molt greu: multa des de 300.001
euros fins a 3.000.000 d’euros.
b) En el cas d’una infracció greu: multa des de 30.001 euros
fins a 300.000 euros.
c) En el cas d’una infracció lleu: multa de fins a 30.000
euros.

2. És una infracció molt greu l’inici de l’execució d’un
projecte, inclosos els subjectes a la declaració responsable o la
comunicació prèvia, sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental
ordinària sense haver obtingut prèviament la declaració
d’impacte ambiental corresponent.

2. Les sancions es graduaran d’acord amb la normativa bàsica
estatal d’avaluació ambiental.

3. Són infraccions greus:
a) L’inici de l’execució d’un projecte, inclosos els subjectes
a la declaració responsable o la comunicació prèvia, sotmès a
l’avaluació d’impacte ambiental simplificada sense haver
obtingut prèviament l’informe d’impacte ambiental.
b) L’ocultació de dades i el falsejament o la manipulació
maliciosa de dades en la redacció del projecte o en el
procediment d’avaluació.
c) L’incompliment de les condicions ambientals o les
mesures correctores o compensatòries que estableix la
declaració d’impacte ambiental, incloses en la resolució que
aprova o autoritza finalment el projecte, o l’incompliment de
les condicions ambientals que estableix l’informe ambiental,
incloses en la resolució que aprova o autoritza finalment el

3. La imposició d’una sanció amb caràcter ferm per la comissió
d’una infracció molt greu de les que preveu aquesta llei també
implica la prohibició de contractar d’acord amb els termes que
preveu la normativa bàsica estatal en matèria de contractació.
4. La comissió de les infraccions regulades en aquesta llei no
podrà reportar benefici econòmic als seus responsables. Quan
la suma de la multa i dels costos que comporti el restabliment
de la legalitat doni una xifra inferior a aquest benefici,
s’incrementarà la quantia de la multa fins arribar a l’import
d’aquest.
5. Quan els actes constitutius d’infracció es cometin a l’empara
d’un títol administratiu i d’acord amb les condicions que s’hi
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estableixin, no es pot imposar cap sanció administrativa mentre
no s’anul Ali el títol administratiu que en cada cas els empari.

cas, el promotor ha d’iniciar novament el tràmit d’avaluació
ambiental del projecte conformement a aquesta llei.

Article 41
Procediment sancionador i publicitat de les sancions

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

1. El procediment sancionador és el que es preveu a la
normativa reguladora del procediment sancionador de les Illes
Balears i, supletòriament, el que es preveu a la normativa
bàsica estatal d’avaluació ambiental i la normativa de règim
jurídic i procediment administratiu comú.

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang que
aquesta llei, o d’un rang inferior, en allò que la contradiguin.

2. Les sancions corresponents a infraccions molt greus i greus
es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina
web de l’òrgan ambiental, amb menció dels subjectes
responsables i les infraccions comeses.
Article 42
La prestació ambiental substitutòria
1. Les multes, una vegada fermes, poden ser substituïdes, a
solAlicitud de la persona sancionada, per una prestació
ambiental de restauració, conservació o millora del medi
ambient, o d’educació ambiental, en els termes i les condicions
que determini l’òrgan sancionador, amb l’informe previ de
l’òrgan ambiental.
2. En tot cas, la prestació ambiental substitutòria ha de guardar
la proporcionalitat deguda amb la multa que substitueix i en
cap cas no ha de ser inferior a la quantia d’aquesta.
Disposició addicional única
Legalització de les edificacions, construccions i
instalAlacions vinculades a la fabricació de ceràmiques per
a la construcció
Les edificacions, construccions i instalAlacions vinculades
a la fabricació i a la comercialització de ceràmiques per a la
construcció, ubicades en sòl rústic i urbà, existents a l'entrada
en vigor d'aquesta llei i que hagin tingut una activitat
continuada els darrers vuit anys, es consideren ajustades a la
legalitat i assimilades a les realitzades amb llicència, amb
independència de la categoria i la qualificació de sòl on
s'ubiquin, sempre que dins el termini de tres anys a comptar des
de l'entrada en vigor d'aquesta llei presentin una solAlicitud de
legalització davant l'ajuntament corresponent.
Així mateix, podran autoritzar-se canvis a les instalAlacions
ja existents que tenguin per objecte la seva modernització i/o
adaptació a canvis tecnològics, prèvia declaració d'interès
general exclusiu per a aquest extrem.
Disposició transitòria única
Règim transitori
1. Aquesta llei s’aplica a totes les avaluacions ambientals que
s’iniciïn a partir de la seva entrada en vigor.
2. Les declaracions d’impacte ambiental publicades amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei perden la
vigència i cessen en la producció dels efectes propis si no s’ha
començat l’execució del projecte o l’activitat dins el termini
màxim de sis anys des de l’entrada en vigor de la llei. En aquest

2. Queden derogades expressament les disposicions següents:
a) La Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a
les Illes Balears, excepte les disposicions addicionals tercera,
quarta i cinquena.
b) La Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d’interès
autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a
Muro.
c) Els articles 39 bis i 39 ter de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
de les Illes Balears (LECO).
d) Els paràgrafs segon i tercer de l’article 44.4 de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
Disposició final primera
M odificació de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació
minera de les Illes Balears
L’article 16.4 de la Llei 10/2014 queda redactat en els
termes següents:
“4. La direcció general competent en matèria de mines,
atesa la declaració d’impacte ambiental o l’informe
d’impacte ambiental de l’òrgan ambiental, ha d’elaborar un
informe tècnic sobre la idoneïtat del projecte, que,
juntament amb tota la documentació relativa a l’avaluació
de l’òrgan ambiental, ha de trametre al Consell de la
Mineria de les Illes Balears, el qual pot fer-hi les
observacions que consideri pertinents.”
Disposició final segona
M odificació de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes
Balears (LECO)
1. Es modifica l’article 22.a) de la Llei 5/2005, que passa a
tenir la redacció següent:
“a) Zones d’exclusió. Estan constituïdes per aquelles
àrees amb major qualitat biològica o que contenguin els
elements biòtics o abiòtics més fràgils, amenaçats o
representatius.
L’accés i l’estada de persones en aquestes zones ha de
ser regulat en els instruments de planificació i gestió atenent
prioritàriament a la seva conservació, tot procurant, alhora,
satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi dels
béns de domini públic i dels integrants del patrimoni
cultural, en les condicions escaients per a la conservació de
l’espai natural.”
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2. Es modifica l’article 23.2 de la Llei 5/2005, que passa a tenir
la redacció següent:
“2. Això no obstant, la declaració d’aquestes figures pot
efectuar-se per mitjà d’un acord del Consell de Govern.”
3. Es modifica l’article 39 de la Llei 5/2005, que passa a tenir
la redacció següent:
“Article 39
Avaluació de repercussions
1. Les repercussions dels plans, els programes i els
projectes que, sense tenir relació directa amb la gestió d’un
lloc Xarxa Natura 2000, o sense que siguin necessaris per
a aquesta gestió, puguin afectar de manera apreciable els
llocs o espais esmentats, ja siguin individualment o en
combinació amb altres plans, programes o projectes, s’han
d’avaluar dins dels procediments que preveuen la Llei
21/2013 i la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears,
tenint en compte els objectius de conservació del lloc, de
conformitat amb el que disposa la Llei 42/2007.
2. En el cas dels plans, els programes o els projectes
subjectes a l’avaluació ambiental pel fet d’estar ubicats a un
lloc Xarxa Natura 2000, abans de la solAlicitud d’inici de
l’avaluació ambiental, la direcció general competent en
matèria de la Xarxa Natura 2000, i com a actuacions
prèvies, ha de determinar si el pla, el programa o el
projecte:
a) Té relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura
2000 o és necessari per gestionar-lo. Llevat de
circumstàncies especials que constin a l’expedient, es
considera que el pla, el programa o el projecte té una
relació directa amb la gestió del lloc o és necessari per a
aquesta gestió quan representa una execució o un
desenvolupament de les mesures o les accions que conté el
pla de gestió del lloc en qüestió.
b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui
individualment o en combinació amb altres plans,
programes o projectes.
3. Amb la finalitat que preveu l’apartat anterior, l’òrgan
promotor ha de presentar davant l’òrgan substantiu una
solAlicitud sobre si el pla, el programa o el projecte té
relació directa amb la gestió del lloc o és necessari per
gestionar-lo o sobre si pot afectar el lloc de manera
apreciable.
A la solAlicitud s’ha d’adjuntar una còpia del pla, el
programa o el projecte i un document que contengui, com
a mínim, la informació següent: la descripció i la
localització del pla, el programa o el projecte i de totes les
accions susceptibles de produir impactes, la descripció del
medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre
el medi ambient tenint en compte els objectius de
conservació de l’espai i les mesures correctores o
protectores per minimitzar-los.
L’òrgan substantiu ha de remetre a la direcció general
competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la solAlicitud
i la documentació esmentada.
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4. La direcció general competent en matèria de la Xarxa
Natura 2000, amb l’informe tècnic previ, ha de dictar la
resolució que certifica si el pla, el programa o el projecte té
relació directa amb la gestió del lloc Xarxa Natura 2000 i
si el pot afectar de manera apreciable, dins el termini de dos
mesos des de l’entrada de la solAlicitud en el registre de
l’òrgan competent per dictar-la.
En el cas que s’apreciï que els plans, els programes o els
projectes poden afectar el lloc, la resolució pot manifestar,
de manera motivada que, a criteri seu, el pla, el programa
o el projecte és manifestament inviable, per raons
ambientals o perquè es tracta d’un supòsit substancialment
anàleg a algun altre sobre el qual l’òrgan ambiental ja ha
emès un informe desfavorable o un acord d’inadmissió per
raons ambientals.
5. Si la resolució certifica que el pla, el programa o el
projecte té relació amb la gestió del lloc o no afecta el lloc
de manera apreciable, aquesta circumstància s’ha de
comunicar a l’òrgan substantiu i el procediment s’ha de
considerar conclòs.
6. Si la resolució certifica una afecció apreciable possible,
s’han de seguir els tràmits següents:
a) Si la resolució es limita a certificar una afecció
apreciable possible, s’ha de comunicar a l’òrgan substantiu,
i s’ha d’instar el promotor a presentar, davant l’òrgan
substantiu, la solAlicitud d’inici de l’avaluació ambiental i la
documentació annexa, que ha d’incloure l’estudi de les
repercussions ambientals, d’acord amb les previsions de la
Llei 21/2013 i la Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears.
b) Si la resolució determina, a més, que, a criteri seu, el
pla, el programa o el projecte és manifestament inviable per
les raons esmentades, també s’ha de comunicar a l’òrgan
ambiental que pertoqui.
La resolució, en el cas que correspongui a la Comissió
de Medi Ambient de les Illes Balears, ha d’incloure l’acord
d’elevar a l’òrgan ambiental una proposta d’informe
desfavorable i de lliurar-li un còpia íntegra de l’expedient.
L’òrgan ambiental ha de donar audiència al promotor i a
l’òrgan substantiu sobre la proposta, perquè dins el termini
de deu dies puguin presentar les alAlegacions, els documents
i les informacions que estimin oportuns. Un cop hagi
transcorregut aquest termini, l’òrgan ambiental pot resoldre
informar desfavorablement sobre el pla, el programa o el
projecte per les raons que figuren en la resolució de
certificació, o optar, motivadament, per instar el promotor
a presentar, davant l’òrgan substantiu, la solAlicitud d’inici
de l’avaluació ambiental i la documentació annexa, que ha
d’incloure l’estudi de les repercussions ambientals, d’acord
amb el que preveuen la Llei 21/2013 i la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.
7. La resolució que certifica l’afecció o la no-afecció
apreciable no pot ser objecte de recurs, sens perjudici dels
recursos que, si escau, siguin procedents en les vies
administrativa i judicial contra l’acte pel qual s’autoritza el
projecte, el pla o el programa.
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L’informe de l’òrgan ambiental esmentat en l’apartat 6
d’aquest article no pot ser objecte de recurs, sens perjudici
dels recursos que, si n’és el cas, siguin procedents en les
vies administrativa i judicial contra l’acte pel qual
s’autoritza el projecte, el pla o el programa.

2. Les obres que no requereixin un projecte tècnic quan no
estiguin incloses a zones de policia o servitud i no modifiquin
la circulació lliure de les aigües o no representin obstacles per
al flux de l’escolament, el desguàs o les avingudes de les
aigües.

8. En el cas de projectes o activitats subjectes a la
declaració responsable o la comunicació prèvia, les
funcions atribuïdes a l’òrgan substantiu corresponen a
l’òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

3. Les obres de construcció, rehabilitació o reparació de
safarejos, piscines o aljubs, sempre que es trobin a la mateixa
altitud que el terreny.

9. El conseller competent en matèria de medi ambient pot
dictar instruccions sobre el procediment i les pautes
d’interpretació de la norma, amb la finalitat d’agilitar les
tramitacions i unificar els criteris interpretatius.”

5. Les obres de manteniment o reparació de serveis soterrats,
com ara canonades d’aigua, gas, sanejament, fibra òptica,
electricitat o similars.

4. S’introdueix una nova disposició addicional a la Llei 5/2005,
amb la redacció següent:

Disposició final quarta
Autorització de desplegament
1. En l’àmbit de les competències de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i per mitjà dels procediments que preveu
aquesta llei, s’autoritza el Govern a dictar les disposicions
necessàries per executar-la i desplegar-la.

“Disposició addicional sisena
Festes en embarcacions
“Es declaren ús prohibit en l’àmbit dels espais naturals
protegits marins la difusió, la comercialització i realització
de festes i esdeveniments multitudinaris en embarcacions
amb música o que alterin sensiblement els nivells sonors
naturals de l’indret, per tractar-se d’una activitat
incompatible amb els objectius de conservació d’aquests
espais protegits i amb el descans de les persones que
gaudeixen de les platges i del litoral.”
5. S’introdueix una nova disposició transitòria a la Llei 5/2005,
amb la redacció següent:
“Disposició transitòria tercera
Usos autoritzables a les zones d’exclusió
Fins que s’aprovin els instruments de planificació i
gestió dels espais de rellevància ambiental, o s’aprovi
l’adaptació dels vigents a les previsions de l’article 22.a)
d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a
peu per camins i senders existents, la utilització del domini
públic marítimoterrestre per als usos comuns públics i
gratuïts contemplats en la seva normativa reguladora i
l’accés als béns d’interès cultural d’acord amb la legislació
sectorial.”
Disposició final tercera
E x clu sio n s d e l’a u to ritza ció
l’administració hidràulica

4. Les obres de conservació i manteniment de camins existents.

a dm in istr a tiv a

de

No obstant l’article 106.1 del Pla Hidrològic de les Illes
Balears, aprovat pel Reial decret 701/2015, de 17 de juliol,
queden excloses de l’autorització administrativa de
l’administració hidràulica les actuacions a zones inundables i
potencialment inundables següents:
1. Les actuacions de conservació i rehabilitació de
construccions i edificis existents, excepte que s’executin en
soterranis o vinculades a un ús públic essencial, com hospitals,
centres escolars o sanitaris, residències de persones grans o de
persones amb discapacitat, parcs de bombers, centres
penitenciaris o similars.

