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F) RGE núm. 2296/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a fórmula d'aplicació
de la voluntat del Govern de les Illes Balears. 8364

G) RGE núm. 2297/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes Next Generation
EU previstos per a Formentera el 2022. 8365

H) RGE núm. 2298/22, del diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a central tèrmica de Maó. 8365

I) RGE núm. 2299/22, de la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital entre els
nostres majors. 8365

J) RGE núm. 2300/22, de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quadernet que s'està
distribuint pels col·legis de les Illes Balears sobre protecció mediambiental de la mar. 8365

K) RGE núm. 2301/22, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les noves
infraestructures educatives contemplades en el Pla d'infraestructures. 8365

L) RGE núm. 2302/22, de la diputada María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Menorca fora del
PERTE turístic. 8365

M) RGE núm. 2303/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de formació
professional anunciat per al municipi d'Es Castell. 8366

N) RGE núm. 2304/22, de la diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impacte de la
sequera a l'agricultura i  la ramaderia de les Illes Balears. 8366

O) RGE núm. 2305/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la depuradora de
Sa Pobla. 8366

P) RGE núm. 2306/22, de la diputada Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a explicacions públiques
sobre l'anomenat "cas Varadero". 8366

Q) RGE núm. 2307/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de polítiques per
fomentar la natalitat a les Illes Balears. 8366

R) RGE núm. 2308/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a presumpte cas
de corrupció. 8366

S) RGE núm. 2309/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millora de la
vida de les dones. 8367

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 2087/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a lliure elecció de llengua. 8367

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2169/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a COVID persistent,
davant la Comissió de Salut. 8368

B) RGE núm. 2186/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa digital i gent gran, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. 8368

C) RGE núm. 2200/22, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a treballadores de la llar, davant la Comissió de Turisme
i Treball. 8369

D) RGE núm. 2203/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pobresa financera, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. 8370

E) RGE núm. 2204/22, dels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a dret a ser atès de manera
efectiva, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 8371
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F) RGE núm. 2206/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a suport a la ciutadania ucraïnesa davant les agressions de
Vladimir Putin, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment d'urgència). 8373

G) RGE núm. 2222/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reserva de places de funcionari i llocs de caràcter
laboral a la comunitat autònoma de les Illes Balears per a militars de l'escala tropa de les Forces Armades, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. 8374

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 14408 i 14409/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a estratègia de vacunació COVID-19 davant la sisena onada de la pandèmia (1 i 2). 8375

B) A la Pregunta RGE núm. 14410/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
incidència de la COVID-19 a l'àmbit educatiu a la sisena onada de la pandèmia (5). 8375

C) A la Pregunta RGE núm. 14456/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a grans
centres generadors de mobilitat. 8375

D) A la Pregunta RGE núm. 14457/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
previsions d'impulsar plans de mobilitat sostenible durant la present legislatura. 8375

E) A la Pregunta RGE núm. 14458/21, del diputat Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Pla
de mobilitat sostenible pel mateix govern. 8375

F) A la Pregunta RGE núm. 14460/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència
del Govern a la Junta anual de Fundadores del Consorcio Militar de Menorca. 8376

G) A la Pregunta RGE núm. 14461/21, del diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
per part del Govern per tal que les Illes Balears deixi d'estar a la taxa més alta de la violència de gènere. 8376

H) A les Preguntes RGE núm. 14517 i 14518/21, del diputat Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relatives a
persones amb targeta sanitària de les Illes Balears que han estat vacunades a altres comunitats autònomes i a les Illes Balears.

8377

I) A la Pregunta RGE núm. 14532/21, de la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a docents
de reforç per la COVID-19. 8377

J) A les Preguntes RGE núm. 14543 i 14544/21, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatives a dades d'audiència a la programació de televisió IB3 i de ràdio IB3 l'any 2021. 8377

K) A la Pregunta RGE núm. 14546/21, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa
a estudis i treballs tècnics amb càrrec al pressupost del programa de promoció i serveis de cultura. 8377

L) A la Pregunta RGE núm. 3/22, del diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a nou PAC de Sant Joan. 8378

M) A la Pregunta RGE núm. 5/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
actuacions del Govern respecte del control de la COVID-19 a la revisió de ventilació d'interior de locals i dependències de l'àmbit públic
i privat. 8378

N) A la Pregunta RGE núm. 6/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
distribució de tests d'antígens a la població. 8379

O) A la Pregunta RGE núm. 7/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
proveïment de tests d'antígens a les Illes Balears. 8379

P) A la Pregunta RGE núm. 8/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans
de contingència del Govern de les Illes Balears enfront de l'elevada incidència de la sisena onada de la COVID-19 per evitar la tensió
a l'Atenció Primària i hospitalària. 8379

Q) A la Pregunta RGE núm. 40/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 del servei de Salut de les Illes Balears Secció 18 Codi 60. 8380
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R) A la Pregunta RGE núm. 43/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Secció 18 Codi F14. 8380

S) A la Pregunta RGE núm. 44/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears GSAIB Secció 18 Codi 22. 8380

T) A la Pregunta RGE núm. 48/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 d'IBDona Institut de la Dona Secció 11 Codi 73. 8380

U) A la Pregunta RGE núm. 49/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Secció 11 Codi E01. 8380

V) A la Pregunta RGE núm. 130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
desenvolupament d'actuacions el 2022 del pla d'infraestructures sanitàries del Govern licitades per import de 86,49 milions d'euros.  

8381

W) A la Pregunta RGE núm. 147/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències d'obra
d'HPO públiques que han estat aprovades pel Consell de Govern dins aquesta legislatura fins a dia 31 de desembre de 2021. 8381

X) A la Pregunta RGE núm. 158/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a monitor balear
d'habitatge. 8381

Y) A la Pregunta RGE núm. 161/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça
de director de Recursos Humans del Servei de Salut. 8381

Z) A la Pregunta RGE núm. 162/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòries que s'han realitzat per cobrir la plaça de director de Recursos Humans de l'Ibsalut. 8381

AA) A la Pregunta RGE núm. 163/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
requisits exigits per a la plaça de director/a de Recursos Humans del Servei de Salut. 8382

AB) A la Pregunta RGE núm. 164/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de la plaça de director/a de Recursos Humans del Servei de Salut durant el període vacant. 8382

AC) A la Pregunta RGE núm. 171/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (3). 8382

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2254/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 2312/22), del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant el
Ple de la cambra, sobre la presumpta falsificació d'un document per frenat una investigació judicial. 8382

B) RGE núm. 2313/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, sobre la presumpta falsificació d'un document per frenat una
investigació judicial. 8382

3.17. INFORMACIÓ

A) Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 2159/22. 8383

B) Ampliació del termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei RGE núm. 1388/22. 8383

C) Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 900/22. 8383
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4. INFORMACIONS

A) Canvi de portaveus, titular i suplent, del Grup Parlamentari Mixt. 8383

B) Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, a la qual es reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs públics que exerceixen els diputats i les diputades del
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz. 8383

C) Comptabilitat dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (GxF-PSIB-EUIB), MÉS per
Mallorca,  El Pi-Proposta per les Illes, Ciudadanos i Unidas Podemos corresponent a l'any 2020. 8383

D) Resolució de Presidència en relació amb el cessament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló i Sampol com a personal eventual adscrita
al servei del Grup Parlamentari Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears. 8384
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 681/22, relativa a política general en matèria
turística, amb l'esmena RGE núm. 1266/22, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb el sector turístic,
la societat i amb els partits polítics en la Llei turística
anunciada pel Govern balear, per tal d'assolir una llei sòlida
i de futur des de la unitat política i social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures de simplificació
administrativa i millora de la qualitat reguladora de la
normativa turística i de la que de manera transversal l'afecti,
per tal d'impulsar la reactivació econòmica i implementar la
seguretat jurídica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure a la futura llei turística una eina
facilitadora que permeti abordar la modernització i la
reconversió dels establiments turístics amb l'objectiu de
potenciar la desestacionalització, la recerca i consolidació
de nous segments de mercat, la millora de l'oferta, la
qualitat la seguretat, l'accessibilitat la sostenibilitat
mediambiental i la circularitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar i actualitzar els decrets sectorials
adaptats als temps actuals, a les noves necessitats i
demandes, sempre amb el consens dels propis sectors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, de manera immediata, aprovar una
modificació a la Llei 2/2020 de 15 d'octubre als seus
articles 5 del règim excepcional de declaració responsable
per a determinades obres i instal·lacions a executar en sòl
urbà i 7 d'incentius per a les millores dels establiments
turístics, per tal d'ampliar els terminis d'aplicació, en
aquests moments ja caducats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar la inversió de fons europeus, fons
propis o estatals en la millora de les zones turístiques i
zones d'afluència turística com a element dinamitzador i de
recuperació de l'economia i potenciador de la qualitat i del
reposicionament turístic.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una línia d'ajudes per als
establiments turístics i els de tota la cadena de valor
turística, afectats per la Llei d'excessos per tal d'incentivar
l'increment de qualitat, de categoria, la reconversió i la
diversificació de l'activitat si escau, a més de la
incorporació de pràctiques i mesures de protecció
mediambiental i circularitat.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els tràmits per presentar, el més aviat
possible, de manera consensuada i coordinada amb els
consells insulars i amb el sector turístic, la campanya “Illes
Balears primera destinació circular del món.

A la seu del Parlament, 16 de febrer de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 380/22,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria d'habitatge.

Actuà com a interpelAlant la diputada Patrícia Font i Marbán
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller
de Mobilitat i Habitatge. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de febrer de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 828/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat de les aigües de
la badia de Palma, que contestà el conseller de Medi Ambient
i Territori.

B) RGE núm. 829/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació

http://web.parlamentib.es/repositori/publicacions/10/bopibs/bopib-10-142.pdf#page=35
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del sector audiovisual a les Illes Balears, que contestà la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

C) RGE núm. 818/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a col·lapse de l'Hospital Can Misses, que
contestà la consellera de Salut i Consum.

D) RGE núm. 820/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges, del
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política sobre
fondejos de la pròxima temporada turística, que contestà el
conseller de Medi Ambient i Territori.

E) RGE núm. 824/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
denúncia de la precarietat laboral dels professionals sanitaris,
que contestà la consellera de Salut i Consum.

F) RGE núm. 827/22, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'habitatges públics en el terreny de la comissaria
de la Policia Nacional d'Eivissa, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

G) RGE núm. 830/22, de la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
"fons" de la futura llei turística, que contestà el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

H) RGE núm. 834/22, de la diputada Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a abocaments
contaminants a la badia de Palma, que contestà el conseller de
Medi Ambient i Territori.

I) RGE núm. 843/22,del diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a adjudicació d'ajuts per a
implantació de renovables a Formentera, que contestà el
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

J) RGE núm. 825/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a moment per a la
davallada d'imposts, que contestà la consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors.

K) RGE núm. 1255/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament
del Centre Especial d'Ocupació de Sa Serra a Sant Antoni, que
contestà la consellera d'Afers Socials i Esports.

L) RGE núm. 831/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a formació per part de
l'EBAP d'aquest trimestre, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

M) RGE núm. 832/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
transport ferroviari de qualitat, que contestà el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

N) RGE núm. 817/22, de la diputada Catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a suspensió de la tramitació de nou nous centres de salut, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 822/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a limitació de la compra de
propietats per part d'estrangers, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

P) RGE núm. 835/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reforma del
sistema impositiu anunciat per la Ministra d'Hisenda, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 1253/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a nova normativa
turística via "decretazo", que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

R) RGE núm. 1254/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb
el decret llei de turisme, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament 

Vicenç Thomas i Mulet

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de febrer de 2022, rebutjà els Punts 1, 5, 8 i 10 de la Moció
RGE núm. 681/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política general en matèria turística, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 53, vots a favor 20, vots en contra 30

i abstencions 3.
• Punt 5: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra 28

i abstencions 5.
• Punts 8 i 10: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra

30 i abstencions 0.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 599/22.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2022, queda ajornada, atès l'assentiment de
la cambra, la pregunta esmentada, del diputat Sergio Rodríguez
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i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
percentatge d'assignatures en català.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 4776/21.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2022, no es prengué en consideració, per 24
vots a favor, 29 en contra i 2 abstencions, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
d'intervenció del Consell Consultiu de les Illes Balears en el
dictamen dels decrets llei aprovats pel Govern de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 12947/21,
relativa a àrees de promoció econòmica i centres a cel obert:
eines per impulsar el petit comerç de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reprendre, consolidar i aprofundir a les
denominades polítiques de cel obert, molt especialment
amb aquells municipis que s’hi varen incorporar
inicialment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre i promocionar aquest marc de
col·laboració entre els diferents sectors implicats que
suposen les zones de cel obert a tots els municipis de la
nostra comunitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proporcionar eines legislatives com són les

Àrees de Promoció Econòmica per consolidar els projectes
de cel obert i habilitar una normativa balear de millora de
les zones urbanes comercials i productives (Business
Improvement Districts).

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 14059/21,
relativa a una nova PAC (Política Agrària Comuna), i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Unió Europea a posar en marxa amb la
major celeritat possible l’aplicació del règim especial per a
la pagesia de les Illes Balears dins la nova Política Agrària
Comuna (PAC).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i la Unió Europea a protegir la pagesia
professional i tradicional balear i a potenciar el seu model
d’explotació agrícola tradicional dins la nova Política
Agrària Comuna (PAC) com a model d’explotació
sostenible i de proximitat que potencia l’economia local i la
cura del paisatge.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Jordi Marí i Tur
La presidenta de la comissió
Pilar Sansó i Fuster

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 4720/21,
relativa a constatació de l'incompliment per l'estat del Règim
especial de Balears i inclusió del factor d'insularitat als
pressuposts generals de l'Estat per a 2022, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

C)

Primer. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Règim Especial de les Illes Balears no s’ha complit per part
de l’Estat, perquè els Pressuposts Generals de l’Estat, als
anys 2020 i 2021 fins al 2022, no han recollit el factor
d’insularitat, ja que aquest fons no es determina en funció
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d’un exercici pressupostari i la seva funció no és situar
Balears a la mitjana d’inversió, sinó assegurar la
compensació de la insularitat. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a no aprovar cap projecte de pressuposts generals de
l’Estat que no inclogui la dotació efectiva del factor
d’insularitat. 

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a presentar recurs d’inconstitucionalitat
contra tots els Pressuposts Generals de l’Estat que en no
incloure el factor d’insularitat incompleixen el Règim
Especial de les Illes Balears.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Congrés dels Diputats i els grups parlamentaris amb
representació al Congrés a tramitar de forma immediata el
Règim Fiscal Especial de les Illes Balears i a aprovar-lo a
la major brevetat possible, per tal que entri en vigor abans
del 31 de desembre de 2022.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
La secretària de la comissió
Irene Triay i Fedelich
La presidenta de la comissió
Virginia Marí i Rennesson

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2022, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4932/21, relativa a repensar els mecanismes i les
mesures de prevenció de catàstrofes, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a crear meses sectorials amb els objectius d’estudiar
com reforçar la prevenció de desastres amb una perspectiva
transversal d’actuació (econòmica, estructural, social,
sanitària, cultural, educativa, ambiental, tecnològica,
política i institucional), així com d’estudiar com fer una
reconstrucció i una recuperació posterior al desastre per
“reconstruir millor”. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a repensar els criteris per declarar una zona
catastròfica davant l’augment considerable de desastres que
es regula a l’article 23, procediment de declaració de zona
afectada greument per una emergència de protecció civil, de
la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del sistema nacional de
protecció civil. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a reforçar amb mitjans econòmics i personals
l'Estratègia Nacional de Protecció Civil recollida a l’Ordre
PCI/488/2019, de 26 d’abril.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Josep Castells i Baró
La presidenta en funcions de la comissió
Maria Núria Riera i Martos

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 12352/21,
relativa a Convent de Sant Diego d'Alaior, amb l'esmena RGE
núm. 1383/22, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respectar els acords assolits sobre la
titularitat de l’immoble, que passarà a ser de l’Ajuntament
d’Alaior a partir de la prevista creació de l’ens de gestió,
que s’acordarà de manera unànime entre l’Ajuntament, el
Consell i el Govern de les Illes Balears, tal i com van
consensuar les tres administracions a la reunió de dia 11 de
gener de 2022 amb la participació del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a finançar conjuntament amb el Consell Insular
de Menorca i l’Ajuntament d’Alaior el futur ens de gestió
del Convent de Sant Diego, a parts iguals.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
José Javier Bonet i Díaz
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2022, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 352/22,
relativa a cotitzacions d'autònoms, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a consensuar amb les associacions de treballadors
autònoms la reforma del sistema de cotitzacions sobretot
tenint en compte la realitat econòmica del col·lectiu i la
millora de les bases de cotització. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a augmentar les bases de cotització perquè els
autònoms tinguin un nivell de protecció social digne i
adequat; a la vegada, a garantir l'accés a ajuts per cessament
d'activitats econòmiques, incapacitats temporals o a
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equiparar els permisos de paternitat i maternitat als dels
treballadors per compte aliè. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir una cotització especial per a les persones
treballadores autònomes que fan una activitat artística o
cultural i així preservar una activitat essencial per al
desenvolupament intel·lectual del conjunt de la societat. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a establir una cotització especial no superior als 50
euros durant un període de dos anys als joves i emprenedors
que inicien una activitat, sempre i quan els seus ingressos
no superin els 30.000 euros anuals una vegada passat el
primer any d’activitat.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
José Javier Bonet i Díaz
La presidenta de la comissió
Antònia Martín i Perdiz

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de
febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 497/22, relativa a mutilació genital
femenina, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, en coordinació amb els consells
insulars, un programa específic que prevegi l'atenció
psicològica i l’atenció a la disfunció sexual de les dones que
han patit mutilació genital. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la intervenció quirúrgica que sigui necessària
per a les dones que compleixen els criteris. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar el grau d’assoliment dels objectius
del protocol de prevenció i atenció en les dones i nines
sobre la mutilació genital femenina, així com a reforçar
aquest protocol de la mà dels consells insulars, ajuntaments
i tots els agents socials implicats. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent feina amb les comunitats
susceptibles de practicar mutilació genital a les seves filles
per advertir-les dels riscos per a la salut, que és un delicte
amb conseqüències penals, a més d’una vulneració flagrant
dels drets humans de les nines i dones.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de
febrer de 2022, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 14266/21, relativa a criminalització de la
cooperació i l'acció humanitària al territori ocupat palestí, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

H)

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig
contra la criminalització de la cooperació i l’acció
humanitària a Palestina.

2 El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig
cap a l’ordre de l’Estat d’Israel del passat 7 de novembre,
per la qual s’il·legalitzen sis ONG de drets humans
palestines com a organitzacions terroristes. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a emprar totes les eines diplomàtiques que tengui al
seu abast per tal que el Ministeri de Defensa d’Israel retiri
l’ordre del passat 19 d’octubre per la qual s’il·legalitzen sis
ONG de drets humans palestines i es qualifiquen
d’organitzacions terroristes. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Alt representant
de la Unió Europea per als afers exteriors i la política de
seguretat a donar una resposta a la criminalització de la
cooperació i l’acció humanitària al territori ocupat palestí
i, en concret, cap a l’ordre del Ministeri de Defensa d’Israel
del passat 19 d’octubre, per la qual es designen sis ONG de
drets humans palestines com a organitzacions terroristes. En
aquest sentit, s’insta l’Alt representant de la Unió Europea
per als afers exteriors i la política de seguretat a treballar
per aconseguir la retirada de l’esmentada ordre per part del
govern israelià.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari de la comissió
Joan Mascaró i Bosch
El president de la comissió
Miquel Ensenyat i Riutort

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5014/21, relativa a beques menjador, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

I)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la gestió de les beques menjador que
necessiten les famílies per garantir el menjar dels seus fills
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escolars, a revisar els requisits d’accés per arribar a més
sol·licitants i a tramitar les convocatòries amb major agilitat
per assegurar les ajudes abans del mes de setembre de cada
curs.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

Ordre de Publicació

La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2022,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6392/21, relativa a formació continuada en primers auxilis per
als docents i equips directius de centres educatius, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

J)

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Formació Professional a impulsar cursos de
formació teòrica i pràctica en primers auxilis als docents i
equips directius de tots els centres de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2022
El secretari en funcions de la comissió
Carles Bona i Casas
El president de la comissió
Joan Mascaró i Bosch

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de 2022, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 5074/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la taxa aèria, amb el
resultat següent: vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra
7 i abstencions 0.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5417/21, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció del monòlit de
Sa Feixina, amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a
favor 4, vots en contra 7 i abstencions 1.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2022, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11607/21, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per agilitar la
neteja dels torrents i prevenir inundacions a les zones rústiques,
amb el resultat següent: 
• Punts 1, 2 i 4: vots emesos 14, vots a favor 5, vots en contra

8 i abstencions 1.
• Punts 3 i 5: vots emesos 14, vots a favor 6, vots en contra

8 i abstencions 0.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la consellera de Salut i Consum,

davant la Comissió de Salut, sobre la situació actual de la
pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears referida a la
sisena onada i les actuacions realitzades (RGE núm.
458/22).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de febrer de 2022, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, qui,
acompanyada del director general del Servei de Salut, de la
directora general de Salut Pública, del director de Gestió i
Pressuposts i de la directora assistencial sanitària del Servei de
Salut, del cap de Gabinet, de la cap de Premsa i de dos
assessors, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la consellera de Presidència, Funció

Pública i Igualtat, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears,
sobre la internalització de Radiotelevisió de les Illes Balears
(RGE núm. 270/22).

A la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2022, tengué lloc la
compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública
i Igualtat, qui, acompanyada del cap de Gabinet i de la
responsable de Premsa, informà sobre el tema indicat.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

5834/21.

 La Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer de 2022,
procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei esmentat,
d'educació de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE

núm. 4720/21.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer de 2022, es retirà el
punt 3 de la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a constatació de l'incompliment per l'estat del Règim especial
de Balears i inclusió del factor d'insularitat als pressuposts
generals de l'Estat per a 2022.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
No-substanciació de la compareixença RGE núm.

12262/21.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2022, no se substancià la compareixença esmentada, de la
delegada del Govern a les Illes Balears sobre l'entrada irregular
de diverses persones que viatjaven en un vol que va aterrar
d'emergència a l'aeroport de Palma per una suposada
indisposició mèdica, atesa la no-assistència de la delegada del
Govern.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
No-substanciació de la compareixença RGE núm.

2764/20.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2022, no se substancià la compareixença esmentada, del
director de l'Aeroport de Palma sobre les accions previstes per
AENA/ENAIRE pel que fa a l'ampliació de l'Aeroport de
Palma, atesa la no-assistència del director de l'aeroport.

Palma, a 2 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, d'acord amb el que disposen els
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i 157 del Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat
pel Ple de la cambra a la sessió del proppassat 2 de març
d'enguany, admet a tràmit el Projecte de llei RGE núm.
1388/22, del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures
urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les
Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies (que finalitzarà dia 14 de març de 2022) per tal que els
grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de
la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de
8 dies de presentació d'esmenes (que finalitzarà dia 23 de
març de 2022) i que es tramitin davant la Comissió de Turisme
i Treball.
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De la mateixa manera, la Mesa acorda trametre aquest
projecte de llei a la Comissió General de Consells Insulars de
composició paritària Parlament-Consells Insulars,
conformement amb l'article 8.1.d) del seu reglament, per tal
que, si escau, s'hi pugui posicionar mitjançant un acord de
caràcter no vinculant, dins el període de quinze dies per
recaptar opinions, això és fins a dia 14 de març de 2022.

Igualment, la Mesa declara aquest projecte no exempt de
la tramitació del procediment de participació ciutadana previst
al títol XIV del Reglament de la cambra. Consultats els
diferents grups parlamentaris a la sessió de la Junta de
Portaveus de dia 3 de març de 2022, el procediment de
participació ciutadana no aconsegueix la unanimitat de tots els
grups, per la qual cosa no s'aplica aquesta tramitació.

Finalment, s’ordena d'obrir un termini per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant
associacions representatives dels seus interessos formalment
inscrites en el Registre d’Associacions del Govern, puguin
presentar propostes d’esmenes fins que acabi el termini de
presentació d’esmenes ja esmentat, és a dir fins a dia 23 de
març de 2022.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido Rodríguez, secretària del Consell de
Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, en sessió
extraordinària de dia 11 de febrer de 2022 adoptà el següent
acord:

Acord pel qual s'aprova el Decret llei de mesures
urgents per la sostenibilitat i circularitat del turisme de
les Illes Balears.

L'article 30.11 de l'Estatut d'Autonomia determina com a
competència exclusiva de la nostra comunitat autònoma:
Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic.
Promoció turística. Informació turística. Oficines de
promoció turística a l'exterior. Regulació i classificació de
les empreses i dels establiments turístics. Regulació de les
línies públiques pròpies de suport i promoció del turisme.

L'article 24 també de l'Estatut d'Autonomia determina que
els poders públics de la comunitat autònoma reconeixeran
l'activitat turística com a element econòmic estratègic de les
Illes Balears. El foment i l'ordenació de l'activitat turística
s'han de dur a terme amb l'objectiu de fer-la compatible
amb el respecte al medi ambient, al patrimoni cultural i al
territori, així com amb l'impuls de polítiques generals i
sectorials de foment i ordenació econòmica que tinguin com
a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà i llarg
termini.

L'article 21 de la mateixa norma disposa com a
competència exclusiva de la nostra comunitat autònoma el

foment del desenvolupament econòmic en el territori de la
comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació
general de l'activitat econòmica.

L'article 30.46 de la mateixa norma disposa com a
competència exclusiva de la comunitat autònoma la
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.

L'article 30.47 de la mateixa norma disposa com a
competència exclusiva de la comunitat autònoma la defensa
dels consumidors i dels usuaris, en el marc de les bases i
l'ordenació de l'activitat econòmica general i en el marc de
les bases i la coordinació general de la sanitat, en els termes
del que disposen els articles 38, 131 i en els número 11, 13
i 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.

L'article 46 també de l'Estatut d'Autonomia afirma que en
cas d'extraordinària i urgent necessitat el Consell de Govern
podrà dictar mesures legislatives provisionals en forma de
decrets lleis que no podran afectar els drets establerts en
aquest estatut, a les matèries objecte de lleis de
desenvolupament bàsic de l'Estatut d'Autonomia, als
pressuposts generals de la comunitat autònoma, a la reforma
de l'Estatut, al règim electoral, ni a l'ordenament de les
institucions bàsiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El punt 2 del mateix article disposa que els decrets lleis
quedaran derogats si en el termini improrrogable de trenta
dies subsegüents a la seva promulgació no són convalidats
expressament pel Parlament després d'un debat i una
votació de totalitat.

Durant el termini establert en el paràgraf anterior, el
Parlament podrà acordar la tramitació dels decrets lleis com
a projectes de llei pel procediment d'urgència.

Aquest decret llei incorpora un seguit de mesures que es
consideren d'extraordinària i urgent necessitat, i que
s'emparen en raons imperioses d'interès general,
essencialment la protecció del medi ambient, la defensa dels
consumidors i usuaris, i objectius de política social.

Així, a l'empara d'un seguit d'acords, estudis,
recomanacions i fins i tot en relació amb normes ja emeses
en aquesta comunitat autònoma, es prenen mesures per
modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les
Illes Balears, per tal d'implementar mesures urgents per la
sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears.
Es pretén evitar o minimitzar la generació de residus i el
consum de recursos naturals verges. La necessitat
d'accelerar el trànsit del sector turístic balear d'allotjament
cap a l'economia circular es basa en diverses raons, entre les
que podem destacar que suposa una massa crítica
suficientment ampla i diversa que pot crear i compartir
coneixement i experiències útils en aquest àmbit, que
implica un elevat pes específic en el teixit productiu de les
nostres illes, que té una enorme diversitat territorial, i que
suposa una cadena de valor transversal.

Als efectes d'esmentar els acords, estudis o recomanacions
que donen empara a aquest acord podem esmentar els
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següents: la Resolució de 25 de setembre de 2015 de
l'Assemblea General de les Nacions Unides núm. 70/1, que
configura el document denominat Transformar el nostre
món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible,
que va implicar que els països membres incorporassin la
sostenibilitat en la seva estratègia de present i futur, també
pel que fa l'activitat turística. Per altra banda, la Resolució
75/229, de 21 de desembre de 2020, dictada també per
l'Assemblea General de les Nacions Unides denominada
Promoció del turisme sostenible, inclòs l'ecoturisme, per a
l'eradicació de la pobresa i la protecció del medi ambient,
que promou als governs i parts interessades perquè
promoguin i donin suport a les millors pràctiques relatives
al turisme sostenible. El turisme sostenible és, conforme
l'OMT, aquell que té plenament en compte les
repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i
mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de
la indústria, de l'entorn i de les comunitats amfitriones. La
pròpia OMT va declarar l'any 2017 com l'any internacional
del turisme sostenible, amb la finalitat de definir estratègies
d'acció per tal que el turisme contribueixi a la consecució
dels objectius de desenvolupament sostenible. S'ha
d'esmentar també que en data 2 de desembre de 2015 la
Comissió Europea va publicar el seu Pla d'Acció per
l'Economia Circular, en el qual estableix que una economia
més circular contribueix als esforços de la UE per
aconseguir una economia sostenible, hipocarbònica, eficient
en l'ús dels recursos i competitiva. S'ha d'esmentar també
que l'11 de març de 2020 la Comissió Europea va publicar
el nou Pla d'Acció d'Economia Circular per una Europa més
neta i competitiva, remarcant la importància de la
circularitat, en especial per a les regions insular i
ultraperifèriques. En la mateixa línia, l'Estratègia Espanyola
d'Economia Circular, anomenada Espanya Circular 2030,
dóna trasllat al  marc espanyol de l'estratègia europea,
reconeixent expressament la importància de la circularitat
en el turisme. S'ha d'esmentar també que en la 21a
Conferència de les parts de la Convenció marc de les
Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 12 de desembre
de 2015 es va adoptar l'anomenat Acord de París 2015, pel
qual els signataris es comprometeren a reduir les emissions
de gasos amb efecte hivernacle com és aviat millor. Cal
recordar que el setembre de 2017 el Consell de Govern de
les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les
línies d'actuació de l'Acord de París. S'ha d'esmentar també
que el nombre de 2021, a la 26a Conferència de Parts es va
signar la Declaració de Glasgow sobre l'acció climàtica al
turisme, on les parts signants manifesten el seu compromís
comú d'unir tots els agents per transformar el turisme i fer
que contribueixi de manera efectiva a l'acció del clima.

Podem esmentar també, pel que fa a estudis, que el Grup
Intergovernamental d'Experts del Canvi Climàtic (IPCC en
les seves sigles en anglès) va publicar l'informe especial
IPCC 2018, sobre els impactes de l'escalfament global,
recomanant una reducció de les emissions globals de CO2
molt abans de 2030. També s'ha d'esmentar l'estudi dut a
terme pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat l'any 2019 i denominat Estudi sobre la prospectiva
econòmica, social i mediambiental de les societats de les
Illes Balears a l'Horitzó 2030, en el qual, entre d'altres
aspectes, s'analitzaren els recursos energètics consumits a
les nostres illes o els gravíssims efectes de l'escalfament
global, afirmant que cal prendre mesures limitadores i

d'adaptació ara per tal que siguin efectives. Pel que fa a
l'Estratègia Espanyola de Circularitat, Espanya Circular
2030, s'afirma que l'adopció de mesures en matèria de medi
ambient per part del sector turístic ha de venir determinada
no només per la seva rellevància en l'agenda política, sinó,
sobretot, perquè una bona conservació del medi i d'un ús
eficient dels recursos dependrà el futur del sector. Aquesta
estratègia ha estat desenvolupada en el I Pla d'Acció
d'Economia Circular 2021-2023, afirmant el paper calu de
la introducció de l'economia circular.

La nostra comunitat autònoma s'ha compromès de manera
explícita amb els objectius i acords internacionals esmentats
mitjançant accions legislatives com la Llei 8/2019, de 19 de
febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, o
la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica. Per tot l'exposat el present decret llei
pretén donar trasllat i l'acceleració dels objectius d'aquestes
normes al sector turístic essencialment dedicat a
l'allotjament, entenent que d'això depèn una adequada
supervivència ambiental i econòmica de les nostres illes.

Un aspecte que no es pot obviar per entendre
l'extraordinària i urgent necessitat de la norma és que els
mecanismes de finançament que provenen de la Unió
Europea, l'Estat espanyol i la comunitat autònoma tenen uns
terminis fixos d'execució. Així el Mecanisme de
recuperació i resiliència (un dels pilars de fons Next
Generation), que és la principal font de finançament del Pla
de recuperació aprovat per l’Estat espanyol, fixa un termini
d'execució de 4 anys per a reformes  i 6 per a inversions. El
70% dels recursos de l'MRR s'han de comprometre entre
2021 i 2022, i el 30%, a finals de 2023. El mateix Plan
para la recuperación, transformación y resiliencia del
Estado español, que disposa d'un programa d'inversions i
reformes corresponents al període 2021-2023. Aleshores es
fa imprescindible, per no desaprofitar l'oportunitat de
transformar i modernitzar el nostre model turístic en el marc
de totes les mesures de sostenibilitat que conté el projecte
que ara s'informa, alinear les mesures de transformació amb
els plans de recuperació aprovats.

Sense perjudici de tot l'exposat fins ara, i tenint en compte
les dades referides en els documents i els estudis esmentats,
es considera necessari i urgent avançar també en certes
mesures de circularitat en matèria d'estalvi energètic també
en el sector dels habitatges comercialitzats turísticament i,
fins i tot, en establiments de restauració i entreteniment.

Essent aquesta la base d'aquest decret llei, s'introdueixen
també altres mesures considerades d'extraordinària i urgent
necessitat relatives a altres modificacions en matèria de
turisme, en matèria d'hisenda, en matèria de salut, en
matèria de règim jurídic d'activitats, així com relatives a
crear l'entitat pública empresarial denominada Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears.

Concretament el decret llei incorporar a l'article 1 el seu
objectiu essencial: establir  mesures urgents per la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears,
amb l'objectiu d'avançar cap a un impacte regeneratiu de
l'activitat turística el nostre territori i la nostra societat. Això
es fa duent a terme una modificació de la Llei 8/2012.
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L'article 2 du a terme una sèrie de modificacions de
l'esmentada norma que també es consideren d'extraordinària
i urgent necessitat, i així s'ha de destacar que s'introdueix
major claredat en determinats punts dels articles 15, referit
als drets dels usuaris turístics, i 27, referit al registre
d'empreses, activitats i establiments turístics, per tal
d'atorgar major protecció als consumidors i usuaris i
seguretat jurídica; una adequació de l'article 28, relatiu a
l'activitat clandestina, l'oferta il·legal, l'intrusisme i la
competència deslleial al vigent règim sancionador, també
per un criteri de seguretat jurídica; disposar l'obligació que
els autodispensadors de begudes alcohòliques dels
establiments turístics només puguin ser utilitzats pel
personal propi dels establiments per motius de salut; una
millor redacció de l'article 30, referit al concepte d'empresa
d'allotjament turístic, per evitar contradiccions en l'articulat
respecte de l'aplicabilitat de la mateixa llei del turisme; la
momificació del concepte de pensió completa integral, per
la necessitat d'atorgar una major seguretat jurídica; la
necessitat que determinats allotjaments turístics obligats a
dur a terme una neteja diària de les habitacions disposin de
llits elevables electrònica o mecànicament, per tal d'una
millor prestació de serveis i modernització, la qual cosa
repercutirà també en la salut laboral de les persones
treballadores; la introducció de la figura dels hotels de
benestar, per la necessitat de poder competir millor amb
altres destinacions turístiques; la introducció del llibre
registre en els habitatges comercialitzats turísticament per
tal de garantir l'efectivitat dels serveis prestats i defensar
adequadament els clients i usuaris, així com un millor
aclariment també en aquest àmbit respecte de la necessitat
que la prestació del servei de neteja es dugui a terme segons
el que determini el contracte; un millor i necessari
aclariment respecte del que no es consideren empreses
turístiques de restauració; una adaptació de l'article de les
agències de viatges a les obligacions derivades de la
normativa bàsica i directives europees; la introducció d'un
nou títol, el V, a la Llei 8/2012 per tal d'establir mesures
d'economia circular en el sector turístic, dirigides
essencialment a una reducció dels residus i menor consum
de recursos, la qual cosa com s'ha exposat, es considera
necessària i urgent per l'esdevenir mediambiental i
econòmic de les nostres illes. S'incorporen també mesures
urbanístiques relatives a les obres o instal·lacions que
puguin ser necessàries per a la implementació d'aquestes
mesures. També s'introdueix un calendari que es considera
adequat per a la seva total implantació, i es du a terme una
adequació del règim sancionador de la Llei 8/2012 per
incorporar les infraccions relatives a les mesures
incorporades. Així mateix es disposa l'obligatorietat del
desenvolupar els albergs turístics per tal que es diferenciïn
clarament dels albergs de joventut i atorgar seguretat
jurídica.

Pel que fa a les disposicions addicionals, incorporen
mesures que també es consideren d'extraordinària i urgent
necessitat, i així s'han d'esmentar mesures relatives a la
sostenibilitat social per a la millora de la qualitat i la
competitivitat, la necessitat d'aprovació per acord del
Consell de Govern d'un pla estratègic de destinació circular,
la creació de l'entitat pública empresarial Escola d'Hoteleria
de les Illes Balears, i la suspensió de la possibilitat
d'adquirir places turístiques a les illes de Mallorca, Eivissa
i Formentera durant un període màxim de quatre anys, amb

la qual cosa no es podran presentar noves declaracions
responsables d'inici d'activitat turística o d'ampliació de les
existents (tampoc a Menorca), mesura intrínsicament
lligada a la implantació de la resta de mesures i objectius
que s'incorporen en el present decret llei (i així, disminuir
la generació de residus, l'increment del consum de recursos,
lluitar contra el canvi climàtic i, en definitiva, perseguir un
turisme sostenible). S'introdueix, no obstant això, un règim
d'excepcions. L'objectiu és que els plans d'intervenció en
àmbits turístics o els plans territorials insulars puguin dur a
terme una avaluació o reavaluació de la capacitat de càrrega
turística de cada illa, que en tot cas ha de suposar una
reducció  del nombre de places turístiques.

Pel que fa a la disposició transitòria del decret llei, es
refereix a l'article 7 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de
mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19; també
fa referència a la transitorietat en l'aplicació dels nous
criteris de classificació d'estrelles i claus dels allotjaments
turístics.

La disposició derogatòria contempla també mesures que es
consideren d'extraordinària i urgent necessitat i, així, deroga
els plans de modernització, atès que es consideren una
càrrega empresarial de difícil concordança amb la Directiva
de serveis i normes de transposició; també deroga l'article
125 de Decret 20/2015, relatiu als rent a car, per tal de
donar seguretat jurídica i que la competència pertanyi a
Transports.

Les disposicions finals es refereixen a la necessitat de
prorrogar la vigència de l'article 7 de la Llei 2/2020, atesos
els beneficis per al mercat laboral i empresarial i la
modernització dels allotjaments turístics, introduint la
necessitat que els projectes que s'hi acullin redueixin places,
en concordança amb els aspectes regulats en aquest decret
llei. També es modifiquen els criteris de classificació
d'estrelles i claus dels allotjaments turístics per tal d'atorgar
més competitivitat al sector i eliminar aspectes que
generaven inseguretat jurídica. S'introdueix també un règim
excepcional relatiu a determinats apartaments turístics de
l'illa de Menorca per tal de lluitar contra l'obsolescència i la
degradació de les zones en què estan ubicats els
apartaments turístics, millorant-ne la qualitat. També
s'introdueixen mesures relatives a modificacions de la Llei
4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i
urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han
de finançar amb fons europeus en e marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència; així com de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Així mateix s'incorporen
modificacions relatives a la Llei 6/2010, de 28 de desembre,
de salut pública de les Illes Balears.

Pel que fa a l'estructura del Decret llei, es desenvolupa en
dos articles, sis disposicions addicionals, una transitòria,
una derogatòria i set disposicions finals.

Aquest decret llei, per tant, compleix amb els requisits
exigits per la jurisprudència constitucional, ja que les
mesures que comprèn sorgeixen com una necessitat



8330 BOPIB núm. 145 -  4 de març de 2022

respecte d'una situació en els objectius governamentals que
requereix una acció normativa immediata, o en què les
conjuntures econòmiques requereixen una ràpida resposta
en un termini més breu que el requerit per la via normal per
a la tramitació parlamentària de les lleis.

Per tot això, i d'acord amb allò que preveu l'article 49.1 de
l'Estatut d'Autonomia, el Consell de Govern adopta l'Acord
següent:

Primer. Aprovar el Decret llei de mesures urgents per la
sostenibilitat i circularitat del turisme de les Illes Balears,
que constitueix l'annex d'aquest Acord.