2. Així mateix, s’autoritza el Govern a adaptar els annexos a les
modificacions de ius cogens que, si escau, introdueixi la
normativa comunitària o la normativa bàsica estatal.
3. El desenvolupament reglamentari previst en aquesta llei es
realitzarà en el termini màxim d’un any des de l’entrada en
vigor.
Disposició final cinquena
M odificació de la disposició transitòria quarta de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, que passa a
tenir la redacció següent:
“Disposició transitòria quarta
Procediment d’implementació de la xarxa de sanejament
1. En els sòls urbans d'ús predominantment residencial
existents en la data que la Llei d’avaluació ambiental de les
Illes Balears entri en vigor i que no disposin de xarxa de
sanejament i per als que no resulti procedent la categoria
d'assentament en el medi rural ni l'aplicació del previst a la
disposició addicional vuitena, es poden atorgar llicències
d'edificació de nova planta per a ús residencial, així com els
corresponents finals d'obra, llicències de primera ocupació
i cèdules d’habitabilitat d'acord amb la normativa aplicable,
sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües
residuals homologat que en garanteixi un tractament
adequat.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma
admesa en dret, l'execució de les obres per a la connexió a
la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui
efectivament implantada i en funcionament.
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi
expressat el seu compromís de:
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i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que
no disposin de xarxa de sanejament.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es
trobi inviable la dotació de clavegueram, modificar el
planejament general del municipi, de conformitat amb
l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta
llei.
e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als
punts 2 i 3 d’aquesta disposició.

d) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a
l’apartat 2.c) anterior, s’estableix un últim termini d’un any
des de l’acta de recepció de les referides obres.
Si durant aquest termini l’administració responsable,
l’ajuntament i/o el Govern, no ha posat en funcionament el
sistema de depuració, distribució i emissió de les aigües
depurades de forma adequada, l’exempció que permet
atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior,
quedarà automàticament sense vigor.

En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b)
anterior s’ha d’acreditar que l’interessat ha fet una
comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el
sistema homologat de tractament davant l’administració
competent en recursos hídrics a fi i efecte que controli els
possibles impactes sobre el medi ambient.

3. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes
llicències d’edificació en el cas del supòsit indicat en el
punt 1.d).ii., s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de
l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no
hagués aprovat inicialment la modificació del planejament
general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament
sense vigor.
b) A les zones que s’hagués complimentat l’indicat a
l’apartat 3.a) anterior, s’estableix un termini afegit de dos
anys des de l’aprovació inicial de la modificació del
planejament general.
Si durant aquest termini l’ajuntament no hagués obtingut
l’aprovació definitiva de la modificació del planejament
general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament
sense vigor.
Quan el procés d’aprovació requereixi d’informes
d’altres administracions, el termini màxim establert quedarà
interromput. A aquest efecte no computarà en aquest
termini el període comprès entre la data de solAlicitud dels
informes a les administracions corresponents i la data
d’entrada a l’ajuntament del darrer dels documents
esmentats.

En compliment del requisit previst a l’apartat 1.d)
anterior, l’acord del ple serà eficaç a partir de la data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes
llicències d’edificació en el cas del supòsit indicat en el
punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de
l’aprovació de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes
Balears.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no
hagués aprovat el corresponent projecte d’urbanització, de
dotació de serveis o d’obres ordinàries –segons sigui el casper implantar la xarxa de sanejament a la zona on es
demanda la llicència i les connexions al sistema general de
depuració, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament
sense vigor.
Quan el procés d’aprovació del projecte indicat
requereixi d’un informe preceptiu i/o vinculant o
autorització d’una altra administració, el termini màxim
establert quedarà interromput. A aquest efecte no
computarà en aquest termini el període comprès entre la
data de solAlicitud de l’informe a l’administració
corresponent i la data d’entrada a l’ajuntament del citat
document.
No obstant això, el termini no quedarà interromput en
els períodes que excedeixin del legalment previst en què
l’ajuntament no complementi els requeriments o les
peticions de documentació realitzats per l’administració que
ha d’informar o autoritzar.
b) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a
l’apartat 2.a) anterior, s’estableix un termini afegit de dos
anys des de l’aprovació del corresponent projecte.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no
hagués adjudicat les obres corresponent al projecte
anteriorment referit, l’exempció que permet atorgar
llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà
automàticament sense vigor.
c) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a
l’apartat 2.b) anterior, s’estableix un altre termini afegit de
dos anys des de l’adjudicació de les referides obres.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no
hagués executat les citades obres, l’exempció que permet
atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior,
quedarà automàticament sense vigor.

4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs
dels terminis establerts, les llicències ja atorgades podran
obtenir els corresponents finals d’obra, llicències de
primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.”
Disposició final sisena
M odificació de l’article 1.3 de la Llei 10/2010, de 27 de
juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general en matèria
d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió
Es modifica l’article 1.3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol,
de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial,
urbanisme i d'impuls a la inversió, que passa a tenir la redacció
següent:
“3. La concreció dels projectes a executar en aquest àmbit
serà acordada pel Ple del Consell Insular d'Eivissa, oït el
Consell d'Alcaldes d'Eivissa. Correspondrà a l'ajuntament
competent per raó del territori l'atorgament de les llicències
o permisos corresponents a les obres i les activitats, llevat
que el projecte s'ubiqui en terrenys pertanyents a dos termes
municipals, on la competència correspondrà al consell
insular pel seu caràcter supramunicipal.”
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Disposició final setena
M odificació de l’article 15.5 de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d’ordenació i ús del sòl

a) Perforacions geotèrmiques.
b) Perforacions per emmagatzemar residus nuclears.
c) Perforacions per al proveïment d’aigua.
d) Perforacions petrolieres.

Es modifica l’article 15.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, que passa a tenir la redacció següent:

5. InstalAlacions industrials a l’exterior i a l’interior per
gasificar carbó i pissarres bituminoses.

“5. D’acord amb la normativa específica, es poden crear
entitats urbanístiques especials dependents de les
administracions de base territorial esmentades en els
apartats anteriors, que poden assumir o rebre dels municipis
delegacions de competències en matèria de planificació i
gestió, en els casos en què actuen com a administració, com
també en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl,
disciplina urbanística i altres fins anàlegs. Les delegacions
de competències municipals es poden realitzar directament
a les entitats urbanístiques especials, o també a les
administracions matriu de base territorial, que poden
desconcentrar o descentralitzar el seu exercici en les entitats
urbanístiques especials dependents.

6. Els projectes que consisteixin a fer perforacions per a
l’exploració, la investigació o l’explotació d’hidrocarburs,
l’emmagatzemament de CO2, l’emmagatzemament de gas i
geotèrmia d’entalpia mitjana i alta que requereixin tècniques de
fractura hidràulica, incloses les perforacions de sondeigs
d’investigació que tenguin per objecte la presa de mostres
prèvia a projectes de perforació.

També tenen aquesta consideració els consorcis
urbanístics, i correspon a cada administració decidir si
participa amb altres administracions públiques, d’acord
amb la legislació pròpia d’organització, procediment i
règim jurídic.”
Disposició final vuitena
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Grup 3. Energia
1. Refineries de petroli brut, com també les instalAlacions de
gasificació, regasificació i de liqüefacció.
2. Centrals tèrmiques i altres instalAlacions de combustió d’una
potència tèrmica de, com a mínim, 50 M W .
3. InstalAlacions industrials per produir electricitat, vapor i
aigua calenta amb potència tèrmica de, com a mínim, 50 MW.
4. Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic a partir
de 10 km de longitud amb un diàmetre nominal de canonada de
més de 160 mm.
5. Oleoductes i gasoductes, inclosos els submarins.
6. Subestacions de transformació d’energia elèctrica a partir de
10 MW en sòl rústic.

ANNEX 1
Projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental
ordinària
Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia
1. Explotacions ramaderes intensives amb una capacitat
superior a 175 UBM i explotacions extensives amb una
capacitat superior a 350 UBM, i, en tot cas, per exigències de
la legislació estatal bàsica, quan superin les capacitats següents:
1r. 40.000 places per a gallines.
2n. 55.000 places per a pollastres.
3r. 12.000 places per a porcs d’engreix.
4t. 750 places per a truges de cria.
2. InstalAlacions per a l’aqüicultura intensiva.

7. Línies de transmissió d’energia elèctrica entre 15 i 66 kV en
sòl rústic amb la qualificació d’ANEI o ARIP, espais naturals
protegits a l’empara de la Llei 42/2007 i espais de rellevància
ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO),
excepte en el cas que siguin línies soterrades per camí existent
amb una longitud inferior a 1 km.
8. Línies de transmissió d’energia elèctrica de tensió igual o
superior a 66 kV a partir de 500 m de longitud.
9. InstalAlacions per emmagatzemar productes petroliers,
petroquímics o químics amb una capacitat superior a 5.000 t.
10. Producció i emmagatzematge de gasos combustibles a
partir de 2.500 t de capacitat.

Grup 2. Indústria extractiva

3. Extracció de petroli i de gas natural, com també els projectes
d’adquisició sísmica en exploracions d’hidrocarburs.

11. InstalAlacions per a la utilització de la força del vent per a
la producció d’energia (parcs eòlics), incloses les esteses de
connexió a la xarxa i els accessos següents:
- InstalAlacions de més de quatre aerogeneradors en zona
d’aptitud alta d’acord amb el PDS d’energia.
- InstalAlacions de més d’1 M W de potència fora de les
zones d’aptitud alta del PDS d’energia.

4. Perforacions profundes, entenent com a tals les superiors a
400 m, excepte les perforacions per investigar l’estabilitat dels
sòls, en particular:

12. InstalAlacions per a la producció d’energia elèctrica a partir
de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a la xarxa
següents:

1. Pedreres: restauració o extracció.
2. Explotacions mineres.
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- InstalAlacions amb una ocupació total de més de 4 ha
situades en sòl rústic a les zones d’aptitud alta del PDS
d’energia, excepte les que estiguin situades en qualsevol
tipus de coberta.
- InstalAlacions amb una ocupació total de més d’1 ha
situades en sòl rústic fora de les zones d’aptitud alta del
PDS d’energia, excepte les que estiguin situades en
qualsevol tipus de coberta.
- InstalAlacions amb una ocupació total de més de 1.000 m2
que estiguin situades en sòl rústic protegit.
13. Centrals nuclears i altres reactors nuclears, així com les
instalAlacions vinculades a la producció, el tractament o
l’emmagatzematge de materials radioactius.
Grup 4. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls
1. Plantes siderúrgiques integrals. InstalAlacions per produir
metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats
o de matèries primeres secundàries mitjançant processos
metalAlúrgics, químics o electrolítics.
2. InstalAlacions destinades a l’extracció d’amiant. Tractament
i transformació de l’amiant i dels productes que en contenen.
3. InstalAlacions per produir lingots de ferro o acer (fusió
primària o secundària), incloses les instalAlacions de fosa
contínua, amb una capacitat superior a 2,5 t/h.
4. InstalAlacions per elaborar metalls ferrosos on es faci alguna
de les activitats següents:
a) Laminat en calent amb una capacitat superior a 20 t
d’acer brut per hora.
b) Forjat amb martells amb una energia d’impacte superior
a 50 kJ per martell i quan la potència tèrmica utilitzada sigui
superior a 20 MW .
c) Aplicació de capes protectores de metall fus amb una
capacitat de tractament de més de 2 t d’acer brut per hora.
5. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció
de més de 20 t/dia.
6. InstalAlacions per a la fosa (inclòs l’aliatge) de metalls no
ferrosos, amb excepció de metalls preciosos, inclosos els
productes de recuperació (refinatge, restes de fosa, etc.), amb
una capacitat de fusió de més de 4 t per al plom i el cadmi o 20
t per a tots els altres metalls, per dia.
7. InstalAlacions per al tractament de la superfície de metalls i
materials plàstics per procés electrolític o químic, quan el
volum de les cubetes o de les línies completes destinades al
tractament sigui superior a 30 m3.
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11. InstalAlacions per a la fabricació de vidre, inclosa la fibra de
vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 t/dia.
12. InstalAlacions per fondre substàncies minerals, inclosa la
producció de fibres minerals, amb una capacitat de fosa
superior a 20 t/dia.
13. InstalAlacions per a la fabricació de productes ceràmics
mitjançant enfornada, en particular teules, maons, maons
refractaris, rajoles, gres o porcellana, amb una capacitat de
producció superior a 75 t/dia o una capacitat d’enfornada de
més de 4 m3 i més de 300 kg per metre cúbic de densitat de
càrrega per forn.
14. InstalAlacions permanents per fabricar aglomerats asfàltics
en calent.
15. Plantes de tractament d’àrids i plantes de fabricació de
materials de construcció.
Grup 5. Indústria química, petroquímica, tèxtil i paperera
1. Instal Alacions per a la fabricació a escala industrial de
substàncies mitjançant transformació química que s’utilitzin per
a:
a) La producció de productes químics orgànics o inorgànics
bàsics.
b) La producció de fertilitzants simples o composts que
continguin fòsfor, nitrogen o potassi.
c) La producció de productes fitosanitaris bàsics i de
biocides.
d) La producció de productes farmacèutics bàsics.
e) La producció d’explosius.
2. Conduccions per transportar productes químics amb un
diàmetre de més de 800 mm i una longitud superior a 10 km.
3. Plantes per al tractament previ (operacions com ara el rentat,
el blanqueig, la mercerització) o per al tenyit de fibres o
productes tèxtils quan la capacitat de tractament superi les 5
t/dia.
4. Les plantes per a l’adob de pells i cuirs quan la capacitat de
tractament superi les 6 t de productes acabats per dia.
5. Plantes industrials per a:
a) La producció de pasta de paper a partir de fusta o d’altres
matèries fibroses similars.
b) La producció de paper i cartó, amb una capacitat de
producció superior a 50 t/dia.
6. InstalAlacions de producció i tractament de celAlulosa amb
una capacitat de producció superior a 10 t/dia.

8. InstalAlacions de calcinació i de sinterització de minerals
metàlAlics, amb capacitat superior a 5.000 t/any de mineral
processat.

7. Plantes de biodièsel o similars.

9. InstalAlacions per fabricar ciment, clínquer o formigó
preparat amb una capacitat superior a 50 t/dia.

1. InstalAlacions industrials per sacrificar o trossejar animals.

10. Fabricació de guixos i calç a partir de 50 t/dia.

Grup 6. Altres indústries

2. Activitats i instalAlacions afectades pel Reial decret
840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures per
al control dels riscs inherents als accidents greus en els quals
intervinguin substàncies perilloses.
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Grup 7. Projectes d’infraestructures
1. Carreteres:
a) Construcció d’autopistes, autovies, vies ràpides i
carreteres convencionals de nou traçat.
b) Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes,
autovies, vies ràpides i carreteres convencionals preexistents en
una longitud continuada de més d’1 km o més de 3 km
discontínuament.
c) Ampliació de carreteres convencionals que les transformi
en autopistes, autovies o carreteres de doble calçada en una
longitud continuada de més d’1 km o més de 3 km
discontínuament.
d) Variants per a la supressió de travessies de nuclis urbans
i túnels, ambdós de més de 500 m de longitud.
2. Construcció de línies de ferrocarril, tramvies, metros aeris o
subterranis, línies suspeses o similars.
3. Electrificació de ferrocarrils.
4. Aeroports i aeròdroms, excepte heliports.
5. Ports comercials, pesquers o esportius, o la seva ampliació
quan augmenti la superfície de la làmina d’aigua ocupada.
6. Noves instalAlacions de recepció de combustibles ubicades
fora de ports actuals.
7. Espigons i pantalans per a càrrega i descàrrega connectats a
terra que admetin vaixells d’arqueig superior a 1.350 t.
8. Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i obres
marítimes que puguin alterar la costa, per exemple, la
construcció de dics, espigons i altres obres de defensa contra el
mar, excepte el manteniment i la reconstrucció d’aquestes
obres.
Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua

superior a 10 km i, en tot cas, les que transcorrin per espais
naturals protegits, espais de rellevància ambiental o ANEI d’alt
nivell de protecció. En cap cas no es consideraran instalAlacions
de conducció d’aigües les instalAlacions de reg dins les finques
quan estiguin autoritzades per l’autoritat agrària o hidràulica.
Grup 9. Projectes de tractament i gestió de residus
1. InstalAlacions de tractament de residus perillosos que facin
operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de la R1 a la R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
2. InstalAlacions de tractament de residus no perillosos que facin
operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de la R1 a la R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
amb una capacitat de tractament superior a 50 t/dia.
3. Abocadors de residus no perillosos amb una capacitat de
tractament superior a 10 t/dia, o capacitat total superior a
25.000 t.
Grup 10. Projectes en espais naturals protegits
Els projectes següents, quan es desenvolupen en espais
naturals protegits o espais protegits Xarxa Natura 2000,
d’acord amb la Llei 42/2007 i la Llei 5/2005, en zones humides
incloses en la llista del Conveni de Ramsar i en zones
especialment protegides d’importància per a la M editerrània
(ZEPIM ) del Conveni per a la protecció del medi marí i de la
regió costanera de la Mediterrània:
1. Primeres repoblacions forestals no protectores quan suposin
riscs de greus transformacions ecològiques negatives.
2. Transformacions d’usos del sòl, en més d’1 ha, que
impliquin eliminació de la coberta vegetal quan suposin un risc
de greus transformacions ecològiques negatives.
3. Dragatges marins.

1. Embassaments i altres instalAlacions destinades a retenir
l’aigua o a emmagatzemar-la de manera permanent, quan el
volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior
a 500.000 m³.
2. Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat
superior a 5.000 habitants equivalents.

4. Canonades per al transport de gas i petroli.
5. Subestacions de transformació d’energia elèctrica.
6. Plantes de tractament d’aigües residuals.
7. InstalAlacions per a la producció d’energia hidroelèctrica.

3. InstalAlacions de dessalinització d’aigua amb un volum nou
o addicional superior a 1.000 m³/dia de capacitat.
4. Aqüeductes i conduccions que suposin transvasaments
d’unitats hidrogeològiques o d’aqüífers.

8. Projectes d’urbanitzacions i d’instalAlacions hoteleres fora de
les zones urbanes i construccions associades.
9. Construcció de centres comercials.

5. Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la
recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum anual d’aigua extreta
o aportada és igual o superior a 500.000 m³.

10. Aparcaments.

6. Emissaris submarins d’aigües depurades i de plantes de
dessalinització.

12. Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.

7. InstalAlacions de conducció d’aigua en sòl rústic que no
discorrin íntegrament per camí existent quan la longitud sigui

13. Concentracions parcelAlàries que suposin el canvi d’ús del
sòl quan suposin una alteració substancial de la coberta vegetal.

11. Abocadors de residus perillosos i de residus inerts.

BOPIB núm. 58 - 29 de juliol de 2016
Grup 11. Altres projectes
1. Parcs temàtics.
2. Equipaments sanitaris, docents i esportius no prevists en el
planejament urbanístic amb una ocupació de parcelAla superior
a 2.700 m².
3. Equipaments comercials no prevists en el planejament
urbanístic amb una superfície construïda superior a 400 m².
4. Camps de golf i de pitch-and-putt.
5. Pistes d’esquí, remuntadors o telefèrics i construccions
associades.
6. Drassanes per a vaixells superiors a 1.000 t.
7. Dragatges marins per a l’obtenció de sorra.
8. Regeneració artificial de platges.
9. Pistes de curses i de proves per a vehicles a motor.
10. Enfonsaments de vaixells d’eslora superior a 25 m per crear
esculls artificials.
11. Qualsevol modificació o extensió d’un projecte previ a
aquest annex, quan la modificació o extensió compleixi, per si
mateixa, els possibles llindars establerts en aquest annex.
12. Qualsevol projecte que suposi un canvi d’ús del sòl en una
superfície igual o superior a 100 ha.
13. Emplaçaments d’emmagatzematge de conformitat amb la
Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic
de diòxid de carboni.
14. InstalAlacions per a la captura de fluxos de CO2 amb fins
d’emmagatzematge geològic de conformitat amb la Llei
40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de
diòxid de carboni, procedent d’instalAlacions incloses en aquest
annex, o quan la captura total anual de CO2 sigui igual o
superior a 1,5 Mt.
El fraccionament de projectes no impedeix l’aplicació dels
llindars que estableix aquest annex i, a aquest efecte, s’han
d’acumular les magnituds o dimensions de cadascun dels
projectes considerats.

ANNEX 2
Projectes sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental
simplificada
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3. Explotacions ramaderes intensives amb una capacitat
superior a 100 UBM i les explotacions ramaderes extensives
amb una capacitat superior a 175 U BM , i, en tot cas, en
compliment de la legislació bàsica estatal, quan superin les
capacitats següents:
1r. 2.000 places per a bestiar oví i caprí.
2n. 300 places per a bestiar boví de llet.
3r. 600 places per a boví d’esquer.
4t. 20.000 places per a conills.
4. Campanyes antiplagues (insecticides, fungicides i herbicides)
a partir de 50 ha quan s’utilitzin productes de la categoria B i
C per a mamífers, aus i peixos i productes de perillositat
controlable i molt perillosos per a les abelles.
5. Introducció d’espècies exòtiques vegetals o faunístiques,
excepte plantes de cultiu agrícola o de bestiar domèstic.
6. Repoblacions forestals d’extensió superior a 50 ha, i a partir
de 10 ha quan impliquin greus transformacions ecològiques
negatives o bé la utilització d’espècies no autòctones.
7. Pistes forestals a partir de 2 km o en pendents superiors al
15% i pistes agrícoles també en pendent superior al 15%.
8. Tala d’espècies forestals feta amb el propòsit de canviar a un
altre ús del sòl quan no estigui sotmesa a plans d’ordenació i
afecti més de 5 ha.
Grup 2. Energia
1. Línies de transmissió d’energia elèctrica inferiors a 15 kV
ubicades en sòl rústic amb la qualificació d’ANEI i ARIP,
espais naturals protegits a l’empara de la Llei 42/2007, de 13
de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i espais
de rellevància ambiental de la Llei 5/2005, excepte en el cas
que siguin línies soterrades per camí existent amb una longitud
inferior a 1 km.
2. Centrals tèrmiques i altres instalAlacions de combustió.
3. InstalAlacions per emmagatzemar productes petroliers,
petroquímics o químics, amb una capacitat superior a 1.000 t
que ocupin més de 3.500 m².
4. Producció i emmagatzematge de gasos combustibles a partir
de 500 t de capacitat.
5. InstalAlacions per a la utilització de la força del vent per a la
producció d’energia de més de 100 kW , inclosos les esteses de
connexió a la xarxa i els accessos.
6. InstalAlacions per a la producció d’energia elèctrica a partir
de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a la xarxa
següents:

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia
1. Projectes no inclosos en l’annex 1 per destinar a explotació
agrícola intensiva àrees naturals o seminaturals.
2. Nous regadius d’extensió superior a 50 ha i a partir de 5 ha
quan es prevegi la utilització d’aigües residuals depurades
encara que es tracti d’un regadiu existent.

- InstalAlacions amb una ocupació total de més de 1.000 m2,
excepte si estan situades en qualsevol tipus de coberta.
- InstalAlacions amb una ocupació total de més de 100 m2 que
estiguin situades en sòl rústic protegit.
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Grup 3. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls
1. InstalAlacions per a la fabricació de fibres minerals artificials.
2. Drassanes per a vaixells de fins a 1.000 t.
3. InstalAlacions per a la construcció i reparació d’aeronaus.
4. InstalAlacions per a la fabricació de material ferroviari
5. InstalAlacions per fabricar ciment, clínquer o formigó
preparat no incloses en l’annex 1 d’aquesta llei.
6. InstalAlacions industrials per fabricar productes ceràmics
mitjançant forn; en particular, teules, maons, rajoles, gres o
porcellana, no incloses en l’annex 1 d’aquesta llei.
Grup 4. Projectes d’infraestructures

7. InstalAlacions industrials per a l’elaboració de confitures i
almívars, sempre que en la instalAlació es donin simultàniament
les circumstàncies següents:
a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².
8. InstalAlacions industrials per a la fabricació de fècules,
sempre que es donin simultàniament les circumstàncies
següents:
a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².
9. InstalAlacions industrials per a la fabricació de farina de peix
i oli de peix, sempre que a la instal Alació es donin
simultàniament les circumstàncies següents:
a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’ almenys 2.500 m².

1. Projectes de zones industrials.
2. Projectes d’urbanització.

10. Sucreres amb una capacitat de tractament de matèria
primera superior a les 300 t diàries.

3. Construcció de centres comercials.

Grup 6. Projectes de gestió de residus

4. Aparcaments i marines seques en sòl rústic.

1. InstalAlacions de tractament de residus no perillosos que facin
operacions d’eliminació de la D1 a la D12 de l’annex 1 o
operacions de valorització de la R1 a la R11 de l’annex 2 de la
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que
no es desenvolupin a l’interior d’una nau al polígon industrial
i no estiguin incloses en l’annex 1 d’aquesta llei.

5. Construcció d’instalAlacions de transbordament intermodal
i de terminals intermodals.
6. Heliports.
Grup 5. Altres indústries
1. InstalAlacions industrials situades en sòl rústic.
2. Indústries de qualsevol tipus, quan produeixin residus líquids
que no s’evacuïn a través de la xarxa de clavegueram.
3. InstalAlacions industrials per a l’elaboració de greixos i olis
vegetals i animals, sempre que es donin simultàniament les
circumstàncies següents:
a) Que estiguin situades fora de polígons industrials.
b) Que estiguin a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupin una superfície d’almenys 2.500 m².
4. InstalAlacions industrials per envasar i enllaunar productes
animals i vegetals, amb una capacitat de producció superior a
2 t/dia de productes acabats (valors mitjans trimestrals).
5. InstalAlacions industrials per a fabricació de productes lactis,
sempre que la instalAlació rebi una quantitat de llet superior a
200 t/dia (valor mitjà anual).
6. InstalAlacions industrials per a la fabricació de cervesa i
malta, sempre que en la instalAlació es donin simultàniament les
circumstàncies següents:
a) Que estigui situada fora de polígons industrials.
b) Que es trobi a menys de 500 m d’una zona residencial.
c) Que ocupi una superfície d’almenys 2.500 m².

2 . I n sta l A la c io n s d ’e m m a ga tz e m a tg e d e fe r r a lla ,
d’emmagatzematge de vehicles fora d’ús, centres autoritzats
per a la recollida i la descontaminació de vehicles que no es
desenvolupin a l’interior d’una nau a polígon industrial.
3. InstalAlacions d’emmagatzematge de residus perillosos fora
del lloc de producció (incloses operacions prèvies al
tractament) que facin operacions de la D13 a la D15 de l’annex
1 o operacions R12 i R13 de l’annex 2 de la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que no es
desenvolupin a l’interior d’una nau a polígon industrial.
4. InstalAlacions d’emmagatzematge de residus no perillosos
fora del lloc de producció (incloses operacions prèvies al
tractament) que facin operacions de la D13 a la D15 de l’annex
1 i operacions R12 i R13 de l’annex 2 de la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de residus i sòls contaminats, amb una capacitat
superior a 100 t i que no es desenvolupin a l’interior d’una nau
a polígon industrial.
5. Abocadors de residus no perillosos amb una capacitat de
tractament inferior o igual a 10 t/dia i capacitat total igual o
inferior a 25.000 t, així com els projectes de clausura d’aquests
abocadors quan no estiguessin inclosos en la seva autorització
inicial, o no hagin estat sotmesos a tramitació ambiental.
Grup 7. Altres projectes
1. Campaments permanents per a tendes de campanya o
caravanes.
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2. Recuperació de terres al mar.
3. Dragats, excepte quan l’objecte del projecte sigui mantenir
les condicions hidrodinàmiques o de navegabilitat en la zona de
serveis del port amb un volum extret inferior a 5.000 m3/any.
4. Jardins botànics i zoològics.
5. Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.
6. Urbanitzacions de vacances i instalAlacions hoteleres fora
d’àrees urbanes i construccions associades.
7. Infraestructures de telecomunicació o energia que uneixen
els diversos territoris insulars.
8. Infraestructures de telecomunicació ubicades en sòl rústic
amb la qualificació d’ANEI i ARIP, espais naturals protegits a
l’empara de la Llei 42/2007 i espais de rellevància ambiental de
la Llei 5/2005.
9. Qualsevol projecte o actuació que pugui afectar els
ecosistemes marins.
10. Passeigs marítims o senders litorals que alterin l’orografia
del domini públic maritimoterrestre.
11. InstalAlacions o bancs de prova de motors, turbines o
reactors.
12. InstalAlacions per recuperar o destruir substàncies
explosives.
13. Equipaments sanitaris, docents i esportius no prevists en el
planejament urbanístic amb una ocupació de parcelAla inferior
a 2.700 m².
14. Totes les actuacions que, d’acord amb el pla d’ordenació
dels recursos naturals, el pla rector d’ús i gestió o el pla de
gestió de la zona on s’ubiquin, han de ser objecte d’un estudi
d’avaluació d’impacte ambiental.
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a) Les dimensions del projecte.
b) L’acumulació amb altres projectes.
c) La utilització de recursos naturals.
d) La generació de residus.
e) Contaminació i altres inconvenients.
f) El risc d’accidents, considerant en particular les
substàncies i les tecnologies utilitzades.
2. Ubicació dels projectes. La sensibilitat ambiental de les àrees
geogràfiques que es puguin veure afectades pels projectes s’ha
de considerar tenint en compte els principis de sostenibilitat, en
particular:
a) L’ús existent del sòl.
b) L’abundància relativa, la qualitat i la capacitat
regenerativa dels recursos naturals de l’àrea.
c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb especial
atenció a les àrees següents:
1r. Aiguamolls.
2n. Zones costaneres.
3r. Àrees de muntanya i de bosc.
4t. Reserves naturals i parcs.
5è. Àrees classificades o protegides per la legislació de
l’Estat o de les comunitats autònomes; llocs Xarxa Natura
2000.
6è. Àrees en les quals s’han superat ja els objectius de
qualitat ambiental establerts en la legislació comunitària.
7è. Àrees de gran densitat demogràfica.
8è. Paisatges amb significació històrica, cultural o
arqueològica.
9è. Àrees amb potencial afecció al patrimoni cultural.
3. Característiques de l’impacte potencial. Els potencials
efectes significatius dels projectes s’han de considerar en
relació amb els criteris establerts en els apartats 1 i 2 anteriors
i, en particular, tenint present:
a) L’extensió de l’impacte (àrea geogràfica i magnitud de la
població afectada).
b) El caràcter transfronterer de l’impacte.
c) La magnitud i la complexitat de l’impacte.
d) La probabilitat de l’impacte.
e) La durada, la freqüència i la reversibilitat de l’impacte.

El fraccionament de projectes no impedeix l’aplicació dels
llindars que estableix aquest annex, i a aquest efecte s’han
d’acumular les magnituds o dimensions de cadascun dels
projectes considerats.

ANNEX 4
Criteris per valorar en l’avaluació ambiental estratègica
simplificada per determinar si un pla o programa s’ha de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària

En el cas dels projectes inclosos en el planejament
territorial o urbanístic, l’avaluació d’impacte ambiental tindrà
en compte l’avaluació ambiental estratègica del planejament
que els inclou i avaluarà únicament els aspectes propis del
projecte que no hagin estat avaluats en l’avaluació ambiental
estratègica, sempre que la declaració ambiental estigui vigent.