Segon. Comunicar aquest Acord al Parlament de les Illes
Balears i sol·licitar la validació del decret llei, d'acord amb
allò que preveu l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia, i als
efectes pertinents.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 11 de febrer de 2022
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

DECRET LLEI 3/2022, D’11 DE FEBRER, DE
MESURES URGENTS PER A LA SOSTENIBILITAT I
LA CIRCULARITAT DEL TURISME DE LES ILLES

BALEARS

PREÀMBUL

I

El turisme es configura com el principal motor econòmic i
social de les Illes Balears, representa més del 45 % del PIB,
ofereix feina a més de 200.000 persones treballadores, i
econòmicament ha suposat en els darrers anys uns ingressos
anuals superiors als 16.000 milions d’euros.

El nostre territori ha estat pioner en el desenvolupament del
turisme des dels anys 60, quan s’inicià el desenvolupament del
producte de sol i platja, i ha comptat també amb el suport dels
operadors turístics, i que el nostre arxipèlag continua liderant
dins l’arc mediterrani. El fet de ser un territori amb un elevat
dinamisme econòmic i altes quotes de benestar ha implicat un
augment de la població, que ha passat en 40 anys de 642.780
habitants a 1.210.725 el 2020.

A més, en els darrers 20 anys, les Illes han atret un 48,2 % més
de turistes, i han passat dels 11,1 milions de l’any 2000 als 16,4
de l’any 2019.

La irrupció de la pandèmia associada a la COVID-19 provocà
l’any 2020 una aturada mundial de l’activitat i, a escala global,
les megatendències estaven accelerant la transformació del
turisme a la recerca d’una major creació de valor econòmic,
social i ambiental.

II

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les
Nacions Unides va aprovar, mitjançant la Resolució núm. 70/1,
el document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, que inclou 17 objectius de
desenvolupament sostenible (els anomenats ODS), emparats
sota el paraigua de la sostenibilitat social, mediambiental i
econòmica. Aquesta Agenda va fer que els països membres
incorporassin la sostenibilitat en la seva estratègia de present i
de futur, també pel que fa a l’activitat turística.

El 21 de desembre de 2020 l’Assemblea General de les
Nacions Unides va dictar la Resolució 75/229 denominada
Promoció del turisme sostenible, inclòs l’ecoturisme, per a
l’erradicació de la pobresa i la protecció del medi ambient, que
reafirmava la Resolució 70/1, i que, entre altres aspectes,
convida els governs i altres parts interessades a promoure i
donar suport a un model de turisme més sostenible, basat en la
inclusió social, la reducció de les desigualtats, la conservació
i la protecció del medi ambient, la gestió responsable dels
recursos i la salvaguarda dels beneficis del turisme des de la
igualtat d’oportunitats, la formació dels treballadors i
treballadores i el respecte a la cultura del territori.

L’Organització Mundial del Turisme (en endavant, OMT)
defineix el turisme sostenible com el que «té plenament en
compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials
i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la
indústria, de l’entorn i de les comunitats amfitriones» (OMT i
PNUMA, 2006). De manera molt similar, ja l’any 1999, el
Codi ètic mundial per al turisme, aprovat per l’OMT l’1
d’octubre a Santiago de Xile, en l’article 3, anomenat «El
turisme, factor de desenvolupament sostenible», indicava que
«tots els agents del desenvolupament turístic tenen el deure de
salvaguardar el medi ambient i els recursos naturals, en la
perspectiva d’un creixement econòmic sanejat, constant i
sostenible, que sigui capaç de satisfer equitativament les
necessitats i aspiracions de les generacions presents i futures».

La mateixa OMT va declarar l’any 2017 Any Internacional del
Turisme Sostenible, amb la finalitat de definir estratègies
d’acció per tal que el turisme contribueixi a la consecució dels
objectius de desenvolupament sostenible establerts en l’Agenda
2030 de les Nacions Unides. La presentació va tenir lloc a
Madrid, a la Fira Internacional del Turisme (FITUR), i es van
establir les cinc àrees d’actuació del turisme:
1) Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
2) Inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa.
3) Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i lluita contra
el canvi climàtic.
4) Valors culturals, diversitat i patrimoni.
5) Enteniment mutu, pau i seguretat.

En conseqüència, el turisme sostenible, a més de ser creador de
riquesa, ha de contribuir a conservar i protegir els recursos del
nostre territori —vida silvestre, flora, biodiversitat i
ecosistemes—, però també ha de contribuir a protegir i
promoure la diversitat cultural i el benestar de les persones
residents a les Illes Balears, generant treball de qualitat i donant
suport a les economies locals. El turisme sostenible és el que
lidera la justícia social, el treball de qualitat, la igualtat, el
desenvolupament econòmic i la integritat ambiental per arribar
a ser una destinació competitiva i viable.
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En aquest camí cap a la sostenibilitat integral, l’economia
circular es postula com una via de progrés important per forjar
un nou lideratge turístic que reforci, al seu torn, la capacitat del
sector d’impulsar la competitivitat global sostenible de
l’arxipèlag. El trànsit cap a l’economia circular suposa abraçar
un enfocament innovador, amb un fort suport en l’optimització
de processos i el redisseny de productes i serveis, que permet
desacoblar el consum de recursos i materials de les expectatives
de creixement i desenvolupament del sector.

En termes generals, la importància d’abandonar el caràcter
lineal «extreure-produir-usar-llençar» predominant en les
decisions de producció i consum a favor d’una nova visió que
aposti per mantenir el valor funcional dels materials com més
temps millor, per tal de minimitzar tant la pressió sobre els
recursos com la generació de residus, l’han posat de manifest
la Fundació Ellen Mac Arthur i les principals institucions i
organismes internacionals, la majoria dels quals reconeixen
explícitament el rol del turisme. A escala global, les Nacions
Unides consideren que l’economia circular és un accelerador de
l’Agenda 2030 i que el turisme pot efectuar una contribució
notable al compliment dels objectius de desenvolupament
sostenible, concretament, a través de les fites relacionades
directament amb l’ODS 12, «Producció i consum
responsables», i l’ODS 8, «Treball decent i creixement
econòmic», i l’ODS 14, «Vida submarina». Amb tot, cal tenir
en compte que la circularitat té un paper fonamental com a
palanca motora del canvi, i es vincula, en termes generals, a
altres objectius, com són els que inciten a millorar en matèria
d’energia assequible i no contaminant (ODS 7), ciutats i
comunitats sostenibles (ODS 11), acció pel clima (ODS 13) i
vida dels ecosistemes terrestres (ODS 15).

En línia amb això, el 2 de desembre de 2015, poc després de
l’aprovació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, la
Comissió Europea va publicar el seu Pla d’Acció per
l’Economia Circular, mitjançant una comunicació al Parlament
Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al
Comitè de les Regions. En aquest Pla d’Acció s’estableix que
«La transició a una economia més circular, en la qual el valor
dels productes, els materials i els recursos es mantingui en
l’economia durant el major temps possible, i en la qual es
redueixi al mínim la generació de residus, constitueix una
contribució essencial als esforços de la UE encaminats a
aconseguir una economia sostenible, hipocarbònica, eficient en
l’ús dels recursos i competitiva. Una transició d’aquest tipus
brinda l’oportunitat de transformar la nostra economia i de
generar nous avantatges competitius i sostenibles per a
Europa».

Les mesures, que quan va finalitzar el Pla s’havien duit a terme
íntegrament afectaven, d’una banda, les diferents etapes del
cicle de vida dels productes (disseny i producció, consum,
gestió de residus i aprofitament dels recursos continguts en els
residus mitjançant la seva reintroducció en l’economia) i, de
l’altra, cinc àrees que la Comissió va considerar prioritàries (els
plàstics, el malbaratament alimentari, les matèries primeres
crítiques, la construcció i la demolició, i la biomassa i els
productes amb base biològica).

L’11 de març de 2020, la Comissió Europea va publicar el nou
Pla d’Acció d’Economia Circular per una Europa més neta i
competitiva, en el nou marc de finançament EU Green Deal, en
què remarca la importància de la circularitat, en especial per a

les regions insulars i ultraperifèriques, a causa de la seva
dependència de les importacions de recursos, les grans
quantitats de residus que generen com a conseqüència del
turisme i les exportacions de residus. En aquest nou Pla, la
Unió Europea fixa accions per a àrees clau per aconseguir una
economia circular: plàstics, tèxtils, residus electrònics,
aliments; aigua i nutrients, embalatge, bateries i vehicles;
edificacions i construcció.

En aquest sentit, la circularitat representa una oportunitat per
incrementar la disponibilitat de recursos sense necessitat
d’incrementar l’extracció, així com un estalvi en termes dels
costs derivats de la generació i el tractament dels residus.

En el mateix document del Pla d’Acció d’Economia Circular de
la Unió Europea es reconeix la importància de la circularitat
com a condició necessària per assolir la neutralitat climàtica en
termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. La circularitat
ha de ser la palanca que impulsi la descarbonització de
l’economia i alhora desvinculi la relació entre creixement
econòmic i extracció de recursos naturals.

De la mateixa manera, l’Estratègia Espanyola d’Economia
Circular, anomenada España Circular 2030, que dona trasllat al
marc nacional de l’estratègia europea, reconeix explícitament
la importància potencial de la circularitat en el turisme.

I és que el turisme es troba en una posició molt favorable per
contribuir al trànsit sistèmic cap a l’economia circular. En
termes generals, la transversalitat de la seva cadena de valor
permet teixir relacions circulars amb els seus principals grups
d’interès i, per tant, impactar positivament sobre les cadenes de
producció, a través dels requeriments que exigeix als seus
múltiples proveïdors, i els hàbits de consum dels seus clients,
a través de la motivació que exerceix des de la prestació dels
diferents serveis. Així mateix, cal tenir present que el sector
turístic de les Illes Balears ha mostrat la seva predisposició i
capacitat d’assumir el repte de la transició cap a una economia
circular i moltes de les empreses de l’arxipèlag s’han iniciat en
l’aplicació de pràctiques circulars.

Particularment, cal tenir en compte que a les Illes Balears la
sostenibilitat i la qualitat del territori són aspectes que cada
vegada valoren més els turistes a l’hora d’escollir la destinació.
I és que els clients d’avui dia s’interessen cada vegada més per
les destinacions que integren les seves cultures locals,
protegeixen el medi ambient, la biodiversitat i són socialment
responsables.

A més, la posició favorable que les Illes Balears ocupen en
termes de competitivitat turística conviu amb el repte important
de millorar l’ordenació de l’espai turístic i mantenir l’equilibri
sobre els recursos naturals i ambientals de la regió, millorar el
desenvolupament del capital humà i l’entorn de negoci.

A les Illes Balears, com a regió que ha construït i gaudit
d’elevats estàndards de benestar, no podem deixar passar la
possibilitat d’obrir finestres d’oportunitat noves al compàs que
marca el trànsit proposat pel nou paradigma d’economia
circular. Aquest trànsit suposa abandonar l’esquema de
producció i consum lineal imperant i permet materialitzar
resultats econòmics, socials, i, per descomptat, ambientals,
nous i millors.
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Per tant, les Illes Balears han d’esdevenir pioneres de
l’evolució d’un sistema turístic tractor de la inversió i que doni
suport al desenvolupament empresarial, a la vegada que han de
ser pioneres a continuar millorant els entorns de treball i les
condicions ergonòmiques per consolidar els propòsits de
millora contínua que practica el teixit empresarial envers les
persones treballadores.

Hem de fixar la mirada no només en la qualitat del servei
directe que oferim al turista, sinó també en la qualitat de l’espai
mediambiental i en la qualitat i l’eficàcia de la gestió dels
recursos del nostre territori, així com en la protecció dels
empresaris, autònoms i persones treballadores vinculats al
sistema turístic i en la implicació i la coordinació de les
administracions amb competències sobre el territori i la gestió
dels recursos esmentats.

En definitiva, el model turístic de les Illes Balears s’ha de
fonamentar en les arrels de la sostenibilitat i la circularitat, la
qual cosa repercutirà de manera evident no només en el medi
ambient, sinó també, per tot el que s’ha exposat, en l’economia
de les Illes Balears, de manera que les mesures que proposa
aquest Decret llei també queden incardinades dins l’àmbit dels
objectius de política social.

III

En la línia del que s’ha exposat, el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, va publicar l’any 2019 l’Estudi sobre la
prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats
de les Illes Balears a l’Horitzó 2030. En aquest estudi s’indica
en el capítol 5. Canvi Climàtic (coordinat per el Laboratori
Interdisciplinari Sobre el Canvi Climàtic) de la UIB Mapama
del 2016 ja s’advertia que el 42% de les emissions de les
Balears estaven associades a la producció d’energia elèctrica,
el 37% al transport, el 4,7% als processos industrials, el 3,8%
al tractament de residus i el 2,3% a l’agricultura.

S’indica també que, una vegada desglossat el consum
d’energia, s’observa que a la nostra comunitat està dominat pel
transport terrestre (33 %) i aeri (29 %), seguits del consum
residencial (13,8 %) i els serveis (13,5 %), mentre que és molt
més petita la contribució del sector primari, la indústria i els
serveis públics. S’afirma també que l’escalfament global tindrà
uns efectes clars sobre el clima, tant a escala global com
regional, i que hi ha indicis que com més s’ajorni la reducció
d’emissions, més grans seran els impactes i més difícils d’evitar
o adaptar-s’hi.

Es fa èmfasi en el fet que, tot i que l’horitzó temporal de
l’informe va més enllà de l’any 2030, les mesures limitadores
i d’adaptació s’han de començar a prendre ara perquè siguin
efectives. Es considera imprescindible disposar de plans
d’adaptació i mitigació abans de 2030. En aquest informe es
fan també referències al fet que, conforme a determinats
models climàtics basats en escenaris que no prevegin una
reducció d’emissions, la temperatura a les Illes Balears podria
pujar entre 3 i 5 graus entre 2012 i 2100, que les onades de
calor s’amplificaran dramàticament, que la disminució de
precipitacions pot ser fins a un -20 %, i que el nivell de la mar
pot pujar fins a 40-70 cm.

En aquest estudi es fan referències específiques als aspectes
energètics, i s’afirma que, conforme a les previsions d’augment

de temperatura esmentades, això conduirà a una disminució de
la demanda energètica hivernal, però a un augment de la
demanda estival vinculada a l’ús massiu dels sistemes de
climatització, i, per tant, que tot i que la demanda mitjana anual
romandrà pràcticament constant, és molt possible que es
necessiti instal·lar capacitat addicional de generació o bé
aplicar polítiques actives d’estalvi energètic per minimitzar
aquests pics. Altres conseqüències de l’augment de
temperatures fan referència a un major risc d’incendis, impactes
indirectes sobre la salut de les persones i impactes econòmics,
entre d’altres. Pel que fa al sector turístic, s’afirma que tot i que
l’augment de temperatures podria conduir a una distribució de
les temporades turístiques, els seus impactes sobre els
ecosistemes illencs podrien incidir negativament en la demanda
turística i contrarestar aquest efecte, atès que la qualitat
ambiental és clau en l’elecció de destinació de part dels
visitants (pèrdua d’ecosistemes costaners, com les platges,
erosió dels sistemes dunars, afectació a la posidònia i al seu
servei ecosistèmic, risc per la vida i la salut a causa del major
nombre d’incendis...). S’afirma que el canvi climàtic afectarà
seriosament l’activitat turística i posarà en perill l’economia
balear, que fonamenta la seva estructura productiva en el
turisme.

En la 21a Conferència de les Parts (COP21) de la Convenció
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(UNFCCC), el 12 de desembre de 2015, es va adoptar
l’anomenat Acord de París 2015, pel qual els signataris es
comprometeren a reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle com més aviat millor amb l’objectiu de frenar
l’increment de la temperatura global per tal que no superi els
+1,5ºC respecte a les temperatures preindustrials. Perquè sigui
possible assolir aquest objectiu, la comunitat científica indica
en l’Acord que la majoria de països occidentals ha d’arribar a
les emissions zero abans o al voltant de 2050. No obstant això,
l’article 4 de l’Acord estableix que les parts es proposen que les
emissions mundials de gasos amb efecte d’hivernacle arribin al
seu punt màxim com abans millor.

Cal recordar que el setembre de 2017 el Consell de Govern de
les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les línies
d’actuació de l’Acord de París, així com fomentar les polítiques
autonòmiques necessàries per a l’adaptació del territori i dels
sectors econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi
climàtic.

Més recentment, al novembre de 2021, en la 26a Conferència
de les Parts (COP26) de la Convenció Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC), es va signar la
Declaració de Glasgow sobre l’acció climàtica al turisme, en
què les parts signants, entre les quals hi ha Espanya, manifesten
el següent: «Declaram el nostre compromís comú d’unir tots els
agents per transformar el turisme i fer que contribueixi de
manera efectiva a l’acció pel clima. Donam suport al
compromís mundial de reduir a la meitat les emissions per a
2030 i d’aconseguir la neutralitat climàtica com més aviat
millor, i sempre abans de 2050. Alinearem sistemàticament les
nostres accions amb les últimes recomanacions científiques per
cerciorar-nos que el nostre enfocament sigui coherent amb
l’objectiu que, per a 2100, les temperatures no pugin més
d’1,5°C per sobre dels nivells preindustrials.

Segons l’últim estudi de l’Organització Mundial del Turisme
(OMT) i el Fòrum Internacional del Transport (ITF, per la seva
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sigla anglesa), les emissions de CO  del turisme van créixer
almenys un 60 % entre 2005 i 2016, i el transport, el 2016, va
ser el causant del 5 % de les emissions mundials de CO . Tret
que accelerem la descarbonització, les emissions de CO  del
sector podrien augmentar un 25 % o més d’aquí a 2030, en
comparació amb 2016».

En aquesta línia, el Grup Intergovernamental d’Experts del
Canvi Climàtic (IPCC, segons les seves sigles en anglès), va
publicar l’informe especial de l’IPCC, 2018, sobre els impactes
de l’escalfament global d’1,5ºC respecte dels nivells
preindrustrials i de les trajectòries corresponents que haurien de
seguir les emissions mundials de gasos amb efecte
d’hivernacle, en el context del reforçament de la resposta
mundial a l’amenaça del canvi climàtic, el desenvolupament
sostenible, i els esforços per erradicar la pobresa, en el qual
s’afirma que per «Evitar sobrepassar [la prospecció d’emissions
límit a partir de la qual la temperatura creix per sobre d’1,5ºC
al 2100] i la dependència de l’aplicació de la remoció del
diòxid de carboni a gran escala en el futur només es pot
aconseguir si les emissions globals de CO2 comencen a baixar
molt abans de 2030».

D’altra banda, i pel que fa al consum de recursos, a causa del
sistema socioeconòmic del nostre territori, hi ha un elevat
consum de les escasses reserves hídriques de l’arxipèlag.
D’acord amb el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
hi ha una correlació entre l’increment de la població flotant i la
demanda de recursos hídrics, en què ambdós factors presenten
un pic als mesos centrals de l’estiu, i també hi ha indicis que el
consum energètic està molt lligat a la quantitat de gent que
resideix o passa per l’arxipèlag. Segons les dades del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, el 2016 els majors
consumidors finals d’energia a les Balears són el sector
residencial (42 %), seguit pel sector de comerç i serveis (40 %),
dos sectors molt lligats al turisme i, per tant, a la població
flotant.

De fet, segons les dades recollides per l’Institut Balear
d’Estadística (IBESTAT) de Red Eléctrica Española de
demanda mensual d’energia a les Illes Balears, la demanda
d’energia presenta un comportament estacional molt similar a
la demanda de recursos hídrics. Presenten igualment el pic
anual en els mesos centrals de l’any, a l’estiu, tot coincidint
amb el període de més afluència de població flotant. Segons
aquestes dades, la demanda mensual mitjana de les Illes Balears
durant el període 2015-2021 és de 479.942 MWh. Per
contrapartida, la demanda mensual mitjana dels mesos de juny,
juliol i agost del període 2015-2021 és de 604.837 MWh. Això
implica que durant els mesos centrals de l’any a les Balears hi
ha una demanda, de mitjana, d’un 26 % més d’energia que en
la mitjana mensual de tot l’any, fet que assenyala una clara
correlació entre la població flotant i l’augment de consum
d’energia i, en conseqüència, d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle.

El Govern de les Illes Balears s’ha compromès de manera
explícita amb els objectius i els acords internacionals
esmentats, com l’Acord de París o la Declaració de Glasgow,
i ha traduït aquest compromís en accions legislatives, com la
Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de
les Illes Balears, així com la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de
canvi climàtic i transició energètica. En ambdues lleis
s’estableixen una sèrie d’objectius amb diversos horitzons

temporals, que pretenen donar trasllat dels compromisos
internacionals per tal de complir l’objectiu de neutralitat
climàtica el 2050 i així evitar un escalfament global superior a
1,5ºC al final del segle. Aquest Decret llei pretén donar trasllat
d’aquests objectius al sector turístic, establint el marc normatiu
i les mesures necessàries per emprendre aquesta transició, que
s’han de complementar i desenvolupar també en altres marcs
per tal d’assolir de manera global i transversal els objectius
marcats.