1. Les característiques dels plans i programes. En particular,
s’ha de considerar:
a) La mesura en què el pla o el programa estableix un marc
per a projectes i altres activitats, bé en relació amb la ubicació,
la naturalesa, les dimensions i les condicions de funcionament
o bé en relació amb l’assignació de recursos.
b) La mesura en què el pla o el programa influeix en altres
plans o programes, inclosos els que estiguin jerarquitzats.
c) La pertinència del pla o el programa per a la integració
de consideracions ambientals, amb l’objecte, en particular, de
promoure el desenvolupament sostenible.
d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla
o el programa.
e) La pertinència del pla o el programa per a la implantació
de la legislació comunitària o nacional en matèria de medi

ANNEX 3
Criteris per determinar si un projecte de l’annex 2
anterior s’ha de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental ordinària
1. Característiques dels projectes. Les característiques dels
projectes s’han de considerar, en particular, des dels punts de
vista següents:
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ambient com, entre altres, els plans o els programes relacionats
amb la gestió de residus o la protecció dels recursos hídrics.
2. Les característiques dels efectes i de l’àrea probablement
afectada, considerant en particular:
a) La probabilitat, la durada, la freqüència i la reversibilitat
dels efectes.
b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
c) El caràcter transfronterer dels efectes.
d) Els riscs per a la salut humana o el medi ambient (deguts,
per exemple, a accidents).
e) La magnitud i l’abast espacial dels efectes (àrea
geogràfica i magnitud de la població que es puguin veure
afectades).
f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement
afectada a causa de:
1r. Les característiques naturals especials.
2n. Els efectes en el patrimoni cultural.
3r. La superació de valors límit o d’objectius de qualitat
ambiental.
4t. L’explotació intensiva del sòl.
5è. Els efectes en àrees o paisatges amb rang de protecció
reconegut en els àmbits nacional, comunitari o
internacional.
A la seu del Parlament, a 27 de juliol de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

E) RGE núm. 10671/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Can
Misses, que contestà la consellera de Salut.
F) RGE núm. 10673/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
externalització dels serveis sanitaris, que contestà la consellera
de Salut.
G) RGE núm. 10675/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
Decret de llengües, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.
H) RGE núm. 10676/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pobresa
energètica, que contestà el conseller de Territori, Energia i
Mobilitat.
I) RGE núm. 10677/16, del diputat Aitor M orrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
investidura, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la quarta sessió
extraordinària de dia 13 de juliol de 2016, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE

J) RGE núm. 10659/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tracte de
l'administració als docents de les Illes Balears, que contestà el
conseller d'Educació i Universitat.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la tercera sessió
extraordinària de dia 13 de juliol de 2016, debaté les preguntes
que es relacionen a continuació:

K) RGE núm. 10660/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condicionament
de la ubicació de l'antic restaurant El Pla de Fornells, que
contestà el conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

A) RGE núm. 10667/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
participació ciutadana en l'impost d'estades turístiques, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 10661/16, de la diputada M aria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a teletreball a
l'administració pública, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

B) RGE núm. 10668/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a pressupost de la Conselleria d'Educació, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 10662/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a enfortiment i
desenvolupament del sector audiovisual, que contestà la
consellera de Transparència, Cultura i Esports.

C) RGE núm. 10669/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a transport
públic per carretera, que contestà el conseller de Territori,
Energia i Mobilitat.

N) RGE núm. 10663/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència sociosanitària
de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que contestà la
consellera de Salut.

D) RGE núm. 10670/16, de la diputada Maria Montserrat
Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a Cas Rocamar, que contestà el vicepresident i
conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

O) RGE núm. 10664/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en marxa de
l'impost sobre estades turístiques, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
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P) RGE núm. 10665/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució judicial en
relació amb Ses Fontanelles, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.
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Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix
l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent
Resolució

Q) RGE núm. 10678/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model de
serveis informatius d'IB3, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.
R) RGE núm. 10666/16, de la diputada M argarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen del
Consell Consultiu en relació amb el Decret de llengües, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

S’ordena la publicació del nomenament del Sr. Josep Maria
Codony i Oliver, com a membre del Consell de Direcció de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
De la mateixa manera, s’ordena la publicació del
nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Palma, 18 de juliol de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
1.5. INFORM ACIONS

Decaïment de la pregunta amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 10672/16.

Ordre de Publicació
A)
Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes
Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament
d’un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la tercera
sessió extraordinària de dia 13 de juliol de 2016, decaigué la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Aitor Morrás i
Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Decret de sequera a Eivissa, atesa l'absència del conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que
els membres del Consell de Direcció seran elegits pel
Parlament per majoria de les tres cinquenes parts de la cambra.
Així mateix, l’article 16.2 de la Llei 15/2010, ja esmentada,
disposa que “Les vacants que es puguin produir han de ser
cobertes en la forma que determina l’article anterior. El mandat
d’aquest nou membre acaba en la data en què hauria acabat el
mandat del membre a qui substitueix”.
D’altra banda, l’article 15 esmentat disposa que el president
o la presidenta del Parlament ordenarà la publicació del
nomenament del director o de la directora i de la resta de
membres del Consell de Direcció al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,
alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi
davant la M esa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el
nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Atesa la renúncia al càrrec de membre del Consell de
Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
del Sr. Pedro Orfila i Carreras, el Ple del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 13 de juliol de 2016,
d’acord amb el previst a l’article 15 de la Llei 15/2010, de 22
de desembre, ja esmentada, i conformement amb el que disposa
l’apartat segon de la disposició transitòria primera de la Llei
9/2015, de 26 de novembre, de modificació de l’anterior, ha
elegit un membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 10674/16.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la tercera
sessió extraordinària de dia 13 de juliol de 2016, es retirà la
pregunta esmentada, per part del diputat David M artínez i
Pablo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
oficina anticorrupció.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
RGE núm. 11136/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M allorca el
2014.
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.
Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de Mallorca
durant l'any 2014?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

A)
RGE núm. 11083/16, del diputat Nel M artí i Llufriu, del
Grup Parlamentari M ÉS per M enorca, relativa a situació
del contracte de sistema informàtic de les policies locals.
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'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quina situació es troba el contracte de subministrament
sota la modalitat d'arrendament financer amb opció final de
compra d'un sistema informàtic d'intercomunicació,
coordinació i gestió de les policies locals a les Illes Balears?
Palma, a 19 de juliol de 2016.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D)
RGE núm. 11137/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M allorca el
2015.
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.
Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de Mallorca
durant l'any 2015?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

B)
RGE núm. 11084/16, del diputat Nel M artí i Llufriu, del
Grup Parlamentari M ÉS per M enorca, relativa a valoració
del contracte de sistema informàtic de les policies locals.
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'H isenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears
respecte del contracte de subministrament sota la modalitat
d'arrendament financer amb opció final de compra d'un sistema
informàtic d'intercomunicació, coordinació i gestió de les
policies locals a les Illes Balears?
Palma, a 19 de juliol de 2016.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

E)
RGE núm. 11138/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M allorca el
2016.
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.
Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de M allorca
durant l'any 2016?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.
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F)

I)

RGE núm. 11139/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M enorca el
2014.

RGE núm. 11142/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a Eivissa el
2014.

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.

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.

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de Menorca
durant l'any 2014?

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa d'Eivissa durant
l'any 2014?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

G)

J)

RGE núm. 11140/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M enorca el
2015.

RGE núm. 11143/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a Eivissa el
2015.

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.

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.

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de Menorca
durant l'any 2015?

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa d'Eivissa durant
l'any 2015?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

H)

K)

RGE núm. 11141/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a M enorca el
2016.

RGE núm. 11144/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (arribades) a Eivissa el
2016.

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.

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.

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa de Menorca
durant l'any 2016?

Quin és el nombre de visitants arribats a través del
programa de turisme sènior de l'Imserso a l'illa d'Eivissa durant
l'any 2016?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.
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L)

O)

RGE núm. 11145/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M allorca el
2014.

RGE núm. 11148/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M enorca el
2014.

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.

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.

Quin és el nombre de residents a l'illa de Mallorca que
durant l'any 2014 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Quin és el nombre de residents a l'illa de Menorca que
durant l'any 2014 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

M)

P)

RGE núm. 11146/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M allorca el
2015.

RGE núm. 11149/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M enorca el
2015.

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.

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.

Quin és el nombre de residents a l'illa de Mallorca que
durant l'any 2015 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Quin és el nombre de residents a l'illa de Menorca que
durant l'any 2015 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

N)

Q)

RGE núm. 11147/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M allorca el
2016.

RGE núm. 11150/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a M enorca el
2016.

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.

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.

Quin és el nombre de residents a l'illa de Mallorca que
durant l'any 2016 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Quin és el nombre de residents a l'illa de Menorca que
durant l'any 2016 han participat en el programa de turisme
sènior de l'Imserso?

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.
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R)

U)

RGE núm. 11151/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a Eivissa el 2014.

RGE núm. 11166/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al cap de secció de Compres de
la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del
Servei de Salut.

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.
Quin és el nombre de residents a l'illa d'Eivissa que durant
l'any 2014 han participat en el programa de turisme sènior de
l'Imserso?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al BOIB de 19 d'abril de 2016 es publica la Resolució del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14
d'abril de 2016, per la qual es convoca, pel procediment de
concurs, el lloc de feina de cap de secció de Compres de la
plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei
de Salut.

S)
RGE núm. 11152/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a Eivissa el 2015.
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.
Quin és el nombre de residents a l'illa d'Eivissa que durant
l'any 2015 han participat en el programa de turisme sènior de
l'Imserso?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

T)
RGE núm. 11153/16, del diputat Enrique Casasnovas i
Peiro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dades
del programa de turisme sènior (sortides) a Eivissa el 2016.
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.
Quin és el nombre de residents a l'illa d'Eivissa que durant
l'any 2016 han participat en el programa de turisme sènior de
l'Imserso?
Palma, a 21 de juliol de 2016.
El diputat:
Enrique Casasnovas i Peiro.

Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

V)
RGE núm. 11167/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al subdirector/subdirectora de
Serveis Generals de l'Hospital de Formentera.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al BOIB núm. 60 de 12 de maig de 2016 es publica la
Resolució de la consellera de Salut de 10 de maig de 2016, per
la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la
provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Serveis
Generals de l'Hospital de Formentera.
Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
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W)

Y)

RGE núm. 11168/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al subdirector/subdirectora de
Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

RGE núm. 11170/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al cap de servei de Facturació
i Concerts del Servei de Salut.

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

Al BOIB núm. 67 de 14 de maig de 2016 es publica la
Resolució de la consellera de Salut de 10 de maig de 2016, per
la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la
provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió
Serveis Generals de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. del
Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta
direcció regulat pel RD 1382/1985, d'1 d'agost.

Al BOIB núm. 59 de 10 de maig de 2016 es publica la
Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions
Laborals de 3 de maig de 2016, per la qual s'aprova la
convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc
de feina de cap de servei de Serveis Generals i Tecnologia
Sanitària del Servei de Salut.

Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?

Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
Z)
X)
RGE núm. 11169/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al cap de servei de Facturació
i Concerts del Servei de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al BOIB núm. 59 de 10 de maig de 2016 es publica la
Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions
Laborals de 3 de maig de 2016, per la qual s'aprova la
convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc
de feina de cap de servei de Facturació i Concerts del Servei de
Salut.
Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

RGE núm. 11171/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català al cap de servei de Contractació
del Servei de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Al BOIB núm. 59 de 10 de maig de 2016 es publica la
Resolució de la directora de Recursos Humans i Relacions
Laborals de 3 de maig de 2016, per la qual s'aprova la
convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc
de feina de cap de servei de Contractació del Servei de Salut.
Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.
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AA)
RGE núm. 11172/16, de la diputada Isabel M . Busquets
i Hidalgo, del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
relativa a requisit de català a l'auxiliar administratiu de la
funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada
de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears.

segles, va voler compensar l'Església "catòlica, apostòlica i
romana" atorgant-li un privilegi especial quant a la
immatriculació de béns de titularitat dominical dubtosa. Així,
es va atorgar a l'Església catòlica la potestat, en virtut del que
preveia l'antiga redacció de l'article 206 de la Llei hipotecària,
d'immatricular finques al seu favor.

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

Així, l'esmentat article preveia que l'Església catòlica, quan
no tingués títol escrit de domini, podria inscriure el dels béns
immobles que declaràs que li pertanyien mitjançant l'oportuna
certificació lliurada pel funcionari a càrrec del qual estigués
l'administració d'aquests.

Al BOIB núm. 56 de 5 de maig de 2016 es publica la
Resolució del director general del servei de Salut de 26 d'abril
de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel
procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup
auxiliar administratiu de la funció administrativa de la pnatilla
orgànica autoritzada de la gerència d'Atenció a Urgències 061
Balears.

Entre els temples i altres propietats immatriculades per
l'Església catòlica a les Illes Balears seguint l'esmentat
procediment es poden trobar nombrosos béns susceptibles de
protecció en els termes prevists a la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, que
desenvolupa la competència exclusiva de la comunitat
autònoma sobre el patrimoni històric, amb l'objecte de garantir
la protecció, la conservació, l'enriquiment, el foment, la
investigació i la difusió del patrimoni històric de les Illes
Balears, perquè puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser
transmesos en les millors condicions a les futures generacions
(article 1).

Per què no es demana com a requisit el català en aquesta
convocatòria, ja que la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català a
l'àmbit de la funció pública, entrà en vigor dia 13 d'abril de
2016?
Palma, a 25 de juliol de 2016.
La diputada:
Isabel M. Busquets i Hidalgo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 278 de juliol de 2016, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)
RGE núm. 11211/16, dels Grups Parlamentaris Podem
Illes Balears i M ÉS per M allorca, relativa a reclamar la
titularitat del domini o d'altres drets reals immatriculats a
favor de l'Església catòlica a les Illes Balears.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.
El problema de les immatriculacions comença l'any 1946,
en plena dictadura de Francisco Franco, en què el règim
franquista, com a pretesa compensació històrica als processos
de desamortitzacions desenvolupats per l'Estat en els darrers

Segons sembla, el Bisbat de Mallorca i les diferents
parròquies catòliques de l'illa podrien haver arribat a inscriure
al Registre de la Propietat més de 500 immobles, esglésies,
ermites, convents i santuaris al seu nom. Dins aquest procés
d'inscripció es podien haver inscrit a favor de l'Església catòlica
béns de propietat privada o, fins i tot, pública. Així, han
aparegut casos especialment polèmics en el quals l'estament
eclesiàstic ha registrat al seu nom propietats que pel que sembla
no li corresponien, com ara, el convent Sant Jeroni a Palma, les
murades i el recinte de Sant Salvador a Artà, immoble que
l'Ajuntament defensa que és de la seva propietat, o l'intent de
venda de l'oratori de Son Orlandis a Andratx. Aquests fets han
provocat una greu preocupació entre amplis sector de la
ciutadania, ja que s'han pogut immatricular a favor d'una
organització privada, l'Església catòlica, béns que són de
titularitat pública i, fins i tot, alguns d'ells, protegits.
Es desconeix si aquest procés d'immatriculacions realitzat
per part de l'església de nombrosos béns immobles pot haver
afectat, fins i tot béns que puguin trobar-se catalogats d'acord
amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric
de les Illes Balears; a més, es poden haver dut a terme,
aprofitant la immatriculació, canvis rellevants en la seva gestió,
finançament i conservació. En aquest sentit, considerem que és
obligació de la comunitat autònoma de les Illes Balears vetllar
també perquè, derivat de la immatriculació de béns privatius,
es pugui dur a terme per part de l'Església catòlica canvi d'usos
dels béns immatriculats desvirtuant el sentit cultural original
pel qual foren creats.
Per tot això, es presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les
Illes Balears a recaptar del Ministeri de Justícia totes les
immatriculacions realitzades per l'Església catòlica a les Illes
Balears, des de 1946 fins avui.
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2. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini màxim de sis mesos, un llistat
de tots aquells béns que des de 1978 han estat immatriculats a
favor de l'Església catòlica a l'àmbit de les Illes Balears.
3. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a dur a terme l'elaboració d'un estudi
interinsular, en el termini màxim de sis mesos, sobre l'impacte
de les immatriculacions per part de l'Església catòlica en la
gestió, conservaciò i difusió dels béns inclosos als diferents
Registres Insulars de Bèns de Interès Cultural.
4. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les
Illes Balears a personar-se en tots aquells procediments
judicials iniciats a instàncies d'entitats locals de les Illes
Balears, o qualssevol legitimats, l'objecte de les quals sigui la
recuperació de béns immobles immatriculats per l'Església
catòlica.
5. EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir línies directrius per a una correcta presentació
i difusió del significat cultural i històric dels béns que hagi
pogut immatricular l'Església catòlica convertint-los en
privatius, entesa la protecció dels béns immatriculats com a part
integrant i fonamental de la pròpia activitat de conservació i
protecció del patrimoni històric i religiós. Aquestes línies
directrius hauran d'incloure els mecanismes públics necessaris
per a la supervisió d'aquests béns, amb la finalitat d'evitar els
canvis d'usos que, derivats de la conversió en béns de caràcter
privatiu, desvirtuïn la seva finalitat cultural originària.
Palma, a 2 de maig de 2016.
El diputat:
Baltasar Picornell i Lladó.
Els portaveus:
Laura Camargo i Fernández.
Margalida Capellà i Roig.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació

proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet,
Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor
de la Vall, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria del Camí,
Selva, Sóller i Valldemossa són els municipis de la Serra de
Tramuntana. Tots ells contribueixen a la protecció i la
preservació d’una zona declarada Patrimoni de la Humanitat
per la UNESCO.
Tot i així, molts d’ells tenen seriosos problemes quan es
troben en sequera d’aigua. Un exemple és Banyalbufar que
durant l’estiu inverteix mil euros diaris en fer arribar aigua al
municipi. De fet, des del passat mes de març entre vuit i deu
camions diaris deixen entre 12 i 15 mil litres d’aigua cada un
als dipòsits de la xarxa de subministrament del municipi.
També el 80% de l’aigua potable que es consumeix a Deià
no procedeix dels aqüífers del municipi sinó que arriba en
camions cuba des de Palma. El mateix municipi ha declarat
públicament que està disposat fins i tot a assumir el cost de
devers un millió d’euros per a la construcció d’una nova
dessaladora per posar fi a la manca d’aigua que pateix cada
estiu.
La manca de pluges ha duit també restriccions a Estellencs,
on des del passat mes de maig es va prohibir regar horts i
jardins.
Vists els greus problemes d’abastiment d’aigua d’alguns
municipis de la Serra de Tramuntana i tenint en compte que
part de la solució que el Govern balear proposà a principis de
2016, quan la sequera era incipient, era l’ús preferent de
recursos no convencionals com són les aigües pluvials,
depurades i dessalades, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears:
Que la Comissió d’impuls del turisme sostenible que,
segons la Llei de l’impost sobre estades turístiques de Balears,
s’ha de posar en marxa per elaborar un pla anual de turisme
sostenible nodrit de la recaptació de l’impost, tengui en compte
entre els seus objectius anuals prioritaris un projecte per acostar
aigua potable als municipis de la zona de la Serra de
Tramuntana.
Palma, a 6 de juliol de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 de juliol de 2016, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
B)
A)
RGE núm. 11040/16, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a inversions d'aigua
als pobles de la Serra de Tramuntana, davant la Comissió
de M edi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la