Pel que fa a la reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic
i transició energètica, marca el ritme de reducció necessari per
tal de complir l’Acord de París. En l’article 12 estableix els
objectius que s’han de complir:
a) El 40 % per a l’any 2030.
b) El 90 % per a l’any 2050.

Sens perjudici dels altres objectius o subobjectius que pugui
marcar el Pla de Transició Energètica que publicarà la
conselleria competent en la matèria, aquest Decret llei pretén
establir les bases perquè el sistema turístic en general compleixi
els objectius anunciats.

D’altra banda, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears, pretén establir les bases en el
camp de la gestió de residus per impulsar el progrés de
l’economia circular a les Illes Balears. En l’article 2,
s’estableixen objectius directament relacionats amb el sector
turístic, en concret per al sector HORECA:

a) Reduir un 10 % abans de 2021 i un 20 % abans de 2030 la
generació de residus respecte a l’any 2010, basant-se en els
quilograms per habitant i any calculats d’acord amb l’índex de
pressió humana (IPH).
b) Augmentar, abans de l’any 2021, com a mínim, fins a un
50% del pes i per a cada fracció, la preparació per a la
reutilització i el reciclatge conjuntament de materials com
paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics
i comercials. Aquest percentatge haurà de ser d’un 65 % l’any
2030.
c) Reciclar com a mínim, abans de l’any 2030, un 75 % dels
residus d’envasos no industrials, entenent com a tals la
valorització material dels generats.
d) Augmentar, abans de l’any 2021, fins a almenys un 70 %
del pes, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i la
valorització material dels residus no perillosos de la
construcció i la demolició, amb exclusió del material en estat
natural definit en la categoria 17 05 04 de la llista europea de
residus. Aquest percentatge haurà de ser del 80 % el 2030.
e) Assolir, abans de l’any 2025, l’objectiu del 3 % de
preparació per a la reutilització del total de residus domèstics
gestionats, i un 5 % l’any 2030. Aquests percentatges s’han
d’assolir igualment i separadament per als residus comercials
i per als residus industrials, sense tenir en compte la fracció
orgànica dels residus domèstics ni la poda.
f) Reduir fins al 50 % el malbaratament alimentari per a l’any
2030 en relació amb el 2020.
g) Donar compliment, pel que fa als residus d’aparells
elèctrics i electrònics, als objectius mínims anuals de recollida
separada fixats per l’Estat tant per als domèstics com per als
d’origen professional.
h) Establir, amb relació als vehicles fora d’ús, uns percentatges
de preparació per a la reutilització i la comercialització de
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peces i components que comportin almenys, un 10 % l’any
2021 del pes total dels vehicles tractats. Per al 2026, aquest
percentatge haurà d’augmentar fins al 15 %, i per al 2030, fins
al 20 %.
i) Establir un percentatge màxim del 10 %, abans de l’any
2030, en l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en
abocador.
j) Assolir per a l’any 2030 els següents objectius de
reutilització d’envasos de beguda en el canal HORECA:
 Aigües envasades: reutilització d’un 40 % dels envasos.
 Cervesa: reutilització d’un 80 % dels envasos.
 Begudes refrescants: reutilització d’un 70 % dels envasos.
k) Assolir per a l’any 2030 un 15 % de reutilització per als
envasos emprats en canals de consum diferents del canal
HORECA.

Novament, amb aquest Decret llei es fixa el marc perquè el
sector turístic pugui avançar en el camí cap a la sostenibilitat i
complir els objectius esmentats.

Del compliment d’aquests objectius en depèn la prevenció i
mitigació dels efectes del canvi climàtic i mantenir un equilibri
ambiental i econòmic a les Illes Balears per l’evolució futura de
l’arxipèlag. Tal i com s’exposa a l’article acadèmic Climate
change and its impacts in the Balearic Islands: a guide for
policy design in Mediterranean Regions (Cati Torres et al,
2021), l’impacte del canvi climàtic pot reduir l’atractiu turístic
de Balears, fent que els turistes busquin a llarg termini destins
a latituds superiors amb climes més freds (Bujosa et al, 2018,
2015). En aquest sentit, només per esmentar un exemple dels
efectes potencials sobre el nostre entorn, segons
Fernandez-González et al (2005) així com Marba and Duarte
(2010), un increment de temperatura global superior als 1’5ºC
afectaria molt a la Posidònia Oceànica, una planta que
contribueix a la reconeguda imatge del  litoral de les Illes
Balears: la qualitat i transparència de les aigües i la pesca
recreativa dels peixos que viuen en aquest hàbitat  juntament
amb la funció d’evitar l’erosió de les platges fent fre a l’onatge
i evitat que les platges quedin buides de sorra.

És necessari i urgent actuar des de la perspectiva climàtica o
mediambiental, però també és imperatiu des de la perspectiva
social: segons els experts, els impactes del canvi climàtic
recauran en més proporció entre els més pobres, marginalitzats
i vulnerables (O’brien and Leichenko, 2000; MedECC, 2020),
a més dels múltiples problemes socials que podria provocar
l’increment de pressió migratòria des del nord d’Àfrica a causa
de l’arribada massiva de migrants que fugen dels efectes del
canvi climàtic als seus territoris (Cramer et al, 2019).

IV

Com ja s’ha esmentat anteriorment, és la circularitat la palanca
de canvi per la qual s’aposta com a via de progrés que permeti,
entre altres beneficis, aconseguir els objectius de sostenibilitat.

En l’Estratègia Espanyola de Circularitat, España Circular
2030, s’afirma que l’adopció de mesures en matèria de medi
ambient per part del sector turístic anirà determinada no sols
per la seva rellevància en l’agenda política, sinó, sobretot,
perquè d’una bona conservació del mitjà i d’un ús eficient dels
recursos dependrà, en definitiva, el futur del sector, tant des del
punt de vista de la competitivitat com per una major sensibilitat

de la demanda, que exigeix cada vegada més la sostenibilitat
mediambiental en les seves opcions de compra.

Aquesta Estratègia ha estat desenvolupada en el I Pla d’Acció
d’Economia Circular 2021-2023, en què es preveu la
introducció de la circularitat en el sector turístic, i s’ha indicat
que «la introducció de l’economia circular és clau, i contribueix
a una ocupació més eficient de recursos clau i a la reducció i
adequada gestió dels residus que genera l’activitat turística».
En aquest sentit, es preveuen accions del Govern d’Espanya per
incorporar criteris de circularitat en la planificació del turisme,
reconversió de destinacions turístiques amb criteris de
circularitat, introducció de la circularitat en el Programa de
Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, suport a la
creació de producte turístic sostenible i circular o suport als
municipis sostenibles per a la reducció i gestió de residus.

A més, tal com exposa el I Pla d’Acció d’Economia Circular,
el turístic és un sector la competitivitat del qual està subjecta
tant als fluxos turístics com a l’estalvi dels costs de producció
o la millora de la productivitat, de manera que té grans
potencialitats en l’aprofitament de les oportunitats de
l’economia circular, ja que un aprofitament més bo dels seus
recursos es traduirà en un increment de la seva eficiència, i, per
tant, de la seva rendibilitat.

Es pot afirmar que la necessitat d’accelerar el trànsit del sector
turístic balear d’allotjament cap a l’economia circular es basa
en les raons següents: massa crítica suficientment àmplia i
diversa per crear i compartir coneixement i experiències útils
en la recerca i la implementació de solucions circulars; pes
específic elevat en el teixit productiu de les illes, i, per tant,
capacitat essencial per identificar i consegüentment reconduir
aspectes negatius relatius a les infraestructures, gestió de
residus, urbanisme, i altres; diversificació territorial, la qual
cosa permet connectar la viabilitat en la recerca i la
implementació de solucions circulars per part de les empreses
a les especificitats de cada zona (així, la zona mar-costa, zones
madures, i d’altres); cadena de valor transversal i molt idònia
per teixir relacions circulars amb els principals grups d’interès
i, per tant, amb altres possibilitats d’impactar positivament
sobre les cadenes de producció i els hàbits de consum dels
clients; connexió al posicionament de la destinació, directament
relacionat amb la reformulació de l’oferta mitjançant el
redisseny o la generació de nous productes o serveis diferents
de l’estricte d’allotjament, i experiència ja iniciada des de la
creixent alineació dels plans de responsabilitat social
corporativa a les estratègies de negoci de les empreses,
especialment pel que fa al vessant ambiental.

V

Aquest Decret llei conté dos articles, sis disposicions
addicionals, una disposició transitòria, una disposició
derogatòria i set disposicions finals.

El primer article en determina l’objecte i el segon conté un
seguit de modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears.

Entre les modificacions de la Llei 8/2012 destaca, molt
especialment, i per assegurar la sostenibilitat i la circularitat, la
introducció d’un nou títol (que passa a ser el V) amb mesures
d’economia circular. En quest punt, cal indicar que la
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conselleria competent en matèria de turisme ha d’elaborar un
pla estratègic de destinació circular que identifiqui la política
general i els objectius del Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a la integració de la estratègia de circularitat als
allotjaments hotelers, apartaments turístics i allotjaments de
turisme rural, aquests han d’elaborar un pla de circularitat,
entès com el document que recull les prioritats i línies d’acció
que ha de dur a terme una empresa per integrar pautes de
planificació, consum i producció i compromís circular en la
seva estratègia de negoci, els seus processos interns i les
relacions amb els seus principals grups d’interès. El pla de
circularitat està format per l’avaluació circular i la planificació
circular.

Dins del pla de circularitat tenen especial importància les àrees
prioritàries, que són àmbits que s’estableixen, sens perjudici de
l’estratègia de circularitat que fixi cada companyia, com a
rellevants per orientar línies d’acció incloses en el pla de
circularitat. Concretament: aigua, energia, aliments, materials
i residus.

L’avaluació circular és el sistema orientat a mesurar el progrés
circular i facilitar en darrera instància la retroalimentació de la
seva visió estratègica i la revisió i/o fixació de noves línies
d’acció. En la regulació de l’avaluació circular s’estableixen
uns indicadors mínims per a cada àrea prioritària.

D’altra banda, la planificació circular comprèn la relació de
tasques i accions, periodificació, dotació de recursos,
inversions, protocols i qualsevol altre mitjà humà, material i
econòmic necessari per garantir l’execució de les línies d’acció
incloses en el pla de circularitat.

El que es pretén és delimitar un marc conceptual sobre la
circularitat en el sector turístic, de manera que es garanteixi el
trànsit cap a la circularitat i la sostenibilitat sota un paraigua
comú i consensuat.

En coherència amb la vocació de fixar un marc comú i mínim
sobre la circularitat en el sector turístic, es fixa l’obligació que
totes les empreses turístiques d’allotjament de les Illes Balears
que vulguin comercialitzar-se o anunciar-se com a empresa
circular, que aplica estratègies d’economia circular, o anàlegs,
han de disposar d’una certificació emesa per entitats
degudament acreditades per atorgar-la. Amb aquesta mesura es
pretén no només garantir un ús adequat del terme circularitat i
la seva implicació, sinó també la protecció i la defensa dels
consumidors i usuaris que adquireixen els productes i els
serveis sota aquesta comercialització per identificar-se amb els
valors de la circularitat.

Sens perjudici de tot això, i tenint en compte les dades
esmentades anteriorment dels organismes internacionals,
nacionals i grups d’experts sobre la transició ecològica i el
canvi climàtic, es considera necessari avançar en l’aplicació de
mesures circulars en cada una de les àrees prioritàries definides
en aquest Decret llei, a causa de la seva rellevància regional i
per afavorir la interrelació de les línies d’acció incloses en el
pla de circularitat. D’aquesta manera, pel que fa a l’àrea
d’energia, els establiments turístics determinats per la norma,
inclosos els habitatges objecte de comercialització turística o
els habitatges turístics de vacances de tipologia constructiva
unifamiliar, unifamiliar entre mitgeres i aparellats han

d’eliminar les instal·lacions tèrmiques que funcionen amb
fueloil o gasoil, i les han de substituir per altres que emprin
fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental.

Respecte dels habitatges, es considera que aquestes tipologies
constructives són les que podran implementar les mesures, atès
que no hi ha elements estructurals de caràcter comú que ho
impedeixin; així mateix, s’estableix quins establiments turístics,
inclosa la restauració i l’entreteniment, han de disposar de
dispositius d’estalvi d’aigua a les aixetes de lavabos, banyeres
i dutxes, així com a les cisternes dels vàters, i, a més, es disposa
una obligació genèrica relativa al fet que no es poden posar a
disposició dels clients articles de gentilesa de bany d’un sol ús,
excepte a petició individual del client i sempre que els
recipients, els embalatges, els components i/o els productes
siguin reutilitzables, reciclables, biodegradables o
compostables.

Així mateix, s’introdueix en la Llei del turisme que les
empreses turístiques han d’ajustar les temperatures i l’ús de les
instal·lacions tèrmiques al que preveu el Reial decret
d’instal·lacions tèrmiques als edificis.

Amb aquest Decret llei es pretén també avançar en mesures
circulars aplicables a totes les empreses i els establiments
turístics regulats per la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, en cas que entri dins l’àmbit de la seva
activitat.

Pel que fa a l’àrea prioritària d’aigua, s’estableix l’obligació
que els establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als
grups d’allotjament hoteler, apartaments turístics; allotjaments
de turisme rural, els habitatges objecte de comercialització
turística o habitatges turístics de vacances, com també els
establiments de restauració i entreteniment definits per la
normativa turística, han de disposar de doble polsador o
polsador amb interrupció de la descàrrega a les cisternes dels
vàters, i d’airejadors i difusors a les aixetes de lavabos,
banyeres i dutxes.

En relació amb l’àrea prioritària de residus, s’estableix que els
establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als grups
d’allotjament hoteler, apartaments turístics; allotjaments de
turisme rural, els habitatges objecte de comercialització
turística o habitatges turístics de vacances no poden posar a
disposició dels clients articles de gentilesa de bany d’un sol ús
(entre d’altres, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, fil dental,
llima d’ungles, escuma d’afaitar, xampú, crema humectant per
a la pell, esponja per fer net les sabates, pintes, condicionador
per als cabells, oli corporal, capells de dutxa), excepte a petició
individual del client i sempre que els recipients, embalatges,
components i/o productes siguin reutilitzables, reciclables,
biodegradables o compostables.

Finalment, a l’àrea prioritària d’aliments es preveuen dues
mesures per a tots els establiments turístics, en funció de la
seva activitat. No poden fer ús d’espècies classificades com
categories amenaçades per a consum alimentari, en particular,
en perill crític, en perill o vulnerables, de conformitat amb la
llista vermella, vigent en cada moment, de la Unió
Internacional per a la Conservació de la Naturalesa. A més, han
d’indicar de manera diferenciada a la carta, el menú o similar,
posat a disposició dels clients, els productes tant de marisc com
de peix que tenguin origen balear, i han de poder garantir i
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acreditar la seva veracitat i la comprovació de les dades.
Aquesta indicació s’ha de fer també respecte dels productes
balears certificats amb les denominacions d’origen o
indicacions geogràfiques protegides reconegudes i emeses a les
Illes Balears per la conselleria competent en matèria
agroalimentària.

D’altra banda, es considera que, atès el règim excepcional i
especial que es va atorgar per possibilitar la comercialització
d’estades turístiques en la Llei 2/2005, de 22 de març, de
comercialització d’estades turístiques, sí que es considera
adequat mantenir les renovacions de les acreditacions de
qualitat relativa als habitatges que s’hi van acollir, en defensa
dels consumidors i usuaris.

D’altra banda, es considera també necessari i urgent, per
criteris de seguretat jurídica, dur a terme una modificació de les
lletres g) i k) de l’article 15, i s’afegeixen dos punts, el 6 i el 7,
a l’article 27, de la Llei 8/2012.

Pel que fa a l’article 28, punt 1, de la Llei 8/2012, es corregeix
una errada gramatical que dificultava la comprensió del punt 1.
En relació amb el punt 2, s’adequa el text de la norma al tipus
sancionador per criteris de seguretat jurídica.

Amb fonament també en criteris de seguretat jurídica i de
protecció dels consumidors es modifica l’article 29 bis de la
Llei 8/2012, que prohibeix als establiments turístics els
autodispensadors de begudes alcohòliques.

Per criteris de seguretat jurídica es modifiquen també l’apartat
2 de l’article 30 de la Llei 8/2012 i l’apartat 6 de l’article 32.

D’altra banda, es considera també necessari i urgent, per
criteris de seguretat jurídica, dur a terme una modificació del
concepte de pensió completa integral contingut en l’article 37
de la Llei 8/2012, atès que el concepte fins ara vigent era
confús i de complicada interpretació.

També cal esmentar que, atès el procediment d’infracció de la
Comissió Europea relatiu a la transposició de la Directiva (UE)
2015/2302, relativa als viatges combinats i als serveis de
viatges vinculats, en la nostra Comunitat Autònoma s’han duit
a terme en els darrers anys modificacions relatives a la
regulació de les agències de viatges, per tal d’adequar el nostre
ordenament a les exigències comunitàries. No obstant això,
s’ha observat l’existència encara d’una discrepància respecte de
la necessitat d’incloure el reconeixement de la garantia ja
constituïda conforme a la normativa d’altres estats membres o
comunitats autònomes, atès que així ho imposen la Directiva i
el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de defensa dels consumidors
i usuaris i altres lleis complementàries. Per tant, també es
considera urgent, atès tot el que s’ha indicat, dur a terme una
modificació per la qual es reconegui la garantia aportada
conforme a la normativa d’un altre estat membre o d’una
comunitat autònoma.

Quant a la modernització i innovació en la higiene i neteja dels
establiments d’allotjament hoteler per a una millora de la
qualitat i el confort, es considera també urgent i necessària la
modificació legislativa que garanteix que els establiments
d’allotjament ja obligats per la normativa a dur a terme almenys
una neteja diària de les unitats d’allotjament duguin a terme

aquesta tasca d’una manera més eficaç, la qual cosa és
necessària tant per la percepció visual com pel benestar dels
clients i usuaris. Per tant, s’introdueix un nou article 37 bis en
la Llei 8/2012, d’acord amb el qual els hotels, els hotels de
ciutat, els hotels apartament, els hotels rurals, així com els
establiments d’allotjament que voluntàriament hagin obtingut
una classificació d’estrelles, de conformitat amb la Llei 8/2012
i el Decret 20/2015, de 17 d’abril, dictat en el seu
desplegament, estan obligats a dur a terme almenys una neteja
diària de l’habitació i tenen l’obligació que la totalitat dels llits
de l’establiment, llevat dels supletoris, siguin mecànicament o
electrònicament elevables.

El personal de neteja de les habitacions ha de poder accionar
l’elevació del llit, de manera que l’altura a la qual se situï
aquest permeti una millor neteja del terra de l’habitació o dels
elements sobre els quals s’assenta el llit, la qual cosa incidirà
també en la protecció de la seva salut laboral.

D’altra banda, i dins les mesures de reactivació de l’activitat
econòmica i de potenciació de la nostra indústria turística, es
considera necessari incorporar de manera expressa en la nostra
normativa, en l’article 39 de la Llei 8/2012, la figura dels hotels
de benestar, i atorgar-los la rellevància en forma de grup
hoteler específic, a més d’un incentiu com és el de poder
disposar de fins a un 50 % de la superfície per a la prestació de
serveis de benestar i bellesa. Aquesta figura turística, que
combina el servei d’allotjament amb el de benestar, està en
contínua expansió en les destinacions competidores, i es
considera de rellevant importància la seva implantació dins el
teixit turístic de les Illes Balears. En tot cas, per als nous
allotjaments d’aquest tipus també es preveu que resten
sotmesos a la suspensió de la possibilitat d’adquirir places
turístiques, per la qual cosa, mentre duri la suspensió, la
possibilitat seria que establiments ja existents es reconverteixin.

Pel que fa a la modificació de l’article 53 de la Llei 8/2012, es
millora la redacció amb criteris d’atorgar seguretat jurídica.

En relació amb la modificació de l’article 73 de la Llei 8/2012,
s’adequa la redacció per fonamentar la formació professional
com a punta de llança per avançar en la competitivitat del
sector turístic de les Illes Balears.

Pel que fa al calendari de la implementació d’aquestes i altres
mesures esmentades, s’ha considerat necessari que els
establiments amb més categoria, atès que han de prestar un
servei de més qualitat i tenen una posició de mercat més bona,
tenguin uns terminis més curts, per a la qual cosa s’ha introduït
en la legislació turística un règim transitori que ho preveu.

Pel que fa al règim sancionador, es considera que els
incompliments de les obligacions introduïdes en la legislació
turística, mitjançant aquest Decret llei, per la seva gravetat en
relació amb les finalitats perseguides per la norma, requereixen
certes modificacions del règim contingut en la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, que també
s’aborden, i destaca el fet que el títol que introdueix en la llei
les mesures de circularitat s’insereix com a títol V i, per això,
el títol referit al control de qualitat turística, que conté els
capítols que regulen la inspecció turística i el règim
sancionador, passa a ser el títol VI i se’n reenumeren els
articles.
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S’introdueix també una referència a la necessitat de
desenvolupar la figura dels albergs turístics, de manera
diferenciada als albergs juvenils per a atorgar més seguretat
jurídica.

VI

La transició cap a la circularitat i sostenibilitat del sector
turístic requereix també l’adopció d’una mesura de suspensió
temporal de la possibilitat d’adquirir places turístiques per tal
de presentar noves declaracions responsables d’inici d’activitat
turística o comunicacions d’ampliació, a les Illes Balears, una
qüestió que s’aborda en la disposició addicional primera, per a
les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, i en la disposició
addicional segona per a l’illa de Menorca.

Aquesta mesura, intrínsecament lligada a la implantació de la
resta de mesures que s’incorporen en la legislació turística de
les Illes Balears mitjançant aquest Decret llei, té com a objectiu
establir un període en el qual les administracions, mitjançant els
plans d’intervenció en àmbits turístics —PIAT— o, en defecte
d’aquests, els plans territorials —PTI— puguin avaluar la
capacitat de càrrega a l’illa respectiva, per tal de determinar el
nombre total de places turístiques que es poden comercialitzar
turísticament.

La recent legislació estatal, en termes similars a la llei
autonòmica, en matèria de canvi climàtic (Llei 7/2021, de 20 de
maig, de canvi climàtic i transició energètica) i l’Estratègia per
a la transició justa que se’n deriva, manifesten la necessitat de
dur a terme una transició ecològica de l’economia i la
transformació dels grans sectors econòmics del país,
especialment d’aquells més dependents dels recursos naturals
i de l’estabilitat climàtica, com és ara el sector del turisme, el
qual al seu torn és un dels més vulnerables als efectes del canvi
climàtic i alhora és un sector transversal d’alt impacte en altres
sectors de l’economia i en el producte interior brut,
especialment en la comunitat autònoma de les Illes Balears. El
desenvolupament del turisme sostenible i circular es preveu
com una oportunitat per evolucionar el sector, amb suport en
els valors naturals i culturals diferenciadors de les destinacions,
en funció de la capacitat de càrrega i de la millora de la
competitivitat i rendibilitat.

En aquesta estratègia es fa palesa l’existència d’escassa
informació actualitzada sobre el camí actual d’ecologització
dels sectors de l’economia i l’impacte en la generació
d’ocupació. Així mateix, es produeix una sinergia amb els
avenços en la implementació dels observatoris de turisme
sostenible i amb el desenvolupament de noves metodologies i
sistemes de diagnosi territorial i turística de la capacitat de
càrrega, amb el desenvolupament de sistemes d’indicadors
territorials específics i amb tecnologies de tractament massiu de
dades, els quals poden ser molt útils per afrontar els nous reptes
estratègics d’intervenció en aquest camp. Els vigents
instruments d’ordenació de l’activitat turística, tot i els avenços
significatius que han anat incorporant recentment, no es troben
actualment prou actualitzats als nous reptes plantejats en
relació amb la sostenibilitat territorial, la qual cosa pot fer
aconsellable, prèvia anàlisi detallada dels indicadors
d’intel·ligència turística, la reconsideració d’alguns aspectes
del seu contingut. És en aquest context que convé plantejar
mesures cautelars sobre l’activitat turística.

La disposició addicional tercera estableix una especificitat
necessària, per la singularitat de l’illa de Formentera, en la qual
conflueixen les competències municipals i insulars.

La disposició addicional quarta conté un mandat a l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral perquè, en el termini d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, elabori una guia
de mesures i bones pràctiques en matèria de salut laboral, com
ara les referides a ergonomia o càrrega de treball de tots els
departaments, que puguin repercutir en una millora de la
qualitat i sostenibilitat dels serveis prestats pels establiments
turístics d’allotjament hoteler, perquè després puguin ser
adaptables i aplicables a altres sectors d’activitat.

La disposició addicional cinquena conté un mandat a la
conselleria competent en matèria de turisme perquè elabori un
pla estratègic de destinació circular, que identifiqui la política
general i els objectius del Govern de les Illes Balears per tal
d’aconseguir la transició a l’economia circular en el conjunt del
territori de la comunitat autònoma.

Finalment, la disposició addicional sisena preveu la creació de
l’entitat pública empresarial Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, d’acord amb el que preveu l’article 2.1.b) de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de la
docència universitària en el camp de l’hoteleria, la gastronomia
i la restauració, la formació professional en la família
professional d’hoteleria i turisme, la formació d’empresaris i
professionals per a l’empresa, i el foment de la investigació
científica i tècnica al servei d’aquests estudis.

Mitjançant el Decret 95/1994, de 27 de juliol, es va crear el
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), com
un ens donat de personalitat jurídica plena que estava integrat
per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per la
Universitat de les Illes Balears. Des de l’any 1994 els Estatuts
de l’ens han estat objecte de diverses modificacions per
adaptar-se als canvis normatius en el sector públic. No obstant
això, atesa l’activitat de l’ens i altres consideracions com les
necessitats específiques de personal i l’estructura dels ingressos
i despeses de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, es
considera que la seva forma jurídica més apropiada és la
d’entitat pública empresarial, ja que, d’una banda és una entitat
pública que té una part important d’ingressos propis, fruit de la
prestació de serveis que realitza dins l’àmbit de la formació,
tant amb l’estudi universitari, plans d’estudis propis, formació
professional per a l’ocupació i formació contínua, a més de
prestació de serveis d’aliments i begudes i lloguer d’espais i, de
l’altra, l’aportació dels pressuposts per a la resta del seu
finançament provenen majoritàriament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. D’altra banda, està prevista
l’obertura d’una seu a Eivissa, per la qual cosa és urgent la
modificació de la forma de l’ens abans de l’inici del proper curs
acadèmic.

Un altre tema abordat per aquest Decret llei, mitjançant la
derogació de l’article 125 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, es
refereix al fet que, atès el vigent Decret 11/2021, de 15 de
febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen les competències, l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s’ha detectat que existeix una distorsió, la
qual causa inseguretat jurídica, pel que fa a les empreses de
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lloguer de vehicles sense conductor, en el sentit que aquest
Decret, seguint anteriors decrets de la presidenta, incardina dins
les competències de la Direcció General de Mobilitat i
Transport Terrestre de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
la planificació, l’ordenació, la inspecció i el control dels
transports terrestres, incloent-hi les empreses de lloguers de
vehicles, amb conductor o sense.

Aquest règim competencial xoca amb l’exigència continguda
en l’article 125 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de
les Illes Balears, que disposa l’obligació de les empreses de
lloguer de vehicles sense conductor, entre altres requeriments,
d’inscriure’s en els corresponents registres insulars d’empreses,
activitats i establiments turístics, gestionats per les
administracions turístiques insulars. Es considera pertinent,
doncs, que tota la competència respecte les empreses de lloguer
de vehicles sense conductor correspongui, en coherència amb
el decret de la presidenta, a la Direcció General de Mobilitat i
Transport Terrestre, per la qual cosa s’ha de derogar la
distorsió que suposa l’article 125 esmentat.

Una altra mesura que introdueix aquest Decret llei en la Llei
8/2012 està relacionada amb el fet que aquesta havia inclòs una
sèrie de preceptes per tal de, seguint anteriors exigències
normatives a la Comunitat, fixar plans de modernització a
superar per les empreses turístiques. En tot cas, en la pràctica,
aquests plans no suposen més que la necessitat d’acreditar o
declarar davant l’administració turística el compliment d’una
sèrie de requisits exigits per normatives de diversos àmbits
competencials, que tanmateix són d’obligat compliment amb
caràcter general tant si es presenta el denominat pla de
modernització com si no.

Es pot considerar, doncs, que en realitat no estam davant una
modernització d’establiments, sinó davant una càrrega
administrativa per a les empreses realment innecessària, la qual
cosa podria xocar contra les determinacions de la Directiva
2006/123/CE i amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. A més,
s’ha d’afegir que la situació de pandèmia, amb totes les seves
afectacions econòmiques ja esmentades, ha dificultat i dificulta
el compliment per part de les empreses turístiques de les seves
obligacions de tramitació al respecte.

Per tant, es considera pertinent, necessària i urgent l’eliminació
d’aquesta obligació empresarial o càrrega relativa a presentar
els plans de modernització, i substituir-la per una obligació
genèrica de mantenir en tot moment unes correctes condicions
d’higiene i neteja, així com un correcte funcionament de
mecanismes o dispositius, que anirà acompanyada d’un nou
tipus infractor específic per tal de reforçar aquesta exigència,
i així protegir de manera adequada els consumidors i usuaris.

La disposició final primera conté modificacions legislatives
referides a la implantació de mesures relacionades amb la
reactivació econòmica i modernització d’establiments turístics.

El 15 de maig de 2020 es va publicar el Decret llei 8/2020, de
13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Aquell Decret llei es va dictar en uns moments de greus
dificultats econòmiques, un consum intern molt dèbil, i uns
mercats turístics emissors que presenten motles incerteses, amb
una alta taxa d’atur. En aquell context es van dictar mesures
d’impuls econòmic i que aportessin noves perspectives en el
teixit productiu del territori.

Dins aquell context es pot entendre l’aprovació de l’article 7,
que contenia mesures d’incentiu per a la millora dels
establiments turístics, en la línia d’altres disposicions que han
existit en aquesta Comunitat Autònoma, i destinades per una
banda a aconseguir una millora i modernització de la principal
indústria d’aquestes illes, i per altra a incentivar un augment del
sector productiu relacionat amb les reformes i construccions.

Aquest article es va incorporar més tard a la Llei 2/2020, de 15
d’octubre, amb el mateix títol que el Decret llei i derivat de la
tramitació d’aquest com a projecte de llei per part del
Parlament de les Illes Balears i dins el context esmentat,
l’article tenia de vigència fins al 30 de desembre de 2021.

Es considera ara que les circumstàncies que el van motivar no
estan del tot esvaïdes, atès que continua la incertesa sobre
l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 i dels seus efectes
econòmics, especialment sobre un sector tan sensible per a les
nostres illes com és el turístic. Aquestes raons fan necessari
mantenir les mesures d’aquest article, i eliminar-ne la data
límit, per tal de continuar incidint en la modernització dels
establiments turístics i la reactivació del mercat de treball. A
més, per poder afrontar amb efectivitat el repte de transitar el
nostre model turístic cap a un sistema circular i sostenible, i
lligat a la mesura de moratòria de la possibilitat d’adquirir
places turístiques, es disposa que els establiments que
voluntàriament es vulguin acollir a l’esmentat article 7 de la
Llei 2/2020, han de dur a terme una reducció de places, per
facilitar la consecució dels objectius perseguits per aquest
Decret llei.

També incorpora aquest Decret llei, a la disposició final segona
i com a annexos, la modificació dels criteris de classificació,
tant d’estrelles com de claus, establerts en els annexos 2 i 3 del
Decret 20/2015, a la vegada que aquests es deslegalitzen, en
permetre que el Govern els pugui modificar, posteriorment,
mitjançant decret. Es publiquen els quadres complets i no
només els criteris modificats per una millor comprensió i per
tant major seguretat jurídica. Aquesta modificació es considera
d’extraordinària i urgent necessitat per tal d’adequar els criteris
de classificació als objectius generals d’aquest Decret llei,
atorgar més objectivitat i certesa, eliminant inseguretat jurídica,
i en general per atorgar més competitivitat a la indústria
turística de les nostres illes.

La disposició final tercera pretén fer un pas més per posar fi a
l’obsolescència dels establiments d’apartaments turístics de
l’illa de Menorca definits en aquesta, i consolidar així el model
territorial i turístic establert pel Pla Territorial Insular. S’entén
que per tal de reafirmar aquest model és necessari posar fi a
l’obsolescència i la degradació de les zones on estan ubicats els
apartaments turístics, i millorar els paràmetres de qualitat
d’aquests establiments.

Per acabar, aquest Decret llei inclou també dues disposicions
finals més (la quarta i la cinquena) per les quals s’afegeix,
d’una banda, un segon paràgraf en la disposició addicional
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desena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en matèria
de despeses pluriennals, i es modifica, d’altra banda, l’article
56.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit.

Amb les modificacions esmentades es tracta de deixar clar, en
primer lloc, i per raons de seguretat jurídica, particularment
rellevant en l’àmbit de la legalitat pressupostària, que el règim
excepcional que preveu la disposició addicional desena de la
Llei 4/2021 esmentada s’ha de poder fer servir, no tan sols per
a les actuacions que estiguin finançades amb els fons europeus
objecte de la Llei (la regulació general dels quals es conté en
l’article 13 de la mateixa Llei), sinó també per a altres possibles
expedients de despesa pluriennal que verifiquin les causes
objectives i motivades que així ho justifiquin; això sí,
únicament entre l’entrada en vigor del Decret llei del qual du
causa la Llei 4/2021 i (en concordança amb l’article 13 de la
mateixa norma) el 31 de desembre de 2026, de manera que a
partir de l’1 de gener de 2027 sigui aplicable en tot cas la
regulació general que en matèria de despeses pluriennals es
contengui en la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances
de la Comunitat Autònoma.

Al seu torn, la modificació de l’article 56.1 de la Llei de
finances, també absolutament urgent en particular pel que fa al
finançament dels crèdits corresponents al programa 413G
(accions públiques relatives a la COVID-19) o als
subprogrames CV (actuacions tendents a pal·liar els efectes de
la pandèmia, incloses les actuacions de recuperació,
transformació i impuls econòmic), cap dels quals té caràcter
ampliable en els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma per a l’any 2022, ha de permetre la utilització
efectiva i raonable d’aquest tipus de modificació de crèdit
relativa als crèdits extraordinaris i als suplements de crèdit
(especialment quan, d’acord amb l’apartat 3 del mateix article
56 i per mitjà del corresponent acord del Consell de Govern,
aquests crèdits extraordinaris o suplementaris es poden finançar
perfectament amb baixes en altres crèdits o amb el fons de
contingència), de manera que no sigui preferent en tot cas la
utilització d’altres tipus de modificacions, com ara les
transferències de crèdits, llevat que la transferència de crèdit
sigui possible en l’àmbit d’una mateixa secció pressupostària,
sense afectar per tant innecessàriament altres seccions
pressupostàries.

La disposició final sisena modifica l’article 17 de la Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, i crea de manera expressa l’Agència de Salut Pública
de les Illes Balears. La crisi sanitària mundial provocada per la
infecció del SARS-CoV-2, conseqüència, en part, de l’evolució
social i tecnològica que ha permès un increment constant de la
mobilitat de les persones, béns i mercaderies, tant en l’àmbit
local com global, ha fet palesa la necessitat d’establir
instruments de gestió pública flexibles, àgils i eficaços per
combatre aquest tipus de crisi de salut pública. La Llei 2/2021,
de 8 de novembre, modificà la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears, i dota de
contingut el títol VII de la Llei 16/2010 relatiu a l’Agència de
Salut Pública de les Illes Balears, si bé la denominació i el
contingut de l’apartat primer de l’article 17 no creà de manera

expressa l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, la qual
cosa justifica la modificació que es pretén fer amb aquesta
disposició final.

Per acabar, la disposició final setena estableix l’entrada en
vigor d’aquest Decret llei a partir del moment en què es
publiqui.

VII

De tot el que s’ha exposat es desprèn que les raons imperioses
d’interès general recollides en la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici en què s’emparen les modificacions legislatives
que s’introdueixen amb aquesta norma són, essencialment: la
protecció dels consumidors i usuaris, la protecció del medi
ambient, i objectius de política social.

Certament, el decret llei, regulat en l’article 49 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears a imatge del previst en l’article
86 del text constitucional, constitueix un instrument en mans
del Govern de la Comunitat Autònoma per fer front a situacions
d’extraordinària i urgent necessitat, encara que amb el límit de
no poder afectar determinades matèries. Com a disposició
legislativa de caràcter provisional que és, la permanència del
decret llei en l’ordenament jurídic està condicionada a la
ratificació parlamentària corresponent, mitjançant la
denominada convalidació. Doncs bé, d’acord amb el que s’ha
exposat anteriorment, i en aquest difícil context de recuperació
sanitària, social i econòmica a la qual estan fent front totes les
administracions públiques a conseqüència de la pandèmia
provocada per la COVID-19, el Govern de les Illes Balears
considera adequat l’ús del decret llei per donar cobertura a
totes aquestes mesures tendents a la millora competitiva i de
sostenibilitat del sector turístic de les Illes Balears, motor de la
seva economia, el més aviat possible, tenint en compte també
la necessitat d’una correcta i àgil gestió i execució dels fons
europeus, que permeti un acompanyament i suport per a les
empreses i els professionals del sector, a l’hora de donar
resposta a les reclamacions realitzades per les organitzacions i
institucions internacionals, europees i nacionals.

El decret llei autonòmic constitueix una figura l’ús de la qual
ha produït una jurisprudència extensa del Tribunal
Constitucional. Així, aquest alt tribunal ha declarat que la
definició, pels òrgans polítics, d’una situació d’extraordinària
i urgent necessitat requereix ser explícita i raonada, i que ha
d’haver-hi una connexió de sentit o relació d’adequació entre
la situació excepcional i les mesures que es pretenen adoptar,
les quals han de ser idònies, concretes i d’eficàcia immediata;
tot això en un termini més breu que el requerit per la via
ordinària o pels procediments d’urgència per a la tramitació
parlamentària de les lleis, tenint en compte que l’aplicació en
cada cas d’aquests procediments legislatius no depèn del
Govern. Així mateix, el Tribunal Constitucional ha dit que no
ha de confondre’s l’eficàcia immediata de la norma provisional
amb la seva execució instantània, i, per tant, ha de permetre’s
que les mesures adoptades amb caràcter d’urgència incloguin
posteriors desenvolupaments reglamentaris o actuacions
administratives d’execució d’aquestes mesures o normes de
rang legal.

Quant als principis de bona regulació de l’article 49 de la Llei
1/2019, de 31 de gener, del Govern dels Illes Balears, aquest
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Decret llei es justifica per raons d’interès general, d’acord amb
els principis de necessitat i eficàcia, en els termes exposats al
llarg d’aquest preàmbul.

En virtut del principi de proporcionalitat, en aquest Decret llei
es preveu la regulació imprescindible per agilitar l’adequació
del sector turístic de les nostres illes a les exigències definides
per les organitzacions internacionals i principalment per la
Unió Europea i la societat balear en les diferents estratègies i
plans de recuperació i construcció aprovats per les institucions.
En aquest sentit, cal subratllar que és fonamental que les
mesures que es proposen en aquest Decret llei vagin en la
mateixa línia temporal que les actuacions i els procediments
administratius per fer efectius els fons europeus, de tal manera
que es compleixin els objectius de l’Instrument Europeu i
Espanyol de Recuperació amb la celeritat i les garanties
mínimes exigibles a tota actuació administrativa.

D’acord amb això, i en la línia de justificar la extraordinària i
urgent necessitat d’aprovar aquest Decret llei, és important
indicar, al marge de tot el que s’ha exposat en aquesta
exposició de motius respecte de la necessitat d’implementar
mesures de protecció al medi ambient, als consumidors i
usuaris, i a objectius de política social, que els mecanismes de
finançament que provenen de la Unió Europea, l’Estat espanyol
i la Comunitat Autònoma, estableixen terminis determinats de
sol·licitud i d’execució de les mesures finançades.

Pel que fa al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (un dels
pilars dels fons Next Generation EU), que és la principal font
de finançament del Pla de Recuperació aprovat per l’Estat
espanyol, segons el que fixa el Consell Europeu, el termini
d’execució és de 4 anys per a reformes i de 6 anys per a
inversions. El 70 % dels recursos de l’MRR s’han de
comprometre entre 2021 i 2022 i el 30 % restant, a final del
2023.

El mateix Pla per a la Recuperació, Transformació i Resiliència
de l’Estat espanyol ha establert un programa d’inversions i
reformes corresponents al període 2021-2023.

També estableix amb caràcter literal que: «Tenint en compte el
calendari d’emissions previst per la Comissió Europea, en línia
amb el que es preveu en el Reglament 2021/241, el 2021 es
preveu el pagament de 9.036 milions d’euros del
prefinançament corresponent al 13 % del total assignat a
Espanya. De la mateixa manera, es preveu el primer pagament
semestral de 10.000 milions d’euros, que respondria a les fites
i objectius aconseguits en el període des de febrer de 2020 fins
a juny de 2021.