RGE núm. 11099/16, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a mesures per
controlar la plaga de la Xilella fastidiosa, davant la
Comissió de M edi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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La Xylella fastidiosa és un bacteri que pertany a la família
Xanthomonadaceae i és el causant de diverses malalties que
provoquen greus danys a nombroses espècies d'interès agrícola
com l'olivera, els cítrics, els ametllers, les parres o les figueres.
De fet, a causa de la seva perillositat, la XF figura a l'annex
I, part A, secció I, de la Directiva 2000/29/CE de la Unió
Europea com a organisme nociu, i la decisió d'execució de la
Comissió 2015/789/UE estableix mesures per evitar la
introducció i la propagació de la XF dins la UE.
Durant l'any 2015 es va constatar per primera vegada que
aquest bacteri havia arribat a diferents punts d'Europa i havia
afectat diversos tipus de cultius.
Diferents experts, entre ells el "Campus de Excelencia
Agroalimentaria" han estudiat com combatre aquesta situació
i asseguren que la millor forma és evitar que s'introdueixi el
bacteri a les zones on encara no s'ha detectat la seva presència
i, de fet, la Conselleria d'Agricultura ha decomissat partides
d'oliveres provinents de la península que no constaven de
passaport fitosanitari.
Per tot això, i per les conseqüències que suposaria per a
l'agricultura i el paisatge de les Illes Balears l'entrada d'aquest
bacteri a la nostra comunitat, El Pi-Proposta per les Illes
Balears presenta la següent
Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir vigilant les zones susceptibles de ser
contaminades per aquest bacteri per garantir que no es troben
infectades.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar les oliveres i les principals plantes en les
quals la XF es puguin allotjar en quarantena per així evitar una
possible entrada del bacteri a les Illes Balears.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un programa de prospeccions en els
punts de possible entrada de la XF com puguin ser els vivers de
producció i comercialització de les espècies vegetals nacionals,
així com en les empreses d'hoteleria i de construcció que duen
material de la Península a les Illes.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a encomanar l'elaboració d'un pla de contingència
i plans específics d'acció per actuar de forma immediata en el
cas que es detectessin brots o indicis d'aquesta plaga.
Palma, a 18 de juliol de 2016.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

2707

C)
RGE núm. 11155/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a participació als jocs IGA GAM ES (Island Games
Association), davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.
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.
Des de l'any 2007 M enorca participa als jocs IGA GAMES
(Island Games Association), projecte esportiu que dóna
l'oportunitat a molts esportistes, els seus tècnics i delegats a
participar cada dos anys en uns jocs multiesportius
internacionals entre 24 illes de tot el món. Aquests jocs tenen
com a objectiu fomentar l'amistat a traves de comunitats
esportives illenques i donar l'oportunitat als esportistes de
participar en l'esport internacional. A més, considerem que és
una experiència que aporta un enriquiment personal, ja que
dóna la possibilitat de conèixer altres cultures, llengües i per a
molts és l'única oportunitat de competir amb esportistes d'altres
països.
Les condicions que ha de tenir l'illa és que aquesta sigui de
menys de 100.000 habitants, amb infraestructures adequades
per a cada un dels esports escollits i espais d'estada per als
esportistes i els seus acompanyants.
És un projecte que vol implicar les administracions
publiques -Govern, consells i ajuntaments- els ens esportius federacions, clubs i esportistes-, les empreses i la societat civil.
Fins ara els esportistes menorquins han anat a Rodas el 2007,
a Allan el 2009, a Whigt el 20011, a Bermudes el 2013 i a i
Jersey el 2015, i el proper 2017a Gotland, però es objectiu del
CIM Menorca que la seu d'aquests jocs sigui algun any
Menorca. Aquest esdeveniment suposa per a l'illa la visita,
durant deu dies del mes de juny, d'unes 5.000 o 6.000 persones
amb la projecció a l'exterior que això suposa, a part de la
dinamització esportiva, social i comercial per als diferents
municipis de l'illa.
Per mantenir l'interès i que tota la societat s'hi impliqui, el
CIM Menorca l'any parell que no hi ha competició d'IGA
organitza els seus jocs esportius municipals. Es fa en una versió
reduïda però molt apassionant on 1.000 esportistes dels vuit
municipis competeixen entre ells en 14 esports, durant tot un
cap de setmana, la qual cosa és una mena d'assaig i estímul per
als esportistes que vulguin anar als jocs internacionals. D'altra
banda és una forma més de seguir promocionant hàbits
saludables i en aquest cas de donar la possibilitat també de
participar a esportistes no federats.
Per tots aquests motius 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 que la Direcció General d'Esports i Joventut s'impliqui
en la difusió dels IGA GAM ES, traslladi l'interès i demani
suport a totes les conselleries del Govern de les Illes Balears,
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atès que és un esdeveniment transversal a diferents sectors de
la societat.

sobirania política per part de la ciutadania i els seus
representants polítics a les institucions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la Direcció General d'Esports i Joventut acompanyi
l'expedició i pugui viure l'experiència que significa per als
joves esportistes de l'illa de Menorca i/o assisteixi als jocs
esportius municipals per donar suport institucional a aquest
esdeveniment.

De resultes de la Llei Orgànica 2/2012, es promulga la Llei
estatal 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, que exerceix una forta
limitació de competències als ens locals, el control del cost dels
serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica
privada.

Palma, a 21 de juliol de 2016.
La diputada:
Elena Baquero i González.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.

D)
RGE núm. 11164/16, del Grup Parlamentari M ÉS per
M enorca, relativa a derogació de les lleis d'estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat de l'Administració Local,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Durant els darrers sis anys una determinada forma
d’entendre l’austeritat i l’estabilitat pressupostària s’ha
convertit en el motor de les principals reformes legislatives i de
la reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola l’any
2011. Ningú no pot oblidar que amb anterioritat a la crisi
econòmica i a través de l’ordenament europeu, aquests
principis ja estaven recollits en el marc normatiu europeu.
Dues de les reformes legislatives que més impacte han
tingut sobre les administracions públiques en general, i en
especial sobre les entitats locals, han estat la Llei 2/2012, de 27
d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
Del contingut de la Llei 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal destacar l’exigència
a totes les administracions públiques de presentar equilibri o
superàvit (article 3.2) sense poder incórrer en dèficit
estructural. L’esmentada llei estableix un conjunt de
mecanismes preventius, correctius i coercitius per garantir
l’elaboració i l'execució dels pressupostos de tal manera que
s’ajustin als objectius d’estabilitat, de deute i a la regla de la
despesa. Així, a l’article 12, incorpora la regla de despesa,
segons la qual les administracions no podran incloure en els
seus pressupostos un increment de la despesa computable que
superi la taxa de referència del creixement del PIB de
l’economia espanyola.
En definitiva, la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la prioritat
absoluta del pagament dels interessos del deute per damunt de
qualsevol altra obligació dels poders públics, per damunt fins
i tot de la garantia dels drets i les llibertats fonamentals o de la
cobertura de drets socials bàsics, comportant una pèrdua de

Per l’exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que derogui la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i així poder destinar
l’estalvi obtingut pels ajuntaments, consells i altres organismes
públics en exercicis anteriors, a la prestació de serveis a la
ciutadania, a exercir les competències clau per assegurar-ne el
benestar i a activar l’economia per generar inversió i ocupació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè derogui immediatament i de manera urgent la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, que afecta de forma molt negativa
dos aspectes fonamentals per als municipis: l'autonomia local
i el repartiment competencial.
Palma, a 22 de juliol de 2016.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.

E)
RGE núm. 11175/16, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d'espera del sistema sanitari a les Illes Balears, davant la
Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El RD/1039/2011 estableix els criteris marc per garantir un
temps màxim d'accés a les prestacions del SNS i expressa en el
seu article 5, punt 2: “A l'efecte de garantir els temps màxims
d'accés a les prestacions sanitàries als quals es refereix aquest
reial decret, els serveis de salut de les comunitats autònomes
establiran els mecanismes necessaris per proporcionar
l'adequada atenció sanitària als usuaris”. I al punt 3: “A aquest
efecte, els serveis de salut oferiran a l'usuari les alternatives que
considerin més apropiades per a l'efectiva realització de
l'atenció garantida”.
Independentment que el Decret 83/2006, de 22 de setembre,
de garanties dels terminis màxims de resposta a l’atenció
sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de
Salut de les Illes Balears, que fou derogat pel Decret Llei
3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, la Llei
5/2003, de 4 abril, de salut de les Illes Balears, en el seu capítol
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IV secció 1a, article 19 punt g) estableix que “el ciutadà té dret
al fet que les prestacions sanitàries li siguin dispensades en un
termini prèviament definit i conegut per l'usuari, que serà
establert prèviament.”
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, en el seu preàmbul
estableix que “La transparència, l'accés a la informació pública
i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de
tota acció política. Només quan l'acció dels responsables
públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer
com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen
els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres
institucions, podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els
poders públics comencen a respondre a una societat que és
crítica, exigent i que demanda participació dels poders
públics.”
La present llei té un triple abast: incrementa i reforça la
transparència en l'activitat pública -que s'articula a través
d'obligacions de publicitat activa per a totes les administracions
i entitats públiques-, reconeix i garanteix l'accés a la informació
-regulat com un dret d'ampli àmbit subjectiu i objectiu- i
estableix les obligacions de bon govern que han de complir els
responsables públics així com les conseqüències jurídiques
derivades del seu incompliment -el que es converteix en una
exigència de responsabilitat per a tots els que desenvolupen
activitats de rellevància pública.
El RD 605/2003 pel qual s'estableixen mesures per al
tractament homogeni de la informació sobre les llistes d'espera
en el seu article 4, garanties de la informació que ha de
facilitar-se als ciutadans, estableix al punt 2: ”Cada ciutadà
tindrà accés a la informació personalitzada sobre l'espera
prevista en relació amb el seu procés assistencial, que serà
proporcionada pel seu servei de salut.”
La legitimitat social, que fa que el ciutadà estigui disposat
al manteniment d'un sistema sanitari públic, està basada en la
capacitat de resposta a les seves necessitats aconseguint un
sistema sanitari segur, efectiu, eficient i equitatiu.
Una llista d'espera amb uns temps de demora adequats a les
necessitats clíniques i socials dels pacients és un indicador de
bons resultats i una exigència ciutadana.
És important augmentar la transparència en els sistemes de
priorització de les llistes d'espera en els sistemes sanitaris
públics, perquè és un dret de la ciutadania i una obligació dels
poders polítics.
Existeix la necessitat d'impulsar un conjunt d'actuacions
encaminades a la disponibilitat d'un sistema d'informació i
registre de pacients en llista d'espera clar, fiable i transparent.
La informació sobre llistes d'espera en el sistema sanitari públic
de Balears no és l'accessible que hi hagués i caldria donar
transparència a un tema vital per a la sanitat en general i per als
usuaris en particular.
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Per tot això, el Grup Podem Illes Balears presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al Portal del pacient un sistema informàtic
que permeti als pacients als quals se’ls hagi indicat la
realització d’una consulta, prova o intervenció quirúrgica,
prèvia l’oportuna identificació, accedir a la informació
personalitzada sobre l’espera prevista en el marc del seu procés
assistencial. Aquesta informació haurà d’estar incorporada per
a tots els pacients del IBSALUT. Sabent que les necessitats
telemàtiques són escasses, proposem la priorització de certs
temes que afecten directament la transparència i que siguin
dotats en els pressupostos 2017.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar la Llei de garanties de temps d'espera
implantant novament el decret de demores màximes i que la
seva aplicació vagi seguida d'una avaluació de resultats durant
el 2017.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar a conèixer els criteris de priorització de la
inclusió o exclusió dels pacients en la llista d’espera, com es
valoren les urgències i la gravetat, com es valoren els
determinats socials; ser cuidador/a, tipus de treball o estar a
l’atur, tenir fills a càrrec, etc. Que aquests criteris siguin
transparents encoratjarà l'estudi i la investigació relacionant
necessitats clíniques, llista d'espera i organització sanitària.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar l'accessibilitat a la informació mitjançant un
portal de transparència i salut on consti l'estratègia d'abordatge
per la disminució de les llistes d'espera, així com els recursos
públics utilitzats, els professionals contractats, etc., per a tal fi.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar trimestralment al portal del pacient les dades
sobre llistes d’espera, incloses les xifres per hospitals i per
processos quirúrgics i les llistes d'espera d'exploració
radiològica i recordant que el portal ha de ser el mitjà que
transparentarà la gestió cap als ciutadans.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públics a través del portal del pacient els criteris
utilitzats per a la derivació a centres concertats, i amb quines
empreses es realitzen aquets serveis, d’acord amb l’article 90
de la Llei general de sanitat de 1986.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i posar a la disposició dels usuaris i
professionals un mètode per a l’acceptació i la conformitat per
a l’atenció en centres alternatius a l'Ibsalut, així com la cessió
de les dades personals a aquests centres segons la legislació
vigent, que quedi per escrit o gravat.
Palma, a 15 de juliol de 2016.
La diputada:
Maria Montserrat Seijas i Patiño.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.
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F)
RGE núm. 11176/16, dels Grups Parlamentaris M ÉS
per M enorca i M ÉS per M allorca, relativa a finançament
dels partits polítics i les seves fundacions, davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les modificacions legislatives que calguin per tal
d’assegurar l’exclusió de qualsevol tipus d’ajut estatal a totes
aquelles fundacions o entitats que defensin o promoguin valors
o principis manifestament contraris al sistema democràtic i als
drets humans.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.
L'any 2013 l'Estat va aportar 3,4 milions d'euros a les
fundacions vinculades als partits polítics en forma de projectes
relacionats amb els objectius dels ministeris d’Educació,
Cooperació o Afers Exteriors (segons el darrer Informe de
l'Estat Comptable de Fiscalització dels Partits i Fundacions,
emès pel Tribunal de Comptes de l'Estat).
MÉS per M enorca i MÉS per M allorca pensen que els
recursos de cooperació s'han de destinar a cooperació, i els
d'educació a educació, i els partits polítics no han de restar
protagonisme, en aquest sentit, a la societat civil organitzada
que treballa eficaçment en aquests àmbits. No es pot oblidar, a
més a més, que durant els darrers anys les ajudes destinades a
les entitats del món de la cooperació i l'educació han baixat
substancialment.
El finançament dels partits polítics i de les fundacions del
partits polítics ha de ser clar i transparent, i s'ha de definir i
concretar amb una única partida econòmica del pressupost de
l'Estat que faciliti el seu control i la seva fiscalització.
La reforma de la Llei de finançament de partits no compleix
en aquest sentit les expectatives de control i transparència
desitjades. Els partits polítics no estan obligats a declarar les
donacions privades menors de 50.000 euros, i molt menys a
fer-les públiques. Quant a les fundacions vinculades a partits,
aquestes poden rebre donacions d’empreses que tinguin
contractes vigents amb l’administració, i en cap cas no estan
obligades a detallar i publicar l’origen d'aquestes donacions.
Per tot l’exposat, es proposa que el Parlament de les Illes
Balears aprovi les següents propostes de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el desacord amb
l'actual política del Govern de l'Estat de subvencionar les
fundacions vinculades a partits polítics, com a fórmula extra
per al seu finançament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
eliminar en el pressuposts generals de l’Estat, actuals i en els
del futur, les subvencions destinades per diferents ministeris a
projectes vinculats a fundacions de partits polítics, i
redefinir-les perquè acompleixin la seva funció prevista, quant
a cooperació, educació o altres, a través d'entitats cíviques
desvinculades de l'activitat orgànica d'un partit.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
impulsar una nova llei de finançament de partits que doni
compliment i garanties a les demandes de transparència, control
i proporcionalitat dels recursos públics destinats a fins
electorals i de sosteniment dels partits polítics.