Així mateix, a principis de l’any 2020 s’ha de procedir a
realitzar el requeriment de pagament corresponent a la
justificació de les fites i objectius del segon semestre de 2021,
per un import de 12.000 milions d’euros. En el segon semestre
de 2022 es preveu el pagament de 6.000 milions d’euros.

El procés de desemborsaments continuarà realitzant-se
semestralment el 2023, per la qual cosa es preveuen dos
pagaments en aquest any per un import de 10.000 milions
d’euros i 7.000 milions d’euros. Finalment, els
desemborsaments es completaran amb tres pagaments anuals
prevists de 8.000 milions d’euros al juny de 2024, 3.500

milions d’euros al juny de 2025 i 4.000 milions d’euros al
desembre de 2026».

Aquests fets han determinat que els tràmits administratius i els
procediments necessaris per accedir als fons europeus s’hagin
d’ajustar a les dates esmentades.

Aleshores, es fa imprescindible, per no desaprofitar
l’oportunitat de transformar el nostre model turístic amb l’ajuda
del finançament públic, que les mesures de transformació, que
van alineades amb les estratègies i els plans de recuperació
aprovats per la Unió Europea, Espanya i la comunitat
autònoma, s’aprovin mitjançant la figura del decret llei.

D’acord amb el principi de seguretat jurídica, aquest Decret llei
respecta la normativa autonòmica, i així, cal esmentar l’article
30.11 de l’Estatut d’autonomia, que atorga a la nostra
comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria
d’ordenació i planificació turística; l’article 30.47, que disposa
que la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en
matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en el marc de les
bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general i en el marc
de les bases i la coordinació general de la sanitat; o l’article
30.46, que disposa la competència de la nostra Comunitat en la
protecció del medi ambient, sens perjudici de la legislació
bàsica de l’Estat.

D’altra banda, cal esmentar també l’article 24.1 de l’Estatut,
que afirma que els poders públics de la comunitat autònoma
reconeixeran l’activitat turística com a element econòmic
estratègic de les Illes Balears. El foment i l’ordenació de
l’activitat turística s’han de dur a terme amb l’objectiu de fer-la
compatible amb el respecte al medi ambient, el patrimoni
cultural i el territori, així com impulsar polítiques generals i
sectorials de foment i ordenació econòmica que tenguin com a
finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà i llarg termini.
Aquest Decret llei també respecta, com no pot ser d’altra
manera, el dret estatal i de la Unió Europea, i així, es respecta
la Llei 20/2013 LGUM, que en l’article 5 afirma que els límits
o requisits a l’accés o exercici d’una activitat de serveis
motivaran la seva necessitat en la salvaguarda d’alguna raó
imperiosa d’interès general de les compreses en l’article 3.11
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici. Ja s’ha fet esment
abans que les raons imperioses d’interès general essencialment
invocades són la protecció del medi ambient, la defensa dels
consumidors i usuaris i objectius de política social. Tot això de
conformitat amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del
Consell, relativa als serveis en el mercat interior, així com s’ha
duit a terme una explicació que acredita la seva necessitat,
proporcionalitat i no-discriminació.

Així mateix, en compliment del principi de transparència, s’han
definit amb claredat els objectius de la norma. I, quant al
principi d’eficiència, no s’ha previst cap càrrega administrativa
innecessària, sinó que, per contra, se simplifiquen o es
redueixen determinades obligacions administratives.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de XX de XX, es dicta el següent
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DECRET LLEI

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret llei és el d’establir mesures urgents
per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme, a les Illes
Balears, amb l’objectiu d’avançar cap a un impacte regeneratiu
de l’activitat turística al nostre territori i la nostra societat.

A aquest efecte, es duen a terme modificacions estructurals de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
a la qual s’introdueix un títol específic amb mesures
d’economia circular.

Article 2
Modificacions de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1, que passa a tenir la
redacció següent:

"1. L’objecte d’aquesta Llei és l’ordenació, la planificació,
la promoció, el foment i la disciplina del turisme i de la
qualitat en la prestació de serveis turístics de les Illes
Balears, impulsant el turisme sostenible i circular en el
marc de l’Estatut d’autonomia i de la resta de l’ordenament
jurídic."

2. S’introdueixen dues lletres, la k) i la l) a l’apartat 2 de
l’article 1, amb la redacció següent:

"k) Impulsar la circularitat al turisme de les Illes Balears,
amb l’objectiu d’aconseguir un impacte regeneratiu al
nostre territori i societat.

l) Impulsar la cohesió social en el turisme les Illes Balears."

3. Es modifiquen les lletres g) i k) de l’article 15, que passen a
tenir la redacció següent:

"g) Identificar a l’accés principal, a un lloc de fàcil
visibilitat, els diferents distintius acreditatius de
classificació, categoria i especialització de l’establiment,
així com els distintius de qualitat, capacitat màxima i
qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat,
de conformitat amb la normativa corresponent."

"k) Conèixer el número d’inscripció turística en el cas de
publicitat o contractació d’allotjaments turístics o de
comercialització d’estades turístiques a habitatges."

4. S’afegeixen dos punts, el 6 i el 7, a l’article 27, amb la
redacció següent:

"6. En el cas en què es comuniqui el cessament del titular
de l’explotació, l’Administració turística ha de tenir
provisionalment com a explotador, fins que no se’n
comuniqui un de nou, el propietari.

7. Pel que fa a les empreses comercialitzadores d’estades
turístiques a habitatges, l’Administració turística ha

d’inscriure només el nom d’un dels explotadors, a l’efecte
d’una comunicació adequada."

5. Es modifiquen els punts 1 i 2 de l’article 28, que passen a
tenir la redacció següent:

"1. La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la
realització efectiva d’una activitat turística sense haver
presentat la declaració responsable d’inici d’activitat o, si
s’ha presentat, però sense complir les exigències legals per
a exercir-la, té la consideració d’oferta il·legal o activitat
clandestina, intrusisme i competència deslleial, i implica la
incoació de l’expedient sancionador corresponent amb
subjecció al que disposa aquesta Llei.

2. Els establiments turístics només poden utilitzar la
denominació corresponent al seu grup, classificació,
categoria o característiques de l’activitat, sense que, per
tant, es pugui induir a error al respecte.

Es prohibeix que els allotjaments no definits per la
normativa turística o que no hagin presentat la declaració
responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT), o que
l’hagin presentat sense complir els requeriments normatius,
utilitzin les denominacions de vacances, turística o similars,
o que utilitzin canals d’oferta que emprin aquests termes o
dels quals es desprengui una finalitat turística."

6. Es modifica l’article 29 bis, que passa a tenir la redacció
següent:

"Article 29 bis 
Autodispensadors de begudes alcohòliques

Es prohibeixen als establiments turístics els
autodispensadors de begudes alcohòliques. Els
dispensadors de begudes alcohòliques que hi pugui haver
als establiments únicament els pot utilitzar el personal propi
de l’establiment."

7. Es modifica el punt 2 de l’article 30, que passa a tenir la
redacció següent:

"2. No es consideren empreses d’allotjament turístic les
empreses d’allotjament que tinguin finalitats institucionals,
socials, sanitàries, assistencials, laborals, docents o
esportives, ni les que es desenvolupin en el marc dels
programes de l’Administració dirigits a la infància, la
joventut o altres col·lectius necessitats d’especial
protecció."

8. Es modifica l’apartat 6 de l’article 32 de la Llei 8/2012, que
passa a tenir la redacció següent:

"Sens perjudici del que estableix l’article 27.4 d’aquesta
Llei, no suposa infracció d’aquest principi la coexistència
de l’ús turístic amb qualsevol altre ús, en un mateix
immoble, si aquesta situació ja existia legalment amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears."
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9. Es modifica l’apartat 4 de l’article 37 de la Llei 8/2012, que
passa a tenir la redacció següent:

"1. S’ha d’entendre que un establiment d’allotjament
turístic s’explota sota la modalitat de pensió completa
integral, si, dins un preu global ofert a tots o a part dels
usuaris, a més de l’allotjament, s’inclouen els aliments i les
begudes corresponents al berenar, el dinar i el sopar, com
també el consum addicional d’altres aliments i begudes a
l’establiment."

10. S’introdueix un article, el 37 bis, amb la redacció següent:

"Article 37bis
Modernització i innovació en la higiene i en la neteja dels
establiments d’allotjament

Els establiments d’allotjament de les Illes Balears que
pertanyen al grup d’hotels, hotels de ciutat, hotels
apartament, hotels rurals, així com la resta d’establiments
d’allotjament que voluntàriament hagin obtingut una
classificació d’estrelles, tenen l’obligació que la totalitat
dels llits de l’establiment, llevat dels supletoris, siguin
elevables mecànicament o elèctricament, de tal manera que
permetin una millor neteja del terra de l’habitació o dels
elements sobre els quals s’assenta el llit.

Sens perjudici de la resta de normativa aplicable, els equips
d’elevació dels llits han de complir la Directiva 2006/42/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de
2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la
Directiva 95/16/CE i la norma espanyola de transposició el
Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual
s’estableixen les normes per a la comercialització i posada
en servei de les màquines."

11. S’introdueix una nova lletra en el punt 1 de l’article 39 de
la Llei 8/2012, que passa a tenir la redacció següent:

"d) Hotels de benestar: són els establiments que, a més de
complir els requisits establerts per als hotels, disposen
d’instal·lacions que, a part del servei d’allotjament,
ofereixen conjuntament serveis de benestar i bellesa
prestats per personal qualificat.

S’entén per servei de benestar aquell destinat a promoure o
millorar la salut de les persones.

És obligatòria la prestació d’un o diversos serveis
relacionats amb el benestar i la bellesa conjuntament amb
el servei d’allotjament.

Aquests establiments han de tenir una categoria mínima de
quatre estrelles, i poden disposar per a la prestació dels
serveis de benestar i bellesa d’un màxim del 50 % de la
superfície total del conjunt, incloent pel còmput l’ús
d’allotjament turístic."

12. Es modifica la lletra a) de l’apartat 1), i l’apartat actual 2
passa a ser el 3 i s’introdueix un apartat, amb el número 2, a
l’article 51, de la Llei 8/2012, amb les redaccions següents:

"a) Neteja periòdica de l’habitatge, abans de l’entrada dels
nous clients o durant l’estada d’aquests, segons contracte."

"2. Als efectes de garantir l’efectivitat dels serveis
esmentats en l’apartat anterior, la persona comercialitzadora
d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial ha de
disposar, a partir de l’1 de maig de 2023, d’un llibre
registre, habilitat per l’Administració turística insular, en el
qual s’ha de fer constar la data i la identificació de la
persona física i/o jurídica que dugui a terme les activitats
descrites en l’apartat anterior, fins i tot si es tracta de la
mateixa persona comercialitzadora i/o propietària.

El llibre registre ha d’adoptar el model determinat per
l’Administració turística insular, que pot ser electrònic
sempre que quedi garantida la seva veracitat i comprovació
de dades. L’habilitació consisteix en la verificació de que
el llibre s’ajusta al model citat.

En cas de sol·licitar la renovació del llibre, la persona
comercialitzadora d’estades turístiques en habitatges d’ús
residencial ha de presentar el llibre anterior per justificar
l’esgotament dels seus fulls o el seu deteriorament.

En cas de pèrdua o destrucció del llibre o una altra
circumstància similar, s’ha de justificar mitjançant una
declaració escrita de la persona comercialitzadora d’estades
turístiques en habitatges d’ús residencial comprensiva de la
no presentació i proves que disposi, i aquesta circumstància
s’ha de fer constar en la diligència d’habilitació;
posteriorment s’han de reproduir en el nou llibre les
anotacions efectuades en l’anterior.

El llibre registre ha de romandre actualitzat durant els
períodes d’estada turística, a disposició dels inspectors de
l’Administració turística insular."

13. Es modifiquen les lletres c) i d) del punt 3 de l’article 53,
que queden redactades de la manera següent:

"c) Els que hi ha a les empreses turístiques d’allotjament i
a les empreses turístiques residencials, sempre que estiguin
estrictament destinats als clients allotjats.

d) Els que prestin exclusivament serveis de subministrament
de menjars i begudes a domicili."

14. Es modifica el punt 1 de l’article 58, de la Llei 8/2012, que
passa a tenir la redacció següent:

"1. Les agències de viatges domiciliades a la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de ser objecte
d’inscripció en els registres insulars corresponents i en el
Registre General d’empreses, activitats i establiments
turístics, mitjançant la declaració responsable d’inici
d’activitat turística, en la qual ha de constar la declaració de
tenir constituïda la garantia definida en aquest article, en
compliment de les exigències contingudes en el Reial decret
legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris, i en altres lleis complementàries, així
com en la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i del
Consell.

Les agències de viatges establertes en una altra comunitat
autònoma o en un altre estat de la Unió Europea que
vulguin obrir un establiment en les Illes Balears també han
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de ser objecte d’inscripció en els registres turístics, prèvia
presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat
turística. En aquest cas, les administracions turístiques
competents acceptaran tota protecció constituïda per
l’organitzador o minorista conforme la normativa de l’estat
membre o de la comunitat autònoma del seu establiment.

Les agències de viatges establertes fora de l’àmbit de la
Unió Europea que vulguin obrir un establiment en les Illes
Balears també han de presentar a l’Administració turística
la declaració responsable d’inici d’activitat, que també ha
d’incloure la declaració de tenir constituïda la garantia
exigida per la normativa de les Illes Balears, en els seus
termes."

15. Es modifiquen el punts 1 i 2 de l’article 73, de la Llei
8/2012, que passen a tenir la redacció següent:

"1. L’Administració autonòmica ha de promoure
l’adaptació de la formació en turisme a les necessitats de les
empreses turístiques establertes a les Illes Balears i a la
transformació contínua del sector turístic, fomentant una
formació professional, tant inicial com per a l’ocupació, que
s’adapti als nous requeriments i competències del sector en
cadascuna de les illes i que sigui la punta de llança per
seguir avançant en la competitivitat del sector turístic. En
aquest sentit, l’Administració turística ha de procurar un
desplegament territorial suficient dels centres integrats de
formació professional de la família professional de hoteleria
i turisme, de manera que es garanteixi la capacitat de
qualificació i requalificació dels treballadors i treballadores.

2. Igualment, l’administració turística ha de donar suport a
la innovació i la modernització tecnològica de les empreses,
els establiments i els serveis turístics, i les ha de fomentar
i impulsar amb l’adopció de totes aquelles mesures i a
través dels instruments que siguin necessaris per
incrementar la competitivitat i la sostenibilitat i circularitat
del sector turístic, així com la millora de les condicions de
feina dels treballadors i les treballadores."

16. S’introdueix un nou títol a la Llei 8/2012, que se situa com
a títol V, amb el contingut següent:

"TÍTOL V
Mesures d’economia circular

Capítol I
Principis i objectius de la circularitat

Article 93
Definicions

Als efectes d’aquest títol s’entén per:

a) Economia circular: model de producció i consum,
fortament fonamentat en l’optimització de processos i el
redisseny de productes i serveis, que persegueix, a través de
cicles biològics i/o tècnics, mantenir el valor funcional dels
productes i dels materials durant el major temps possible,
amb una clara vocació de minimitzar tant la pressió sobre
els recursos com la generació de residus.

b) Residu: substància o objecte resultant d’un procés de
producció o consum la finalitat primària del qual no és la
seva producció o consum, i que no pot ser utilitzat
ulteriorment complint tots els requisits pertinents relatius
als productes i a la protecció de la salut humana i del medi
ambient; no pot ser utilitzat directament sense haver de
sotmetre’s a una transformació ulterior, i que el seu
posseïdor rebutja o té la intenció o l’obligació de rebutjar.
Sens perjudici de tot això, s’han de tenir presents les
definicions previstes en la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de
residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

c) Recurs: conjunt de matèries primeres, béns i serveis que
es fan servir per produir altres béns i serveis destinats al
consum o la producció de nous béns i serveis. També reben
el nom de factors productius.

 
d) Estratègia de circularitat: procediment pel qual una
empresa fixa la motivació, la visió i els objectius (abast i
escala) en matèria de circularitat. L’estratègia circular s’ha
de plasmar en un document anomenat pla de circularitat.

e) Pla de circularitat: document que recull les prioritats i
línies d’acció que ha de dur a terme una empresa per
integrar pautes de planificació, consum i producció i
compromís circular en la seva estratègia de negoci, els seus
processos interns i les relacions amb els seus principals
grups d’interès. El pla de circularitat ha de fer especial
esment a les àrees que es designin prioritàries d’acció i ha
d’incloure, alhora, tots els elements necessaris per a una
correcta planificació i avaluació circular.

f) Àrees prioritàries: àmbits que s’estableixen, sens
perjudici de l’estratègia de circularitat que fixi cada
companyia, com a estratègics per orientar les línies d’acció
que inclou el pla de circularitat. Concretament: aigua,
energia, aliments, materials i residus.

g) Planificació circular: relació i periodificació de tasques
i accions, dotació de recursos, inversions, protocols i
qualsevol altre mitjà humà, material i econòmic necessari
per garantir l’execució de les línies d’acció incloses en el
pla de circularitat.

 
h) Avaluació circular: sistema orientat a mesurar el progrés
circular i facilitar en darrera instància la retroalimentació de
la seva visió estratègica i la revisió i/o fixació de noves
línies d’acció.

Article 94
Principis de la circularitat

Són principis generals d’aquest títol:

a) La preservació i millora del capital natural, des d’una
utilització dels recursos naturals (renovables) cada vegada
més eficient.
b) L’optimització de l’ús dels recursos, des d’una major
rotació dels béns i serveis (i els seus components),
aconseguint un cicle d’utilització i, per tant, un cicle de
vida, més gran.
c) El foment de l’eficàcia del sistema, des de la reducció de
les externalitats negatives associades a la utilització de
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recursos i el foment de sinergies entre els diferents agents
que intervenen en aquest procés.

Article 95
Objectius

Són objectius generals d’aquest títol:

a) Elevar la sostenibilitat, econòmica, ambiental i social, al
màxim nivell.
b) Contribuir des de l’ecodisseny de productes i serveis,
l’adopció de noves tecnologies netes i/o l’optimització dels
processos producció i consum a la regeneració de
l’ecosistema i del sistema econòmic i social.
c) Adoptar un compromís d’increment permanent
d’eficiència en la gestió dels recursos, per tal de desvincular
el seu ús i consum del creixement econòmic.
d) Augmentar la competitivitat turística des d’una reducció
dels costos operatius, l’oferta de productes i serveis
ecoinnovadors, la captació de talent, l’enfortiment de les
relacions amb els grups d’interès i/o la fidelitat de la marca.
e) Impulsar la diferenciació davant la competència, sent
líders sectorials.
f) Afavorir la desestacionalització de l’activitat turística, per
tal d’incrementar la rendibilitat econòmica i social del
turisme.
g) Reduir la petjada ambiental de l’activitat turística
(empremta de carboni, hídrica i de consum d’energia).
h) Mitigar els riscs associats a una economia lineal:
escassetat de recursos i volatilitat de preus, entre d’altres.
i) Reduir les pèrdues i el desaprofitament d’aliments i
materials en les cadenes de producció i consum.
j) Minimitzar els riscs per a la salut humana i el medi
ambient.
k) Donar compliment a les normatives sectorials
relacionades amb l’economia circular, com per exemple, la
Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats
de les Illes Balears.
l) En consonància amb la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de
residus i sòls contaminats de les Illes Balears, reduir el
consum de materials que no es poden reciclar i planificar
l’eliminació dels que no es poden valoritzar.

Capítol II
Estratègia de circularitat

Article 96
Aplicació de l’estratègia

Els establiments turístics de les Illes Balears que pertanyen
als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat,
hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior),
apartaments turístics i allotjaments de turisme rural (hotels
rurals i agroturismes) han d’aplicar l’estratègia de
circularitat d’acord amb el que s’estableix en aquest capítol.

Article 97
Integració de la circularitat en l’allotjament turístic

L’estratègia de circularitat que s’ha de desenvolupar en el
si de les empreses d’allotjament turístic s’ha d’integrar en
el seu sistema general de gestió, ha de comprendre tant el
conjunt de les activitats com tots els seus nivells jeràrquics
i s’ha de fer efectiva a través de l’elaboració i l’aplicació

d’un pla de circularitat, amb estructura i contingut d’acord
amb el que estableixen els articles 99 i 100 d’aquesta Llei.