Palma, a 14 de juliol de 2016.
Els portaveus:
Nel Martí i Llufriu.
David Abril i Hervás.

G)
RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari M ixt,
relativa a oncologia infantil, davant la Comissió de Salut.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
El passat 14 de juny Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
realitzà una pregunta en ple a la consellera de Salut, Patricia
Gómez, sobre la necessitat del canvi d'ubicació dels pacients
pediàtrics oncològics al mòdul 1D de Son Espases.
S'hi recollia la petició de la mare d'una nina amb càncer que
lluita per aconseguir habitacions amb llum natural per a tots
aquests pacients. Aquesta petició fou un revulsiu per a tots ja
que és tan important com òbvia.
Aquesta mare posà en marxa una petició a través de la
pàgina web change.org adreçada a la Sra. Consellera Patricia
Gómez Picard, i dia 14 de juny (data de la pregunta en ple) ja
havia aconseguir les 10.900 signatures. En poc més d'un mes ha
recollit 120.000 signatures més.
Els nins del mòdul 1D no tenen llum natural a les seves
habitacions. Els pares dels pacients oncològics de Son Espases
duen denunciant, des de la seva obertura, l'absolutament
inadequada ubicació d'aquesta unitat oncològica en el mòdul
1D de la primera planta, ubicada entre dos edificis grisos i amb
l'aparcament a sota. L'entrada de llum natural per les finestres
és nulAla i la penombra inunda l'habitació. No queda més remeu
que tenir llum artificial durant tot el dia, la qual cosa fa encara
més inhòspita i trista l'estança, a més de les emissions dels
vehicles de l'aparcament que es perceben en les habitacions,
cosa que tampoc no beneficia aquests pacients.
Ja és molt dur per a un infant passar mesos ingressat en un
hospital, i això s'ha d'afegir que se'ls privi d'una cosa ta senzilla,
però tan important per a l'estat d'ànim, com és la llum del sol.
Quan miren per la finestra l'única visió que tenen és un edifici
gris a pocs metres, i a sota, l'apartament.
Molts pares han presentat queixes, però no hi ha resposta ni
de l'hospital ni de la Conselleria de Salut. L'associació
ASPANOB defenca la necessitat de la reubicació dels pacients
pediàtrics oncològics, així com la importància de tenir claror i
de la llum natural per a la seva recuperació, on la part
emocional és molt important.
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A tot l'exposat anteriorment s'afegeix un altre problema: a
les guàrdies només es disposa d'un pediatre que atén tant les
urgències externes que arriben contínuament al servei
d'urgències pediàtriques com les urgències internes
oncològiques. Per això es reclama com una cosa absolutament
necessària augmentar el nombre de pediatres de guàrdia a dos
professionals.
Per tot això, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta
la següent
Proposició no de llei
a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar en la major brevetat possible el canvi
d'ubicació de la planta d'oncologia infantil de tal manera que
les habitacions dels pacients rebin llum solar i siguin adequades
a les necessitats dels pacients i dels seus familiars cuidadors.
b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el nombre de pediatres de guàrdia a dos
professionals per torn.
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3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
SolAlicitud de convocatòria urgent d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Turisme, del Grup
Parlamentari Popular, per tal de dur a terme la
compareixença del vicepresident i conseller d’Innovació,
Recerca i Turisme, solAlicitada pel Govern amb l’escrit
RGE núm. 11158/16 (RGE núm. 11173/16); i solAlicitud de
convocatòria de la Diputació Permanent per tal de procedir
al debat i votació, si n’és el cas, de l’escrit RGE núm.
11173/16 (RGE núm. 11174/16).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, admet a tràmit els escrits esmentats i,
conformement amb l'establert als articles 66.2, 97.2 i 100 del
Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, acorda de sotmetre a la consideració de la Junta
de Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la sessió de la
Diputació Permanent que n’ha de resoldre.

Palma, a 26 de juliol de 2016.
La diputada:
Olga Ballester i Nebot.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA

Creació i composició de la Ponència tècnica sobre la
gestió sostenible dels residus a les Illes Balears.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 11158/16, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr.
Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme,
sobre la fallida de lowcostholidats Spain, SL, així com de les
actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes Balears en
relació amb el mandat parlamentari derivat de la moció
relativa a la regulació del lloguer de vacances.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, davant la Comissió
de Turisme, sobre la fallida de lowcostholidats Spain, SL, així
com de les actuacions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears en relació amb el mandat parlamentari derivat de la
moció relativa a la regulació del lloguer de vacances (RGE
núm. 2695/16).
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, conformement amb l'acord adoptat per la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, en sessió
de dia 15 de juny d'enguany, i en relació amb l’aprovació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7204/16, acorda donar-se per
assabentada de la creació de la Ponència tècnica sobre la gestió
sostenible dels residus a les Illes Balears i aprovar la mateixa
composició numèrica de les ponències de les comissions
permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a dir:
•
•
•
•
•
•
•

2 diputats del Grup Parlamentari Popular
2 diputats del Grup Parlamentari Socialista
1 diputat del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
1 diputat del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears
1 diputat del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
1 diputat del Grup Parlamentari Mixt
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud
de convocatòria de sessió extraordinària amb un ordre del
dia concret (RGE núm. 11173/16).
La Junta de Portaveus de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2016, ha estat informada -amb la qual cosa
queda acomplert formalment el tràmit a què es refereixen els
articles 62 i 72.1 del Reglament de la cambra- de la
convocatòria de la Diputació Permanent, solAlicitada pel Grup
Parlamentari Popular, amb l'escrit RGE núm. 11074/16, que se
celebrarà avui, dia 29 de juliol, a les 10.30 hores, amb l'ordre
del dia següent:
Punt únic. Adopció d'acord sobre l'escrit RGE núm.
11173/16 , de convocatòria de sessió extraordinària de la
Comissió de Turisme amb un ordre del dia concret.
Palma, a 29 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

11074/16, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
i resta assabentada que el diputat Antoni Reus i Darder
substituirà la diputada Bel Busquets i Hidalgo a la Comissió de
Salut.
Palma, a 27 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
Conveni entre la institució i el personal per al període
2016-2017.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, aprovà el Conveni entre la institució i el
personal per al període 2016-2017 que es transcriu a
continuació:
Conveni entre la institució i el personal
per al període 2016-2017
Clàusula primera. Àmbit d’aplicació

Ordre de Publicació
D)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es pugui dur
a terme la sessió extraordinària de la Comissió de Turisme
solAlicitada mitjançant l'escrit RGE núm. 11173/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juliol de 2016, conformement amb l'establert als articles
66.2 i 97.1 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per la
Diputació Permanent en sessió del dia d'avui, ha acordat
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de les sessió extraordinària de la Comissió de
Turisme següent:
Punt únic: Compareixença urgent del Sr. Vicepresident i
Conseller d'Innovació, Recerca i Turisme sobre la fallida de
lowcostholidats Spain, SL, així com de les actuacions dutes
a terme pel Govern de les Illes Balears en relació amb el
mandat parlamentari derivat de la moció relativa a la
regulació del lloguer de vacances (RGE núm. 2695/16).
Palma, a 29 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvis a la Comissió de Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

El present acord serà d'aplicació al personal funcionari al
servei del Parlament de les Illes Balears que presti el seus
serveis professionals i retribuïts amb càrrec als pressuposts
d’aquesta institució autonòmica.
Clàusula segona.
laborals

Condicions econòmiques, socials i

1. En el supòsit que hi hagi un increment de les retribucions per
al 2016 i 2017 serà el previst i aprovat amb caràcter general per
a l'Administració General de l'Estat i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. L’aplicació d’aquests increments es farà
per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2. En el supòsit que hi hagi altres millores en matèria d’acció
social per a les esmentades administracions, aquestes seran
d’aplicació al personal del Parlament de les Illes Balears.
L’aplicació d’aquestes millores es farà per acord pres entre la
Mesa del Parlament i la Junta de Personal.
3. Les condicions laborals (permisos, llicències, etc.), vendran
regulades a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears.
4. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la M esa del Parlament de dia 16.11.94, en relació
amb la paga de desembre de 1994. El disposat al present
apartat serà d'aplicació a totes les persones que percebin
retribucions amb càrrec al Capítol I de la Secció 02 Parlament.
Clàusula tercera. Dies addicionals i serveis extraordinaris
1. El personal que per motius del servei hagi de romandre a la
seu de la cambra els dies 24 o 31 de desembre, tindrà dos dies
de lleure per cadascun d’aquests.
2. Cada any s’estudiarà, per part de la Mesa i la Junta de
Personal, la possibilitat que als dies de permís s’hi afegeixin

BOPIB núm. 58 - 29 de juliol de 2016
tants de dies com dies festius caiguin en dissabte durant l’any
en curs.
3. Tenen la consideració de serveis extraordinaris aquells
prestats fora de l’horari o la jornada habitual de treball i els que
fa el personal funcionari dins la jornada laboral que no
constitueixen tasques pròpies de l’activitat parlamentària o
institucional i que suposen un increment de les hores.
4. Els serveis extraordinaris tenen caràcter voluntari.
Excepcionalment, quan les necessitats del servei ho justifiquin
i no hi hagi personal voluntari, es podrà exigir al personal al
servei de l’administració parlamentària l’execució d’aquests
serveis extraordinaris. En cas de no haver-hi cap funcionari o
funcionària disponible, serà el cap de Servei en primer lloc i,
en darrera instància, l’oficial o l’oficiala major qui designarà el
o els funcionaris que prestaran el servei en atenció a les
especialitats de l’acte autoritzat per la Mesa d’acord amb els
criteris següents:
a) En primer lloc correspon dur a terme aquests treballs al
personal que a la Relació de Llocs de Treball del Parlament
tenen reconeguda la plena disponibilitat.
b) La mateixa persona no podrà ser nomenada amb
caràcter forçós més de 4 copsa l’any ni més de 2 torns seguits.
5. Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans. La compensació amb
temps de descans suposarà l’intercanvi de dues hores de
descans per hora de servei extraordinari i en farà l’autorització
l’oficial major o l'oficiala major, a proposta de l’informe del
cap de servei. Quan no sigui possible la compensació per
descans o les necessitats del servei ho aconsellin, la Mesa del
Parlament autoritzarà la compensació econòmica, prèvia
justificació amb l’informe del cap de servei o secció.
6. Amb caràcter general, els serveis extraordinaris realitzats per
un funcionari o una funcionària no poden superar les 80 hores
anuals, llevat d’aquells supòsits en què l’oficial o l'oficiala
major autoritzi la superació d’aquest límit per necessitats del
servei i prèvia solAlicitud, acompanyada d’un informe
justificatiu del cap del servei o secció.
El primer 50% del límit màxim permès del nombre d’hores
es retribuirà econòmicament i l’altra 50% es compensarà amb
temps de descans. Aquestes quanties s’incrementaran un 30%
si es fan en horari nocturn (a partir de les 22 h) i en un 30%
addicional si recauen en horari festiu.
Aquesta limitació no afectarà els serveis que es puguin
prestar a la Junta Electoral de les Illes Balears.
La quantia n'és la següent:
- subgrup A1:
37,03 i/hora
- subgrup A2:
32,80 i/hora
- subgrup C1:
29,63 i/hora
- subgrup C2 i AP:
26,45 i/hora
Clàusula quarta. Revisió mèdica
Es mantindrà el sistema de revisió mèdica anual i
voluntària, ja establert i vigent.
Clàusula cinquena. Ajudes socials
1. S’aplicaran al personal a què fa referència la clàusula
primera d’aquest conveni les ajudes que s’hi preveuen, d’acord
amb els principis inspiradors del Decret 135/1995, de 12 de
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desembre, pel qual es regula l’acció social a favor del personal
funcionari i del personal laboral de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
2. Es limita l’import anual de les ajudes de caràcter social a
150.000,00 i, incloent-hi les ajudes per fills entre 0 i 21 anys,
tot exceptuant-ne l’ajuda per jubilació prevista al punt núm. 3
de l’annex d’aquest conveni, que tindrà una quantitat pròpia
anual en funció de les jubilacions que s’hi produeixin.
2.1.El crèdit pressupostari anual s’incrementarà
automàticament un 2% per a cada nova incorporació de
personal funcionari al Parlament dins l’any en curs.
2.2. Si l’import anual esmentat al punt 2 no es consumeix en
la seva totalitat en finalitzar l’any en curs, el romanent se
sumarà al crèdit pressupostari de les ajudes socials de l’any
següent, amb un límit del 5% de l’import anual assignat.
3. Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l’informe de la Junta de Personal, prèvia fiscalització favorable
de la Intervenció, a la qual se li haurà de fer arribar amb
l’antelació necessària tota la documentació que fonamenta les
despeses per ajudes socials.
4. Per poder accedir a les ajudes socials s’haurà de presentar
amb caràcter anual una declaració jurada de les condicions
socioeconòmiqes dels membres de la unitat familiar amb dret
a percepció de les ajudes. La declaració s’haurà de presentar el
mes de gener i serà requisit indispensable per percebre-les. El
personal està obligat a comunicar a la Junta de Personal
qualsevol incidència que signifiqui una modificació d’aquells
supòsits que permeten percebre les ajudes.
5. Les ajudes socials no seran extensives als cònjuges, a la
parella i als fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Quan es parla de “parella” en el present acord
s’entenen parelles estables constituïdes d’acord amb la Llei
18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables o altra
legislació anàloga.
6. Les peticions d’ajuda que a criteri de la Junta de Personal
resultin dubtoses es denegaran i es notificarà a l’interessat o a
la interessada el motiu de la no-aprovació, a fi que faciliti les
oportunes explicacions per tal d’accedir a una nova tramitació
de la petició.
7. Per al gaudi de les ajudes socials previstes al present conveni
el personal funcionari del Parlament ha d’emplenar el full
corresponent que es pot trobar a l’intranet del Parlament (Junta
de Personal i Recursos Humans).
8. Les solAlicituds d’ajuda es presentaran dins el mateix any en
què s’ha produït la despesa. Un cop finalitzat l’any, es
disposarà d’una pròrroga fins a dia 31 de gener de l’any
següent per a la presentació de les solAlicituds, exceptuant-ne
els casos excepcionals que valorarà la Junta de Personal.
9. El criteri per atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes serà el següent:
a) Pagament per mesos vençuts i sempre que les prestacions
ja s’hagin prestat, prèvia solAlicitud acompanyada de factura
oficial o document acreditatiu de la prestació i del seu
pagament. El pagament de les ajudes per fills entre 0 i 21 anys
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es pagaran d’ofici per part de la cambra el mes de gener de
cada any. A totes les persones que s’incorporin a un lloc de
treball en el transcurs de l’any, se li abonaran les ajudes per
fills nascuts abans de la seva incorporació al Parlament en la
part proporcional que li correspongui, d’acord amb el temps
que hagi treballat, prèvia solAlicitud del funcionari o funcionària
i presentació d’una fotocòpia del llibre de família.
b) Les factures corresponents a les ajudes socials s’hauran
de presentar, juntament amb la solAlicitud, com a màxim, dins
els dos mesos següents des de la finalització del mes en què
s’ha efectuat la prestació, sense perjudici d’allò previst en
aquest apartat. La no-presentació de les solAlicituds dins el
termini esmentat implicarà que aquestes ajudes només
s’abonaran si en finalitzar l’exercici hi hagués crèdit
pressupostari, tot d’acord amb els criteris de preferència del
punt 9.d).
c) En el moment que s’hagi exhaurit el 90% del crèdit
pressupostari suficient per atendre el pagament de totes les
ajudes presentades, les ajudes no sanitàries presentades amb
posterioritat quedaran suspeses fins al seu pagament a la
nòmina de desembre tot d’acord amb els criteris de preferencia
de l’apartat d) d’aquest punt.
En qualsevol cas, d’aquest 10% del crèdit pressupostari, es
reservarà la quantitat de 3.000 i per fer front a noves ajudes
presentades des de l’aprovació del darrer informe de l’any en
curs fins al 31 de gener de l’any següent, si n'era el cas, tot
d’acord al previst al punt 8 de la clàusula cinquena del present
conveni.
d) Criteris de preferència quan s’hagi exhaurit el 90% del
crèdit pressupostari:
1. Ajudes sanitàries destinades al personal funcionari.
2. Ajudes sanitàries destinades a la resta de beneficiaris.
3. Ajudes previstes al punt 9.b de la clàusula cinquena
anterior.
4. Ajudes no sanitàries destinades al personal funcionari
del Parlament.
5. Ajudes no sanitàries destinades a la resta de
beneficiaris.
6. Preferència del personal que durant l’any en curs hagi
percebut una quantitat menor de doblers pel concepte
d’ajudes.
Clàusula sisena. Sindicatura de Greuges
El Parlament de les Illes Balears impulsarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependent del Parlament de les Illes
Balears.
Clàusula setena. Formació
1. El Parlament facilitarà l'accés dels seu personal funcionari
als cursos de formació o de perfeccionament, seminaris, etc.,
realitzats dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que
tinguin o puguin tenir relació amb l’administració
parlamentària, acompanyat de l'informe favorable del cap de
servei corresponent. Així mateix, es donarà la màxima
publicitat a totes les comunicacions dirigides a la cambra
relatives a cursos i, especialment, als serveis que, per la
temàtica que es tracti, puguin ser els més interessants.
2. El Parlament promourà i realitzarà cursos propis de formació
entre el seu personal, que seran valorats en els concursos de