La integració de la circularitat en el conjunt d’activitats de
l’empresa d’allotjament s’ha de projectar a:

a) Les decisions d’inversió i governança de la companyia,
a través de pautes de planificació circular.
b) Els processos operatius de dotació d’actius,
aprovisionaments i prestació de serveis, a través de pautes
producció i consum circular.
c) L’organització del treball i en les relacions amb els seus
proveïdors i clients, a través de pautes de compromís
circular.

Tots els nivells jeràrquics de l’empresa tenen de l’obligació
d’incloure i assumir la circularitat en les activitats que
puguin estar afectades pel pla de circularitat.

Article 98
Àrees prioritàries

El desplegament de l’estratègia de circularitat, sens
perjudici de les especificitats que fixi cada companyia, per
afavorir la interrelació de les línies d’acció incloses en el
pla de circularitat, s’ha de fer a partir de la seva aplicació a
les següents àrees prioritàries: aigua, energia, aliments,
materials i residus.

Article 99
Contingut essencial i format del pla de circularitat

1. El pla de circularitat consta de dos elements essencials:
la planificació circular, orientada a traçar línies d’acció i
fer-les operatives, i l’avaluació circular, orientada a mesurar
el progrés de l’estratègia de circularitat.

Per a la planificació i l’avaluació circular es poden fer
servir marcs estratègics i aplicacions d’autodiagnòstic
reconegudes pel sector turístic i el Govern de les Illes
Balears, orientades a assegurar i facilitar a les empreses la
implementació de bones pràctiques circulars.

2. El pla de circularitat, així com la seva modificació,
revisió i/o renovació, s’ha de reflectir en un document en
format físic o electrònic que ha d’estar a disposició dels
inspectors de l’administració turística i dels representants
legals de les persones treballadores. El pla de circularitat ha
d’incloure, amb l’amplitud adequada a la dimensió i les
característiques de cada allotjament turístic i al marge de la
resta d’elements esmentats en aquesta secció, els aspectes
següents:

a) La identificació de l’allotjament turístic i l’empresa a la
qual pertany.
b) L’estructura organitzativa de l’allotjament turístic,
identificant els responsables de les diferents línies d’acció
que preveu el pla.
c) El compromís amb els requisits legals i altres
compromisos i objectius que l’empresa subscriu per fer
efectiva la integració de pautes de planificació, consum i
producció i compromís circular en la seva estratègia de
negoci, en els seus processos interns i en les relacions amb
els seus principals grups d’interès.
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d) La durada prevista del pla.
e) La relació de línies d’acció i bones pràctiques que durà
a terme l’empresa en matèria de circularitat, en especial en
les àrees d’acció prioritàries definides en aquesta norma.
f) La metodologia i les eines que, a manera de sistema
integrat de vigilància, permetin seguir i avaluar el progrés
de l’estratègia de circularitat.

3. Sens perjudici de l’aplicació i la vigència dels articles
referents al pla de circularitat, s’habilita la conselleria
competent en matèria de turisme per desplegar
reglamentàriament el contingut del pla de circularitat.

Article 100
Implantació i renovació del pla de circularitat

1. L’empresa explotadora de cada allotjament turístic ha
d’elaborar un pla de circularitat, que ha de ser assumit per
tota la seva estructura organitzativa, ha de comprendre tots
els seus nivells jeràrquics i ha de ser conegut per tots els
seus treballadors i treballadores.

2. El pla de circularitat ha de tenir una vigència màxima de
cinc anys, per la qual cosa s’haurà de renovar
periòdicament pels mateixos períodes.

3. Per elaborar el primer pla de circularitat s’ha de dur a
terme una avaluació circular inicial, tenint en compte les
seves característiques particulars, especialment pel que fa
a la possibilitat d’adoptar de determinades mesures en
matèria de circularitat, com la programació d’instal·lacions
d’energies renovables de manera preferent pel que fa al
consum d’energia o de captació i utilització d’aigües
pluvials, entre d’altres.

Així mateix, amb posterioritat, cada any s’ha de dur a terme
una avaluació circular del pla de circularitat ja elaborat, i
que ha de formar-ne part.

Tant la primera com les següents avaluacions, que també
s’han de documentar en un informe i s’han de conservar per
tal que estiguin a disposició de la inspecció turística i de la
representació legal de les persones treballadores, sens
perjudici del compliment de la normativa específica que
regula cada matèria, s’han de dur a terme sobre la base de
les àrees prioritàries definides en l’article 98 d’aquesta Llei:

a) Àrea prioritària d’energia:

 Petjada de carboni anual per pernoctació, de conformitat
amb el que pugui determinar la normativa específica.
 Certificació d’eficiència energètica de l’edifici.
 Capacitat d’autoabastament d’energia: expressada com
a percentatge de l’energia autogenerada/autoconsumida de
fonts renovables respecte al total d’energia consumida a
l’any a l’establiment.
 Potència renovable instal·lada, expressada en KW.
 Capacitat d’emmagatzematge, expressada en KWh.

b) Àrea prioritària d’aigua:

 Capacitat d’autoabastament d’aigua: expressada com el
percentatge que el volum d’aigua autocaptada i/o depurada

representa sobre el consum total d’aigua als establiments i
les instal·lacions de l’establiment.
 Consum anual d’aigua: quantitat total d’aigua
consumida, expressada en litres, provinent de la xarxa
pública.

c) Àrea prioritària de materials i residus:

 Reciclatge de residus d’obres, reformes i demolicions:
expressat com el percentatge total de residus de
construccions i demolicions generats durant el darrer
exercici, o, si no n’hi ha, durant el darrer projecte d’obra.
 Recollida selectiva de residus: estimació anual del
volum de residus per pernoctació recollits selectivament,
corresponents a la suma de les fraccions paper i cartó, vidre
i envasos, entre d’altres.

d) Àrea prioritària d’aliments:

 Consum de productes de quilòmetre zero: expressat com
a percentatge sobre el total de despesa en aliments i
begudes de l’establiment.

 Cistella de la compra que minimitza l’ús d’envasos:
percentatge que els productes a granel i/o amb envasos
reutilitzables/biodegradables representen sobre el total de
partides de despesa d’aprovisionaments de l’establiment.

Addicionalment, la planificació i l’avaluació circular
preveuran:

 Fracció de la inversió vinculada a bones pràctiques
circulars feta per l’establiment: inversió feta en
infraestructures i equips, formació de treballadors i equips
i integració tecnològica vinculada a la implementació de
bones pràctiques circulars a l’establiment. Expressat en
percentatge sobre la inversió total dels darrers tres
exercicis.
 Període d’apertura i activitat de l’allotjament turístic.
 Plantilla que ha rebut formació relacionada amb
circularitat: expressat com a percentatge de treballadors que
han rebut algun tipus de formació en circularitat en el darrer
exercici.
 Proveïdors que operen amb un codi de conducta
circular: percentatge del total de proveïdors que operen sota
pràctiques circulars.
 Breu recopilació d’accions fetes sobre l’ús circular als
clients: comunicacions fetes als clients amb recomanacions
o guies en matèria d’estalvi d’energia, il·luminació,
climatització, estalvi d’aigua, servei de bufets, separació de
residus a les habitacions i recanvi de tovalloles o llençols,
entre altres pautes.

Sens perjudici d’això, l’empresa pot incorporar els altres
indicadors que estimi oportuns en consideració a les
característiques de l’allotjament turístic, i que s’han de fer
constar en l’avaluació.

4. En el pla de circularitat s’ha de fer constar la
metodologia, l’aplicació de diagnòstic, el marc estratègic o
el procediment utilitzat per fer l’avaluació circular.

5. Els mètodes o criteris d’avaluació, que han d’estar
identificats en el pla, es poden emparar en:
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 Normes UNE.
 Normes nacionals.
 Normes internacionals o guies tècniques publicades per
entitats de prestigi reconegut en matèria de circularitat.
 Certificacions expedides per entitats de prestigi
reconegut en la matèria o altres mètodes o criteris
professionals descrits documentalment que ofereixin
confiança sobre el seu resultat.
 Marcs estratègics i aplicacions d’autodiagnòstic
reconegudes pel sector turístic i el Govern de les Illes
Balears.

6. De conformitat amb els resultats de l’avaluació,
l’empresa ha d’elaborar la planificació circular per a un
període no superior a cinc anys, que ha de comprendre: les
activitats, les inversions, les accions i els protocols
necessaris per aconseguir els objectius fixats en les línies
d’acció incloses en el pla de circularitat i la seva
periodificació; els mitjans humans i materials necessaris, i
l’assignació dels recursos econòmics necessaris per a la
consecució dels objectius proposats.

L’empresa ha de prioritzar, en la mesura que sigui possible,
les accions de circularitat en les àrees on els indicadors clau
mostrin un pitjor rendiment o una major ineficiència
circular.

7. La planificació circular s’ha d’elaborar sens perjudici del
compliment de la normativa específica que pugui regular
cada matèria de les establertes com a indicadors de
l’avaluació.

8. L’empresa explotadora s’ha d’assegurar de l’efectiva
execució de les activitats, les accions, els protocols i els
procediments estipulats en la planificació de circularitat, i
ha d’efectuar per a això un seguiment periòdic, assegurant
l’assignació necessària de recursos humans i materials per
a la consecució dels objectius.

9. Per renovar dins un termini màxim de cinc anys el pla de
circularitat, l’empresa s’ha d’atenir a les avaluacions anuals
duites a terme, i especialment a la de l’any en què elabori el
pla.

Article 101
Certificat d’empresa amb estratègia de circularitat

Totes les empreses turístiques d’allotjament de les Illes
Balears es poden comercialitzar o anunciar com a empresa
circular, que aplica estratègies d’economia circular, o
anàlegs, només si disposen d’etiqueta ecològica de la UE,
d’acord amb el Reglament (CE) núm. 66/2010 del
Parlament Europeu i del Consell; d’un sistema EMAS,
d’acord amb el Reglament CE 1221/2009 del Parlament
Europeu i del Consell; o de certificació emesa per entitats
degudament acreditades per atorgar-la, de conformitat amb
el Reial decret 1715/2010, de 17 de desembre, pel qual es
designa l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) com a
organisme nacional d’acreditació d’acord amb el que
estableix el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament
Europeu i el Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual
s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del
mercat relatius a la comercialització dels productes i pel
qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.

Capítol III
Mesures addicionals en matèria de circularitat

Article 102
Mesures ambientals i d’eficiència en l’ús dels recursos

1. Els establiments turístics de les Illes Balears pertanyents
als grups d’allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat,
hotels apartament i allotjaments de turisme d’interior);
apartaments turístics; allotjaments de turisme rural (hotels
rurals i agroturismes), i els habitatges objecte de
comercialització turística o habitatges turístics de vacances
corresponents a les tipologies constructives unifamiliar
aïllada, unifamiliar entre mitgeres i aparellats:

a) Han d’eliminar les instal·lacions tèrmiques que funcionen
amb fueloil o gasoil, substituint-les per altres que emprin
fonts d’energia que redueixin l’impacte mediambiental,
llevat d’impossibilitat tècnica degudament acreditada.

b) Els establiments esmentats en el punt 1 d’aquest article,
així com totes les tipologies constructives d’habitatges
comercialitzats turísticament o habitatges turístics de
vacances, com també els establiments de restauració i
entreteniment definits per la normativa turística, han de
disposar de doble polsador o polsador amb interrupció de
la descàrrega a les cisternes dels vàters. Així mateix, han de
disposar de dispositius d’estalvi d’aigua a les aixetes de
lavabos, banyeres i dutxes: difusors i airejadors.

c) No poden posar a disposició dels clients articles de
gentilesa de bany d’un sol ús (entre d’altres, maquinetes
d’afaitar, raspall de dents, fil dental, llima d’ungles, escuma
d’afaitar, xampú, crema humectant per a la pell, esponja per
fer net les sabates, pintes, condicionador per als cabells, oli
corporal, capells de dutxa), excepte a petició individual del
client i sempre que els recipients, embalatges, components
i/o productes siguin reutilitzables, reciclables,
biodegradables o compostables.

Aquesta mesura també és d’aplicació a totes les tipologies
d’habitatges comercialitzats turísticament o habitatges
turístics de vacances, en el cas de deixar-los a disposició a
l’entrada dels clients.

2. Totes les empreses i els establiments turístics regulats per
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, en cas que entri dins l’àmbit
de la seva activitat:

a) No poden fer ús d’espècies classificades com a
categories amenaçades per a consum alimentari, en
particular, en perill crític, en perill o vulnerables, de
conformitat amb la llista vermella, vigent en cada moment,
de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

b) Han d’indicar de manera diferenciada a la carta, el menú
o similar, posat a disposició dels clients, els productes tant
de marisc com de peix que tenguin origen balear, i han de
poder garantir i acreditar-ne la veracitat i la comprovació de
les dades. Aquesta indicació s’ha de fer també respecte dels
productes balears certificats amb les denominacions
d’origen, indicacions geogràfiques protegides o qualsevol
segell distintiu o marca de qualitat reconegudes, emeses i
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publicades a les Illes Balears per la conselleria competent
en matèria agroalimentària.

c) Sens perjudici del compliment de la normativa laboral i
de protecció dels usuaris i consumidors, han d’ajustar les
temperatures i l’ús de les instal·lacions tèrmiques al que
preveu el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis, així com a les normes aprovades per l’Associació
Espanyola de Normalització i als documents inscrits en el
Registre general de documents reconeguts del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis dependent del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Capítol IV
Procediment per a la implantació de les mesures en matèria
de circularitat

Article 103
Instal·lacions o construccions indispensables

1. Les instal·lacions o construccions indispensables per
implementar els plans de circularitat o les mesures
ambientals determinades en aquest títol, que s’implantin en
els establiments a què fan referència els articles 96 i 102
d’aquesta Llei, no computen urbanísticament en ocupació,
en edificabilitat, en distància a llindars ni en alçada.

A aquest efecte, es consideren instal·lacions o
construccions indispensables les instal·lacions per
l’aprofitament d’aigües grises i pluvials; les instal·lacions
d’eficiència energètica i energies renovables; les
instal·lacions per a l’adequada recollida selectiva i
monitorització dels residus, les instal·lacions per a
l’adequació de l’estratègia d’aliments o d’altres d’anàloga
naturalesa i finalitat.

2. La persona interessada ha de sol·licitar a l’administració
competent en ordenació turística un informe sobre el
caràcter d’indispensable i l’adequació de les instal·lacions
o construccions que pretén. Aquest informe s’ha d’emetre
en el termini màxim de dos mesos. En cas de no emissió de
l’informe esmentat en el termini establert, aquest es
considera favorable.

3. A fi de donar compliment a les previsions que
s’estableixen en aquest títol, els establiments a què fa
referència l’article 96 d’aquesta Llei, amb llicència
d’activitat turística o que disposin de la preceptiva
habilitació han de dur a terme les obres o instal·lacions
descrites en l’apartat 1 d’aquest article, que en cap cas
poden suposar l’afectació d’elements estructurals de
l’edificació, amb autorització prèvia de l’òrgan competent
en matèria d’ordenació turística, amb autorització prèvia de
l’òrgan competent en matèria d’Ordenació Turística.
Aquestes obres o instal·lacions en cap cas poden suposar
l’afectació d’elements estructurals de l'edificació ni la
legalització d’aquesta.

Un cop obtinguda l’autorització a què fa referència l’apartat
anterior, el procediment pot continuar seguint les previsions
establertes en aquest capítol, pel règim de declaració
responsable.

Article 104
Règim del procediment per a la implantació de les mesures
en matèria de circularitat

1. Per a la implementació de les instal·lacions o
construccions esmentades en l’article anterior, les persones
interessades poden acollir-se al règim de declaració
responsable previst en aquest capítol. El projecte tècnic o
documentació gràfica que es presenti a tramitació grafiarà
les circumstàncies esmentades a l’efecte de la seva
comprovació tècnica i constatació en l’expedient municipal.

2. El règim de declaració responsable no és aplicable:

a) A les obres, als actes i a les instal·lacions prevists en
l’article 11.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl
i rehabilitació urbana, o altres obres que una normativa
sectorial estatal sotmeti al règim de llicència prèvia.
b) A la zona de servitud de protecció de costa.
c) A les obres o intervencions que es facin en edificis o
construccions que siguin béns d’interès cultural o
catalogats.
d) Als actes subjectes al règim de comunicació prèvia, els
quals continuen sotmesos al procediment establert en
l’article 153 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.

3. A l’efecte d’aquesta Llei, la declaració responsable és el
document mitjançant el qual el seu promotor manifesta, sota
la seva exclusiva responsabilitat, que els actes als quals es
refereix compleixen les condicions prescrites en la
normativa aplicable, que posseeix la documentació tècnica
exigible que així ho acredita, i que es compromet a
mantenir el seu compliment en el temps que duri l’exercici
dels actes als quals es refereix.

4. A aquest efecte, l’interessat que vulgui acollir-se al règim
de declaració responsable previst en aquesta Llei l’ha de
presentar subscrita per la persona promotora i adreçada a
l’ajuntament corresponent, en la forma establerta en aquest
capítol.

5. La formalització de la declaració responsable no prejutja
ni perjudica drets patrimonials del promotor ni de tercers,
i només produeix efectes entre l’ajuntament i el promotor.
Tampoc pot ser invocada per excloure o disminuir la
responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer el seu
promotor en l’exercici dels actes als quals es refereixi.

6. La declaració responsable faculta per dur a terme
l’actuació urbanística pretesa en la sol·licitud, sempre que
s’hi adjunti la documentació requerida en cada cas, i sens
perjudici de les facultats de comprovació, control i
inspecció posterior que corresponguin.

7. Conformement a la legislació bàsica en matèria de sòl, en
cap cas es poden entendre adquirides per declaració
responsable facultats en contra de la legislació o el
planejament urbanístic d’aplicació.

8. El règim aplicable al final d’obres, primera ocupació o
utilització dels edificis i les instal·lacions no queda afectat
pel règim de declaració responsable establert en aquest
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capítol i, en conseqüència, s’han de requerir les actuacions,
les llicències i els actes que estableix la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a la
mena d’obres i instal·lacions que s’hagin executat.

9. A l’efecte del que disposa aquesta Llei, només es pot
presentar una declaració responsable sobre una mateixa
edificació o habitatge una vegada cada sis mesos, sens
perjudici de la possibilitat d’acollir-se al règim previst en
l’article 156 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, per a les modificacions
durant l’execució de les obres.

10. Per a tot el que no disposi explícitament aquesta Llei,
s’ha d’ajustar al règim general d’intervenció preventiva del
títol VII de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears.

Article 105
Requisits i forma de presentació de la documentació

1. La declaració responsable s’ha de presentar amb una
antelació mínima de quinze dies hàbils, respecte de la data
en què es pretén iniciar la realització de l’actuació.

En tot cas, l’execució de les obres o instal·lacions s’ha
d’iniciar en el termini màxim de quatre mesos des de la
presentació de la declaració responsable a l’ajuntament. En
cas contrari, la declaració responsable perd la vigència i és
necessari presentar-ne una de nova.

La declaració responsable ha de fixar el termini per a
l’execució de l’actuació, que en cap cas no pot ser superior
a dos anys. Aquest termini es pot prorrogar en els mateixos
termes prevists per a les llicències.

2. El començament de qualsevol obra o instal·lació a
l’empara de la declaració responsable s’ha de comunicar a
l’ajuntament.

3. La declaració responsable subscrita per la persona
promotora i adreçada a l’ajuntament corresponent s’ha de
presentar juntament amb un projecte tècnic dels que preveu
l’article 152.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, i ha d’incloure una
motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits
exclosos de declaració responsable prevists en l’apartat 2 de
l’article 104, i el justificant de pagament dels tributs
corresponents si, d’acord amb la legislació d’hisendes
locals i, si escau, amb l’ordenança fiscal respectiva,
s’estableix que li és aplicable el règim d’autoliquidació. En
cas d’exoneració de paràmetres urbanístics s’ha de
presentar també l’informe a què fa referència l’article 103.2
d’aquesta Llei.

En tot cas, el projecte ha de ser complet de l’actuació
prevista, amb suficient definició dels actes que es pretenen
dur a terme, i tenir preceptivament el grau de detall i el
contingut establerts en els apartats segon i tercer de l’article
152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de
les Illes Balears. Haurà d’identificar les instal·lacions i
construccions a què es refereix l’article 12.1 en relació amb
els paràmetres que s’hagin de considerar exonerats.

El projecte tècnic s’ha d’ajustar també a les condicions
establertes en el Codi tècnic de l’edificació, l’ha de redactar
personal tècnic competent i ha de ser visat pel col·legi
professional competent segons el que estableixi la
normativa estatal vigent. També ha de concretar les mesures
de garantia suficients per a la realització adequada de
l’actuació, i definir les dades necessàries perquè l’òrgan
municipal competent pugui valorar si s’ajusta a la
normativa aplicable. Una vegada presentat davant
l’ajuntament el projecte tècnic, adquireix el caràcter de
document oficial, i de l’exactitud i la veracitat de les dades
tècniques que s’hi consignen en respon la persona autora
amb caràcter general.