mèrits i d’altres proves selectives. Tindran accés a aquests
cursos tot el personal funcionari independentment del
departament a què pertanyi.
3. El Parlament promourà, amb la signatura d’un conveni de
colAlaboració, l'assistència del personal del Parlament als cursos
de formació que realitza l'EBAP, d'acord amb les normes de
l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència als cursos
organitzats per l’Escola, el Parlament promourà l’assistència a
altres cursos organitzats per entitats o organismes oficials per
tal que puguin ser valorats en els concursos de mèrits i d’altres
proves selectives.
Clàusula vuitena. Baixa per invalidesa
A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la M esa de dia
20 de febrer de 2002.
Clàusula novena. Teletreball
La Mesa, juntament amb la Junta de Personal, per tal de
millorar l’eficàcia i l'eficiència al Parlament, estudiarà
fórmules, durant la vigència d’aquest conveni, que permetin
una introducció gradual de teletreball com un model més de
treball a la cambra. Així, s’ha de fixar en quins casos i en
quines situacions és possible implantar aquest tipus de treball
com a substitutiu i/o complementari del sistema tradicional, així
com els sistemes de control de la quantitat i la qualitat de
treball d’aquesta modalitat.
Clàusula desena. Expedient personal
El personal funcionari podrà accedir mitjançant la Intranet
del Parlament al Registre General de Personal per tal de
consultar les dades del seu expedient personal.
Clàusula onzena. Bestretes ordinàries i extraordinàries
Bestretes ordinàries
1. El personal de la cambra en actiu i amb càrrec a operacions
extrapressupostàries (VIAP) tindrà dret a la concessió de
bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins al 100% del
sou líquid mensual, sempre que no es prevegi la finalització
contractual abans de final de mes.
Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes solAlicitat. Així mateix, per a aquelles
persones a les quals es practiqui qualsevol tipus de retenció
mensual, la quantia màxima de la bestreta mensual serà igual al
100% del sou líquid mensual menys la retenció assenyalada
anteriorment.
2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import de fins
a tres mensualitats íntegres o, en el cas que la quantitat resultant
d'aquestes dues mensualitats sigui inferior a 9.000 i, es podrà
concedir aquesta quantitat. Aquestes bestretes hauran de ser
reintegrades en un màxim de 3 anys, seran retingudes a la
nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.
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Bestretes extraordinàries
Annex d'ajudes socials
3. El personal de la cambra tindrà dret a bestretes de fins a 8
mensualitats líquides o, en el cas que la quantitat resultant
d'aquestes 8 mensualitats sigui inferior a 18.000 i, es podrà
concedir aquesta quantitat per atendre necessitats de caràcter
urgent, la reintegració de la qual s'efectuarà en un període
màxim de fins a quatre anys i no reportarà cap tipus d'interès.
Tindran la consideració de necessitats urgents les derivades
de:
1. Malaltia o intervenció quirúrgica greu del solAlicitant,
cònjuge o parella, fills i pares.
2. Defunció del cònjuge o la parella, dels fills i dels pares.
3. Amortització de crèdits públicament documentats amb
ocasió de l’adquisició de l’habitatge habitual per evitar
llançaments o fer front al pagament de les quotes del
lloguer de l’habitatge habitual per evitar desnonaments.
4. D’altres circumstàncies d’anàloga naturalesa a valorar
per la Mesa del Parlament amb informe favorable de la
Junta de Personal.
La Junta de Personal haurà d’emetre un informe sobre les
solAlicituds de bestretes extraordinàries.
S’autoritzaran les bestretes ordinàries i extraordinàries quan
el solAlicitant no en tengui cap de demanada o hagi pagat el
100% d’una anterior.
En cas de manca de liquiditat tendran prioritat les bestretes
extraordinàries davant les ordinàries.
En aquells casos en què una persona tengui concedida una
bestreta ordinària en podrà solAlicitar una altra d’extraordinària
en cas de necessitat urgent, i l’import a liquidar serà la
diferència entre el ja satisfet i el que resta fins a la quantitat
solAlicitada que s’haurà d’ajustar a les condicions establertes
per a les bestretes extraordinàries.
En tot cas, les bestretes, tant ordinàries com extraordinàries,
hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.
Disposició addicional. Interpretació de les clàusules

1. Ajudes per fills entre 0 i 21 anys: 999,70 i anuals.
2. Ajuda per atenció a ascendents de primer grau a càrrec dels
funcionaris i funcionàries que no gaudeixen d’ingressos propis
superiors al sou mínim interprofessional i que no disposin de
patrimoni propi, exceptuant-ne l’habitatge habitual sempre que
aquest no reporti cap tipus de benefici econòmic: 747,24 i
anuals.
Per a la seva justificació es lliuraran els documents
acreditatius que permetin una demostració fefaent que la
despesa es correspongui amb l’ajuda solAlicitada.
3. Ajuda per jubilació
a) Jubilació anticipada o cessament voluntari del servei
actiu. Es concediran al personal funcionari que solAliciti la
jubilació anticipada o que solAlicitin la jubilació o la baixa
anticipada del servei actiu i tengui una antiguitat mínima de 15
anys reconeguda per l’administració i l’edat mínima de 63 anys
les ajudes següents:
• Als 63 anys
25,000 i
• Als 64 anys
20,000 i
b) Jubilació i cessament del servei actiu. Es satisfarà a la
persona que es jubili conforme a l’establert a l’article 17 de
l’Estatut de Personal l’import resultant de la suma dels factors
següents:
1. Una quantitat fixa de 15.000 i
2. Una quantitat variable consistent en 300 i per cada any
de servei en el Parlament de les Illes Balears.
c) Aquestes ajudes es podran reportar en dues anualitats o
en una, d’acord amb l’opció manifestada per la persona
interessada i segons les disponibilitats pressupostàries.

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació de
les diverses clàusules de l'acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.

4. Ajudes per estudis

Disposició final primera. Entrada en vigor

4.1. Ajuda per estudis universitaris i formació professional, per
al funcionari o funcionària o fills fins a 1.664,98 i, inclosa la
despesa en residència en cas d’estudiar fora de l’illa de
Mallorca.
Aquesta ajuda s’abonarà en cas d’una primera matrícula de
l’assignatura o curs.
Per compensació de les despeses realitzades en material per
al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula, fins a 250,75
i anuals.

Aquest Acord tendrà una vigència des de l’1 de gener de
2016 a 31 de desembre de 2017, amb independència de la data
de publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Disposició final segona. Pròrroga
En el cas que, iniciat l'any 2018, no s'hagués signat un nou
acord entre la institució i el personal, l'actual quedarà
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un de nou i
s'incrementaran totes les quantitats de l'Acord amb el
percentatge corresponent a l'IPC de l’any anterior.
Palma, 27 de juny de 2016
Per la institució, la presidenta del Parlament
María Consuelo Huertas i Calatayud
Pel personal, el president de la Junta de Personal
Jaume Riera i Pou

Aquestes ajudes o beques són incompatibles amb qualsevol
ajuda o subvenció que les altres administracions públiques
puguin atorgar pel mateix concepte.

4.2. Ajuda per estudis dels fills del personal. Aquesta modalitat
té per objecte colAlaborar en les despeses dels fills dels
funcionaris i funcionàries en servei actiu. Per beneficiar-se
d'aquesta ajuda s’hauran de complir el requisit d’assistir a
l’escoleta o cursar estudis d'Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
La quantia de l'ajuda serà la següent:
- Fills d'entre 0 i 3 anys, sempre que presentin els
justificants acreditatius de les despeses de l’escoleta
infantil, actualment no subvencionada; per a fills majors de
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3 anys pel servei de matinet abans de l’entrada a l’escola;
i ajuda per despeses de menjador. S’abonarà un import de
747,24 i anuals per fill.
- Per a l'adquisició de llibres i material necessari per al
desenvolupament del curs escolar, prèvia justificació, i per
un import màxim de 250,75 i anuals per fill.
4.3. Ajuda per estudis i material necessari per al
desenvolupament dels cursos d’idiomes per al funcionari o la
funcionària, els cònjuges, la parella i els fills, fins a 500,00 i
anuals.
5. Ajudes sanitàries
En relació amb les ajudes sanitàries que es relacionen a
continuació no es procedirà al pagament de les que siguin
cobertes totalment pel sistema nacional de la Seguretat Social.
Aquelles ajudes que ho siguin parcialment podran ser
presentades en la part que pertoqui.
5.1. Ajuda per ortodòncia, fins a 499,50 i per any, llevat de
casos extraordinaris a valorar per la Junta.
5.2. Ajuda per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques, fins a 700,00 i per any,
llevat de casos extraordinaris a valorar per la Junta.
5.3. Ajuda per despeses oftalmològiques per a l’adquisició
d’ulleres correctores de la visió i/o lents de contacte fins a
499,50 i biennals. Per poder accedir a aquesta ajuda serà
preceptiva la presentació d’un informe mèdic de l’oftalmòleg
o de l’òptic.
5.4. Per pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim de
240,72 i anuals.
5.5. Per plantilles i material ortopèdic, fins a un màxim de
240,72 i biennals.
5.6. Ajudes per discapacitats, fins a 388,79 i mensuals per a
familiars de primer grau amb disminucions físiques, psíquiques
o sensorials, incapacitats per realitzar qualsevol treball i que es
trobin a càrrec directe del funcionari o la funcionària,
reconegudes aquestes per qualsevol organisme oficial i sempre
que no es rebin altres ajudes oficials que superin el sou mínim
interprofessional.
6. Ajuda per despeses de manutenció.
El personal que, per raó de servei, hagi de romandre a la seu
de la cambra, mitjançant autorització del seu cap de servei
corresponent, gaudirà d’un menú per un import màxim de
15,00 i.

Ordre de Publicació
C)
Normes sobre la jornada i l’horari de treball del
personal funcionari del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 de juliol de 2016, aprovà les normes sobre la jornada i
l’horari de treball del personal funcionari del Parlament de les
Illes Balears que es transcriuen a continuació:
Normes sobre la jornada i l’horari de treball del personal
funcionari del Parlament de les Illes Balears
L’article 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, indica que: "Les administracions
publiques estableixen la jornada general i les especials de
treball dels seus funcionaris públics". Aquest precepte reconeix
la competència de l’administració, en el nostre cas la
parlamentària, per determinar la jornada i l’horari de treball del
personal funcionari al servei del Parlament de les Illes Balears.
En aquest sentit, la regulació tant de la jornada com dels horaris
entra dins la capacitat d’autoorganització del Parlament de les
Illes Balears.
Des del punt de vista de la normativa estatal bàsica, la
disposició addicional 71 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix que
la jornada general del personal del sector públic no pot ser
inferior a 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en
còmput anual.
Ara bé, tant la jornada com els horaris s’han de fixar tenint
en compte motius d’interès públic i s'han d'ajustar a les
necessitats dels serveis que es derivin de l’activitat
parlamentària o de l’activitat institucional.
En atenció a l’especial naturalesa de les funcions del
Parlament i a l’existència de dos períodes de sessions, el
personal de la cambra acompleix la seva tasca en atenció a les
activitats parlamentàries o institucionals que es duguin a terme.
Per aquest motiu, s’entén que el personal presta els serveis en
funció de la durada de les activitats parlamentàries i
institucionals proposades a la cambra. Per això, juntament amb
l'horari general i habitual s’ha de tenir en compte la previsió
dels horaris especials.
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquestes normes tenen per objecte regular l’horari general
i els horaris especials del personal funcionari al servei del
Parlament de les Illes Balears.
Article 2
Jornada i còmput
1. La jornada setmanal de treball per al personal al servei del
Parlament de les Illes Balears serà de 37,5 hores de les quals 35
seran d’obligat compliment i la resta, 2,5 hores, s’acumularan
en un romanent que es podrà recuperar anualment. El
compliment de les 35 hores obligatòries de mitjana setmanal es
farà amb caràcter anual, i les hores podran recuperar-se durant
l’any natural i en els tres primers mesos de l’any següent.
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2. L’horari diari serà de set hores, de les quals deu minuts es
descomptaran per cortesia de la Mesa, per la qual cosa el
compliment efectiu serà de 6,50 hores.
3. Quan es produeixin retards en l’hora d’entrada o sortida, per
causes justificades, a l’efecte de còmput, es considerarà que
l’horari ha estat de les 8.00 a les 14.50 hores.
Article 3
Horari general
1. Amb caràcter general i per tal de definir l’eventual prestació
d’hores extraordinàries, queda convingut que la jornada global
es desplega des de les 07.45 hores fins a les 20.00 hores de
dilluns a divendres.
2. La jornada setmanal s’ha de fer, amb caràcter general, de
dilluns a divendres en règim d’horari flexible amb una part fixa
d’horari:
a) La part fixa o estable es constitueix per un període de 5
hores d’obligada concurrència i presència física per a tot el
personal, comprès entre les 09.00 i les 14.00 hores.
b) La part variable o flexible de l’horari, constituïda per la
diferència entre les 25 hores per setmana de la part estable i les
35 hores, es podrà prestar de les 07.45 a les 09.00 hores i de les
14.00 a les 20.00 hores, de dilluns a divendres.
3. Durant la jornada de treball, el personal de la cambra
disposarà d’un temps de descans diari de trenta minuts en què
podrà absentar-se del lloc de treball, que es computa com a
treball efectiu. Aquest descans es gaudirà garantint en tot
moment la prestació del servei, organitzant-se el personal per
torns de manera que les dependències, els serveis i les seccions
quedin adequadament atesos.
4. Amb caràcter general i mentre no s’hagin d’atendre activitats
parlamentàries o institucionals, l’horari de treball durant els
mesos de juliol i agost es desplegarà entre les 07.45 i les 15.30
hores.
5. Si el nombre d’hores de treball efectiu realitzat és major al
que es preveu a l’article 2.2 anterior, serà acumulat en un
romanent d’hores. El funcionari o la funcionària podrà gaudir
del sobrant d’hores durant tot l’any natural, excepte que aquest
excedent es produeixi durant el darrer trimestre de l’any. En
aquest cas, el funcionari o la funcionària podrà recuperar les
hores, durant els tres mesos següents. El treballador o la
treballadora de la cambra podrà optar per una disminució de la
jornada diària o per un dia lliure si acumula més de 7 hores.
Aquesta circumstància haurà de ser autoritzada per l’oficial
o l’oficiala major o pel o la cap de Recursos Humans, per
delegació de l'anterior, i prèvia comunicació dels o les caps de
servei o secció.
6. Quan no sigui possible la compensació per descans o les
necessitats del servei ho aconsellin, la Mesa del Parlament
autoritzarà la compensació econòmica, prèvia justificació amb
l’informe del o la cap de servei o secció, d’acord amb
l’establert a la clàusula tercera punt 2 de l’Acord entre la
Institució i el personal.
7. Si el nombre d’hores de treball efectiu realitzat és menor que
la jornada que es preveu a l’apartat 2 anterior, les hores que hi
manquen hauran de recuperar-se durant l’any en curs. Així, el
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funcionari o la funcionària podrà equilibrar el seu còmput
d’obligat compliment atenent els períodes de sessions, on es
concentra el major nombre d’hores efectives de treball diari.
Excepcionalment, l’oficial o l'oficiala major o, per
delegació seva, el o la cap de Recursos Humans, podrà
autoritzar que la permanència física del personal pugui variar
respecte de la part fixa o estable prevista a l'apartat 2.a)
d'aquest article, en atenció a raons del servei i a l’obligatori
temps de descans que entre jornada i jornada ha de tenir el
personal, a instància dels o les caps de servei o secció afectats.
Article 4
Horaris especials
1. A causa de l’especial naturalesa de les funcions que es
deriven de l’activitat parlamentària, la Mesa del Parlament, a
proposta de l’Oficialia Major, podrà establir un règim o uns
règims d’horaris especials, adreçats al compliment parcial de la
jornada en torns d’horabaixa (entre les 13.00 i les 20.00 hores
de dilluns a divendres). El compliment d’aquests horaris
afectarà el personal funcionari segons les funcions que
s’estableix a la relació de llocs de feina.
2. El compliment dels horaris especials serà organitzat per un
sistema de torns pel o la cap corresponent.
Article 5
Compliment horari
1. El control horari tendrà per objecte verificar el compliment
de la jornada per part de tot el personal funcionari.
2. Els funcionaris i les funcionàries tendran l’obligació
d'enregistrar l’entrada i la sortida del centre de treball a l’inici
i al final de la jornada, així com de justificar les absències
durant la jornada.
3. El sistemes de control seran mitjançant terminals biomètrics
o lectors de targetes que, en tot cas, hauran de respectar la
legalitat vigent relativa a la protecció de dades.
4. Les absències o faltes de puntualitat del personal, en què
s’alAleguin causes de malaltia, incapacitat temporal i d’altres de
força major no previsibles amb antelació, s’han de comunicar
al superior jeràrquic corresponent i al departament de Recursos
Humans.
5. El departament de Recursos Humans, una vegada comprovat
el compliment de l’horari, notificarà als treballadors i a les
treballadores i als o a les caps dels serveis o seccions dels quals
depenguin un informe de les incidències d’incompliments
d’horari o falta d’assistència no justificada degudament. Si
acabat l’any natural algun funcionari o funcionària no ha
satisfet l’horari d’obligat compliment, es procedirà a la
corresponent deducció proporcional de retribucions, prèvia
audiència de la persona interessada.
Article 6
Derogació i entrada en vigor
1. Queden derogades la Modificació de les vigents normes
sobre jornada i horari de treball dels funcionaris del Parlament
de les Illes Balears, publicades al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears núm. 80, de 27 de desembre de 2012, i totes
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aquelles disposicions o acords que s’oposin o contradiguin
aquestes normes.
2. Aquestes normes entraran en vigor el dia següent a la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Els aspirants exempts de fer la prova de català i els que
l’hagin superada amb la qualificació d’APTE/A seran
convocats amb 15 dies d’antelació per a la realització de la
primera prova.
Palma, 29 de juliol de 2016
La secretària del tribunal
Catalina Palmer i Taura

Palma, 27 de juny de 2016
Per la institució, la presidenta del Parlament
María Consuelo Huertas i Calatayud
Pel personal, el president de la Junta de Persocial
Jaume Riera i Pou

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
D)
Resolució del tribunal que ha de qualificar les proves
selectives del concurs-oposició lliure per proveir una plaça
de lletrat o lletrada del cos de lletrats del Parlament de les
Illes Balears, en relació amb la llista definitiva d’admesos
i exclosos i el dia i l'hora de la prova de català.
El tribunal que ha de qualificar les proves selectives del
concurs-oposició lliure per proveir una plaça de lletrat o
lletrada del cos de lletrats del Parlament de les Illes B alears,
constituït a la sessió de dia 27 de juliol de 2016, conformement
amb el que disposa la base quarta de les reguladores d’aquest
concurs oposició, acorda d’elevar a definitiva la llista
d’admesos i exclosos següent i de fer-la pública:

Resolució del tribunal que ha de qualificar les proves
selectives del concurs-oposició lliure per proveir una plaça
de cap de servei de Comunicació i Divulgació Institucional
del Parlament de les Illes Balears, en relació amb la llista
definitiva d’admesos i exclosos i el dia i l’hora de la prova
de català.
El tribunal que ha de qualificar les proves selectives del
concurs-oposició lliure per proveir una plaça de cap de servei
de Comunicació i Divulgació Institucional del Parlament de les
Illes Balears, constituït a la sessió de dia 27 de juliol de 2016,
conformement amb el que disposa la base quarta de les
reguladores d’aquest concurs oposició, acorda d’elevar a
definitiva la llista d’admesos i exclosos següent i de fer-la
pública:
Aspirants admesos

Aspirants admesos
1. Binimelis Ecker, Mercedes
2. Calafell Ferrà, Vicente Juan
3. Canyelles Veny, Jaume
4. Capllonch Cerdà, Francisca Sandra
5. Cerdà Bibiloni, Jaume
6. De Armenteras Cabot, Marcos
7. Estrada i Cuadras, Albert
8. Fernández Lobete, Rosa M ª
9. García Canals, Núria
10.
Irles Prunés, Ingrid
11.
Marín Sugrañes, Noèlia
12.
Mas Vadell, Inés Ana
13.
Mercadal Vidal, José Luís
14.
Moyà Gomila, Margarita
15.
Payeras Muntaner, Gabriel
16.
Sancho Serapio, Antonio
Aspirants exclosos

Cap

Aspirants que han de realitzar la prova de català i que
queden convocats per a dia 3 de febrer de 2017, a les 10.00
hores, a la Sala Groga del Parlament de les Illes Balears (carrer
Palau Reial, 16 -07001 Palma-):
1. Binimelis Ecker, Mercedes
2. Marín Sugrañes, Noèlia

1. Albertí Albertí, Jaume
2. Álvarez Rodríguez, Daniel
3. Bonnín Perelló, Margalida
4. Bordes Balagué, Elena
5. Campins Rotger, Mª Victòria
6. Covas Huguet Baltasar
7. Del Amo Ramos, Laura
8. Domblás Hermoso, Nekane
9. Estabén Massot, Paula María
10.
Estades M untaner, Rosa
11.
Fernández Queglas, Mª Neus
12.
Ferrer Alorda, Joana Maria
13.
Forteza Cuni, Marina
14.
García Velasco, Miriam
15.
Gayà Estrades, Mª Teresa
16.
González Villa, Begoña
17.
Irles Prunes, Ingrid
18.
Lliteras Lezcano, Alberto
19.
Marcé Rotger, Guillem
20.
Martín Clar, Margarida
21.
Mateu Sampol, Margalida Antònia
22.
Moyà Victory, Laura
23.
Munar Siquier, Sebastià
24.
Navas Pérez, Sonia Belén
25.
Piña Sancho, Mercè
26.
Puyalto Cantallops, Marta
27.
Polls Toledano, Cristina
28.
Quetglas Amer, Mª Eugènia
29.
Ripoll Calleja, Pilar
30.
Soriano Vives, Eduard
31.
Rado Bestard, Mª Lourdes
32.
Sabater Calafat, Sebastián
33.
Serrano Moreno, Yolanda
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34.
35.

Tudurí Borràs, Carles
Vives Vinent, Margarita

La Mesa del Parlament aprovà aquest cessament en sessió
de dia 27 de juliol de 2016.

Aspirants exclosos
García Doce, Mª José

Peressini Schaoira, Ainhoa

Resolc:
Per manca de la titulació
requerida a la base segona
punt 5.
Per haver presentat la
instància fora de termini.

Aspirants que han de realitzar la prova de català i que
queden convocats per a dia 3 de febrer de 2017, a les 10.00
hores, a la Sala Groga del Parlament de les Illes Balears (carrer
Palau Reial, 16 -07001 Palma-):
1.
2.
3.
4.
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Álvarez Rodríguez, Daniel
Covas Huguet, Baltasar
Del Amo Ramos, Laura
Navas Pérez, Sonia Belén

Els aspirants exempts de fer la prova de català i els que
l’hagin superada amb la qualificació d’APTE/A seran
convocats amb 15 dies d’antelació per a la realització de la
primera prova.

1. El cessament del Sr. Andreu Ferrer i Vadell com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular,
amb efectes econòmics i administratius des de 31 de juliol
de 2016.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOPIB.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles 117 i 118
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
segons disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació d’aquesta resolució.
A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Consuelo Huertas i Calatayud

Palma, 29 de juliol de 2016
La secretària del tribunal
Catalina Palmer i Taura

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
F)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació amb el cessament del
Sr. Andreu Ferrer i Vadell com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular
Atès que:
El Sr. Andreu Ferrer i Vadell fou nomenat com a personal
eventual adscrit al Grup Parlamentari Popular per resolució de
la Presidència de dia 13 d’abril de 2015, comunicada
mitjançant l’escrit RGS núm. 1825/2015, de 16 d’abril de
2015.
L’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, solAlicita el cessament del Sr. Andreu
Ferrer i Vadell com a personal eventual adscrit al servei del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE núm.
11134/2016, de dia 21 de juliol de 2016.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació al cessament del Sr.
Joan Francesc Sastre i Cañellas com a personal eventual
adscrit al servei de la vicepresidenta segona del
Parlament de les Illes Balears
Atès que:
El Sr. Joan Francesc Sastre i Cañellas fou nomenat com a
personal eventual adscrit al servei de la vicepresidenta segona
per resolució de la Presidència de dia 16 de juliol de 2015,
comunicada mitjançant l’escrit RGS núm. 4366/2015, de 17 de
juliol de 2015.
L’Hble. Sra. Maria Salom i Coll, vicepresidenta segona del
Parlament de les Illes Balears, solAlicita el cessament del Sr.
Joan Francesc Sastre Cañellas com a personal eventual adscrit
al seu servei, mitjançant l’escrit RGE núm. 11132/2016, de dia
21 de juliol de 2016.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest cessament en sessió
de dia 27 de juliol de 2016.
Resolc:
1. El cessament del Sr. Joan Francesc Sastre i Cañellas com a
personal eventual adscrit al servei de la vicepresidenta
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segona, amb efectes econòmics i administratius des de 31
de juliol de 2016.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOPIB.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la M esa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles 117 i 118
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
segons disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació d’aquesta resolució.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles 117 i 118
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
segons disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació d’aquesta resolució.
A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Consuelo Huertas i Calatayud

A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
H)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Alejandro Jurado i García com a personal
eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari Popular
Atès que:
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears contempla les places de personal eventual adscrites al
servei dels grups parlamentaris.
Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
L’Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, solAlicita el nomenament del Sr.
Alejandro Jurado i G arcía com a personal eventual adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 11135/2016, de dia 21 de juliol de 2016.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest nomenament en
sessió de dia 27 de juliol de 2016.
Resolc:
1. El nomenament del Sr. Alejandro Jurado i García com a
personal eventual adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de l’1
d’agost de 2016 amb unes retribucions corresponents a
39.476,12 i anuals.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOPIB.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació al nomenament del
Sr. Joan Antoni Ramonell i M iralles com a personal
eventual adscrit a la vicepresidenta segona del Parlament
de les Illes Balears
Atès que:
La relació de llocs de treball del Parlament de les Illes
Balears contempla la plaça de personal eventual adscrita al
servei de la vicepresidenta segona.
Aquesta plaça roman vacant i dotada pressupostàriament.
L’Hble. Sra. Maria Salom i Coll, vicepresidenta segona del
Parlament de les Illes Balears, solAlicita el nomenament del Sr.
Joan Antoni Ramonell i Miralles com a personal eventual
adscrit al seu servei, mitjançant l’escrit RGE núm. 11133/2016,
de dia 21 de juliol de 2016.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest nomenament en
sessió de dia 27 de juliol de 2016.
Resolc:
1. El nomenament del Sr. Joan Antoni Ramonell i Miralles
com a personal eventual adscrit al servei de la vicepresident
segona, amb efectes econòmics i administratius des de l’1
d’agost de 2016 amb unes retribucions corresponents a
39.476,12 i anuals.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOPIB.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles 117 i 118
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu

BOPIB núm. 58 - 29 de juliol de 2016
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
segons disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació d’aquesta resolució.
A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Consuelo Huertas i Calatayud

Ordre de Publicació
J)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
de la Sra. M aría Romero i M atas com a personal
eventual adscrita al servei de la secretària primera
Atès que:
La Sra. Maria Romero i Matas fou nomenada personal
eventual adscrita al servei de l’Hble. Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, secretària primera del Parlament de les Illes
Balears, per Resolució de la Presidència de dia 17 de juliol de
2015, amb efectes econòmics i administratius des del 21 de
juliol de 2015.
L’Hble. Sr. David Abril i Hervás, portaveu del Grup
Parlamentari M ÉS per Mallorca, solAlicita el nomenament de la
Sra. Maria Romero i M atas com a personal eventual adscrita al
servei de la secretària primera, mitjançant l’escrit RGE núm.
10921/2016 de 12 de juliol de 2016.
L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.
La Mesa del Parlament aprovà aquest nomenament en
sessió de dia 27 de juliol de 2016.
Resolc:
1. El nomenament de la Sra. Maria Romero i Matas com a
personal eventual adscrita al servei de la secretària primera
de la Cambra, amb efectes econòmics i administratius des
del dia següent al d’inici de la baixa per maternitat de la
Sra. Paula Fluxà i Garcias, amb unes retribucions
proporcionals al període treballat sobre la quantitat de
39.476,12 i. Aquest nomenament romandrà vigent mentre
duri la baixa per maternitat de la Sra. Paula Fluxà i Garcias.
2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOPIB.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que regulen els articles 117 i 118
de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
segons disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació d’aquesta resolució.
A la seu del Parlament, a 28 de juliol de 2016.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Consuelo Huertas i Calatayud
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