Quan les actuacions requereixin alguna autorització prèvia
o algun informe administratiu previ per a l’exercici del dret
conforme a la normativa sectorial d’aplicació, no es pot
presentar la declaració responsable sense que aquests s’hi
adjuntin o, si escau, s’hi adjunti el certificat administratiu
del silenci produït, quan aquesta normativa prevegi la seva
obtenció prèvia a càrrec de la persona interessada.

Així mateix, quan l’acte suposi l’ocupació o la utilització
del domini públic, s’ha d’aportar l’autorització o la
concessió de l’administració titular d’aquest.

Quan la normativa sectorial que els preveu impedeixi que
la sol·licitud i l’obtenció prèvia dels informes i les
autoritzacions sigui a càrrec de la persona interessada,
l’òrgan municipal els ha de sol·licitar d’ofici a les altres
administracions en el termini màxim de cinc dies des de la
presentació de la documentació completa de la declaració
responsable. En aquest cas, l’òrgan municipal ha de
comunicar de manera immediata les actuacions fetes a la
persona interessada, amb la indicació que no pot iniciar els
actes subjectes a la declaració responsable fins que l’òrgan
sectorial competent no comuniqui l’emissió de l’informe o
l’atorgament de l’autorització.

4. La presentació de la declaració responsable, si no s’hi
adjunta tota la documentació preceptiva, no té els efectes
prevists en aquesta Llei.

5. La declaració responsable de les obres lligades a la
instal·lació o l’adequació d’activitats permanents o a
infraestructures comunes vinculades a aquestes es regeix
pel que preveu la legislació reguladora d’activitats.

Article 106
Comprovacions i compliment del procediment

1. Una vegada rebuda la declaració responsable, l’òrgan
competent ha de fer les comprovacions pertinents per
verificar la conformitat de les dades declarades així com la
documentació presentada i, si de les comprovacions
efectuades es desprèn la falsedat o la inexactitud d’aquells,
amb l’audiència prèvia de la persona interessada, podrà
suspendre l’execució de les obres o instal·lacions, sens
perjudici que, si correspon, es pugui incoar un procediment
d’esmena de deficiències o, si escau, un procediment
sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la
suspensió es pot adoptar de manera cautelar i immediata,
mitjançant una resolució motivada, que pot adoptar les
mesures oportunes per garantir la seguretat.
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2. Per resolució de l’administració pública competent s’ha
de declarar la impossibilitat de continuar l’actuació, sens
perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que corresponguin al fet, des del moment en
què es tengui constància d’alguna de les circumstàncies
següents:

a) La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter
essencial en qualsevol dada, manifestació o document que
s’adjunti o incorpori a la declaració responsable.
b) La no presentació, davant l’administració competent, de
la declaració responsable de la documentació requerida, si
escau, per acreditar el compliment del que s’ha declarat.
c) La inobservança dels requisits imposats per la normativa
aplicable.

3. Les actuacions que, podent-se acollir al règim de
declaració responsable d’aquest capítol, es duguin a terme
sense haver-la presentat o que excedeixin les declarades
s’han de considerar com a actuacions sense llicència amb
caràcter general, i se’ls ha d’aplicar el mateix règim de
protecció de la legalitat i sancionador que a les obres i els
usos sense llicència."

17. El títol V, referit al control de la qualitat turística, passa a
ser el títol VI i tots els articles que s’hi contenen passen a
numerar-se a partir de número 107 i fins el 129, de la manera
següent:

 L’article 93 passa a ser article 107.
 L’article 94 passa a ser article 108.
 L’article 95 passa a ser article 109.
 L’article 96 passa a ser article 110.
 L’article 97 passa a ser article 111.
 L’article 98 passa a ser article 112.
 L’article 99 passa a ser article 113.
 L’article 100 passa a ser article 114.
 L’article 101 passa a ser article 115.
 L’article 102 passa a ser article 116.
 L’article 103 passa a ser article 117.
 L’article 104 passa a ser article 118.
 L’article 105 passa a ser article 119.
 L’article 106 passa a ser article 120.
 L’article 107 passa a ser article 121.
 L’article 108 passa a ser article 122.
 L’article 109 passa a ser article 123.
 L’article 110 passa a ser article 124.
 L’article 111 passa a ser article 125.
 L’article 112 passa a ser article 126.
 L’article 113 passa a ser article 127.
 L’article 114 passa a ser article 128.
 L’article 115 passa a ser article 129.

18. S’introdueix una nova lletra, la u), a l’article que regula les
infraccions lleus (actualment article 104 i a partir d’ara 118):

"u) No indicar de manera diferenciada a la carta, el menú o
similar els productes tant de marisc com de peix que
tenguin origen balear, així com els productes certificats amb
les denominacions d’origen, indicacions geogràfiques
protegides o qualsevol segell distintiu o marca de qualitat
reconegudes, emeses i publicades a les Illes Balears per la
conselleria competent en matèria agroalimentària, així com

no poder garantir i acreditar la veracitat i la comprovació de
les dades comunicades a la carta, el menú o similar."

19. S’introdueixen deu noves lletres, de l’af) a l’an), a l’article
que regula les infraccions greus (actualment article 105 i a
partir d’ara 119):

"af) No mantenir en els establiments i habitatges esmentats
en la disposició addicional sisena unes correctes condicions
d’higiene i neteja, així com de correcte estat de
funcionament i d’actualització dels mecanismes, equips i
instal·lacions de què disposin.
ag) No disposar del llibre registre de conformitat amb
l’article 51.2 d’aquesta Llei.
ah) L’incompliment dels percentatges o de les dates
establertes en la disposició transitòria desena, relatives a la
instal·lació de llits elevables, quan no tenguin la
consideració de molt greus.
ai) L’incompliment de l’obligació de disposar del pla de
circularitat i de dur a terme les avaluacions anuals.
aj) Disposar d’un pla de circularitat o avaluacions
periòdiques el contingut dels quals no s’ajusti a les
exigències establertes en aquesta norma o no disposar de
tota la documentació acreditativa de l’elaboració del pla de
circularitat.
ak) No disposar de doble polsador o polsador amb
interrupció de la descàrrega a les cisternes dels vàters,
difusors i airejadors a les aixetes de lavabos, banyeres i
dutxes.
al) Incomplir la prohibició de posar a disposició dels clients
articles de gentilesa de bany d’un sol ús, excepte que es
demostri que ha estat a petició individual del client i sempre
que els recipients, embalatges, components i/o productes
siguin reutilitzables, reciclables, biodegradables o
compostables.
am) Utilitzar espècies classificades com a categories
amenaçades per a consum alimentari, en perill crític, en
perill o vulnerables, de conformitat amb la llista vermella,
vigent en cada moment, de la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura.
an) Incomplir l’obligació d’ajustar les temperatures i l’ús de
les instal·lacions tèrmiques al que preveu el Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, així com a les
normes aprovades per l’Associació Espanyola de
Normalització i als documents inscrits en el Registre
general de documents reconeguts del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis dependent del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
ao) Anunciar-se o comercialitzar-se com a empresa circular,
que aplica estratègies d’economia circular, o anàlegs, sense
disposar d’etiqueta ecològica de la UE, d’acord amb el
Reglament (CE) núm. 66/2010 del Parlament Europeu i del
Consell; d’un sistema EMAS, d’acord amb el Reglament
CE 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell; o de
certificació emesa per entitats degudament acreditades per
atorgar-la, de conformitat amb el Reial decret 1715/2010,
de 17 de desembre, pel qual es designa l’Entitat Nacional
d’Acreditació (ENAC) com a organisme nacional
d’acreditació d’acord amb el que estableix el Reglament
(CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de
9 de juliol de 2008, pel qual s’estableixen els requisits
d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la
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comercialització dels productes i pel qual es deroga el
Reglament (CEE) núm. 339/93."

20. Es modifica l’article que regula les infraccions molt greus
(actualment article 106), en el sentit de modificar el contingut
de la lletra a); la lletra h) bis passa a ser lletra i) i la lletra i)
passa ser lletra j), i s’introdueixen dues noves lletres, k) i l), a
l’article que regula les infraccions molt greus (actualment
article 106 i a partir d’ara 120). La lletra a) i les lletres k) i l)
passen a tenir el contingut següent:

"a) La inexactitud, la falsedat, l’omissió o l’alteració dels
aspectes substancials per a l’atorgament de l’autorització,
el títol, la llicència o l’habilitació preceptiva en les dades
incloses en la declaració responsable d’inici d’activitat
turística o en la comunicació prèvia, o en la declaració
responsable que es regula en el capítol IV del títol V
d’aquesta Llei.

[...]

k) L’incompliment molt greu de les obligacions que es
contenen en l’article 37 bis d’aquesta Llei, relatives a la
instal·lació de llits elevables, en els termes establerts en la
disposició transitòria desena.

l) L’incompliment de l’obligació d’eliminar les
instal·lacions tèrmiques que funcionen amb fueloil o gasoil,
substituint-les per altres que emprin fonts d’energia que
redueixin l’impacte mediambiental, llevat d’impossibilitat
tècnica degudament acreditada."

21. Es modifiquen els tres primers apartats de l’article que
regula les sancions (actualment article 109 i a partir d’ara 123),
que passen a tenir la redacció següent:
 

"1. Les infraccions qualificades com a lleus seran
sancionades amb advertència o multa de fins a 4.000 euros.

L’advertència és procedent en els casos d’infraccions lleus
quan no hi hagi reincidència i, ateses les circumstàncies i el
criteri de proporcionalitat, quan no es consideri convenient
la imposició de multa.

2. Les infraccions qualificades com a greus han de ser
sancionades amb multa de 4.001 a 40.000 euros.

No obstant això, les infraccions previstes en les lletres e) de
l’article 119 s’han de sancionar amb multa d’entre 20.001
i 40.000 euros.
També s’ha de sancionar amb multa d’entre 20.001 i 40.000
euros quan la infracció prevista en la lletra g) de l’article
119 es refereixi a la publicitat, la contractació o la
comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús
residencial que no hagin presentat la declaració responsable
d’inici d’activitat turística o comunicació prèvia. Com a
sanció accessòria es pot imposar la suspensió temporal de
l’activitat de l’empresa o de l’exercici professional o la
clausura temporal de l’establiment.
La infracció tipificada en la lletra ah) de l’article 119 s’ha
de sancionar amb multa de 500 euros per cada llit elevable
no instal·lat en el termini establert, amb el límit total fitxat
per a les faltes greus.

3. Les infraccions qualificades com a molt greus seran
sancionades amb multa de 40.001 a 400.000 euros.
Això no obstant, la infracció tipificada en la lletra l) de
l’article 120 s’ha de sancionar amb multa de 100.000 euros.
Així mateix, la infracció tipificada en la lletra k) de l’article
120 s’ha de sancionar amb multa de 500 euros per cada llit
elevable no instal·lat en el termini establert, amb el límit
total fixat per a les faltes molt greus.

Com a sancions accessòries es poden imposar la suspensió
temporal de l’exercici d’activitat de l’empresa o de
l’exercici professional, la revocació de l’habilitació
atorgada per l’administració turística o la pèrdua dels
efectes de la declaració responsable d’inici d’activitat
turística o la clausura temporal o definitiva de
l’establiment."

22. Es modifica la disposició addicional sisena, que passa a
tenir la redacció següent:

"En defensa dels consumidors i usuaris, tots els hostals,
hostals residència, pensions, posades, cases d’hostes,
campaments de turisme i càmpings, habitatges turístics de
vacances i, en general, tots els allotjaments turístics i els
habitatges objecte de comercialització turística, així com la
resta d’establiments turístics que s’hagin obert
conformement a la normativa turística ja derogada o la
vigent, han de mantenir unes òptimes condicions d’higiene
i neteja, com també han de mantenir el perfecte
funcionament i l’actualització dels mecanismes, equips,
paraments i instal·lacions de què disposin.

Les referències d’higiene, neteja, manteniment i
actualització aplicables a tots els establiments esmentats
han de ser, amb caràcter general i amb les adequacions
necessàries al seu cas, les que es deriven del Decret
20/2015, de 17 d’abril.

El compliment d’aquesta disposició ha de ser objecte de
seguiment per la inspecció turística i d’obertura d’expedient
sancionador, si escau."

23. S’introdueix una nova disposició addicional, la
vint-i-unena:

"Disposició addicional vint-i-unena
Acreditació de qualitat derivada de la Llei 2/2005, de 22 de
març, de comercialització d’estades turístiques

Pel que fa als habitatges objecte de comercialització
turística inscrits de conformitat amb la derogada Llei
2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades
turístiques, s’ha de continuar amb el sistema d’acreditació
de qualitat que va implantar la Llei esmentada, i en aquest
sentit s’ha de mantenir la vigència màxima de sis anys, així
com l’obligatorietat de renovació de les acreditacions de
qualitat per part de l’òrgan insular competent en matèria
d’anàlisi de qualitat del sector turístic, que pot mantenir o
modificar el seu contingut mitjançant una resolució."
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24. S’introdueix una nova disposició addicional, la
vint-i-dosena:

"Disposició addicional vint-i-dosena
Albergs turístics

Els albergs juvenils no habilitats per l’autoritat competent
en aquest àmbit queden compresos en l'àmbit d'aplicació
d’aquesta Llei, com a albergs turístics, la regulació dels
quals es determinarà reglamentàriament en el termini
màxim de dos anys."

25. S’introdueix una nova disposició transitòria, la desena, amb
el contingut següent:

"Disposició transitòria desena
Calendari

1. Les mesures que es contenen en l’article 37 bis d’aquesta
Llei, relatives a l’obligatorietat de disposar i tenir instal·lats
llits elevables, han d’estar implantades en data 1 de maig de
cada any, de conformitat amb el calendari i els percentatges
següents:

a) Establiments d’allotjament de cinc estrelles: el 30 % el
2023, el 50 % el 2024, el 60 % el 2025, el 75 % el 2026, el
100 % el 2027.
b) Establiments d’allotjament de quatre estrelles superior:
el 25 % el 2023, el 40 % el 2024, el 50 % el 2025, el 75 %
el 2026, el 100% el 2027.
c) Establiments d’allotjament de quatre estrelles: el 20 % el
2023, el 30 % el 2024, el 40 % el 2025, el 60 % el 2026, el
75 % el 2027, el 100 % el 2028.
d) Establiments d’allotjament d’una, dues i tres estrelles,
inclosos els hotels rurals que no disposin de classificació:
el 15 % el 2024, el 30 % el 2025, el 50 % el 2026, el 75 %
el 2027, el 100 % el 2028.

Sens perjudici d’això, les empreses titulars de l’explotació
de més d’un establiment d’allotjament poden optar per
aplicar els referits percentatges al conjunt de llits de què
disposa l’empresa i, per tant, poden seleccionar
l’establiment on els instal·len amb independència de la seva
categoria. En aquest cas, el percentatge de llits elevables
que han d’estar instal·lats cada any ha de ser el que
correspongui a l’establiment amb la categoria d’estrelles
més alta.

Així mateix, les empreses titulars de l’explotació d’un únic
establiment d’allotjament, amb independència de la
categoria, que durant els anys 2019, 2020 i 2021 hagin duit
a terme reformes amb un percentatge mínim de canvi de
llits de les unitats d’allotjament d’almenys un 50 % poden
optar per iniciar la instal·lació dels llits elevables l’any
2027, amb un percentatge del 50 % d’aquests instal·lats l’1
de maig i l’any 2028 l’altre 50 % en data 1 de maig, o bé
dur a terme la instal·lació del 100 % dels llits elevables des
de gener de 2028 amb data límit 1 de maig del mateix any.

Si, complertes les dates límit esmentades, no s’ha pogut
donar compliment a l’obligació d’instal·lació per problemes
derivats de producció i logística dels proveïdors, l’obligació
s’ha d’entendre complerta mitjançant un document certificat
que validi i acrediti l’adquisició dels llits.

Durant el mes de desembre de l’any 2022, atesa l’evolució
de la temporada turística fonamentada en dades
estadístiques objectives i amb la consulta prèvia amb les
organitzacions socials del sector, el Govern de les Illes
Balears, mitjançant un acord, pot ampliar el termini per a la
instal·lació de llits elevables en un any.

2. Les mesures previstes en el títol V d’aquesta Llei,
relatives a l’elaboració del primer pla de circularitat, s’han
de dur a terme dins els terminis màxims següents:

a) Els allotjaments turístics amb categories mínimes de
quatre estrelles o de quatre claus: 1 de maig de 2023.

b) Resta d’allotjaments turístics subjectes: 1 de gener de 2024.

3. L’obligatorietat de substitució de les instal·lacions
tèrmiques que funcionen amb fueloil o gasoil prevista en
l’article 102.1.a) d’aquesta Llei té com a termini màxim
d’execució el dia 1 de maig de 2026.

4. L’obligatorietat d’aplicar les mesures d’estalvi d’aigua
previstes en l’article 102.1.b) d’aquesta norma té com a
termini màxim:

a) Per als allotjaments turístics amb categories mínimes de
quatre estrelles o quatre claus, el dia 1 de maig de 2023.
b) Per a la resta d’allotjaments turístics, habitatges, i
establiments de restauració i entreteniment obligats per la
norma, fins al dia 1 de maig de 2024.

5. Les mesures previstes en l’article 102.1.c) d’aquesta
norma relatives a la no possibilitat de fer ús d’articles de
gentilesa de bany d’un sol ús són aplicables des de l’entrada
en vigor, llevat de les que ja hagin estat adquirides, sempre
que es pugui acreditar documentalment.

6. Les mesures previstes en l’article 102.2.a), relatives a la
prohibició de fer ús d’espècies classificades com a
categories amenaçades, s’han d’aplicar a partir del dia 15
de febrer, llevat dels productes que ja s’hagin adquirit
abans, sempre que se’n pugui acreditar l’adquisició prèvia
documentalment.

7. Les mesures previstes en l’article 102.2.b) d’aquesta
norma, relatives a la necessitat d’indicar de manera
diferenciada a la carta, el menú o similar, posat a disposició
dels clients, els productes tant de marisc com de peix que
tenguin origen balear, així com els productes balears
certificats amb les denominacions d’origen, indicacions
geogràfiques protegides o qualsevol segell distintiu o marca
de qualitat reconegudes, emeses i publicades a les Illes
Balears per la conselleria competent en matèria
agroalimentària, són d’aplicació a partir del dia 1 de maig
de 2023."

Disposició addicional primera
Suspensió de l’adquisició de places turístiques a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera

1. Se suspèn temporalment, a les illes de Mallorca, Eivissa i
Formentera, la possibilitat d’adquirir places turístiques a
l’organisme gestor o a l’administració turística, com també
l’intercanvi de places entre particulars, per a l’inici d’activitat
turística o per l’ampliació d’aquesta, per als:
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a) Establiments d’allotjament turístic.
b) Habitatges objecte de comercialització turística.

2. Els plans d’intervenció en àmbits turístics —PIAT— o, si no
n’hi ha, els plans territorials in-sulars —PTI— han d’avaluar o
reavaluar, en cas que ja s’hagi duit a terme, la capacitat de
càr-rega turística de l’illa respectiva per tal de determinar el
nombre total de places turístiques que s’hi poden comercialitzar
i les mesures específiques per implementar, i que, en tot cas, ha
de suposar una reducció del nombre de places actualment
inscrites en els registres turís-tics i les integrades en les borses
de places a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. En el cas de
la reavalució, s’ha de fer mitjançant una modificació puntual
del PIAT o del PTI.

3. La suspensió prevista en l’apartat 1 regeix fins que es dugui
a terme l’avaluació o la reava-luació a què fa referència
l’apartat 2 d’aquesta disposició i, com a màxim, durant quatre
anys comptadors a partir de la publicació d’aquest Decret llei.
Si transcorregut aquest termini no s'hagués duit a terme aquesta
avaluació o revaluació, les places integrades en les borses a
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei es consideraran
extingides.

4. Aquesta suspensió no afecta els establiments especificats en
la lletra a) de l’apartat 1, res-pecte dels quals, abans de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei:

a) Estiguin executant obres destinades a l’obertura o ampliació
de l’establiment.
b) S’estigui tramitant una sol·licitud de llicència urbanística
d’edificació o s’hagi presentat una declaració responsable,
davant l’administració urbanística competent, destinada a
l’obertura o ampliació de l’establiment.
c) S’hagi obtingut la llicència urbanística d’edificació abans
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i aquesta no hagi
caducat.
d) Es disposi d’una reserva de les places per part de
l’administració turística o de l’organisme gestor, de conformitat
amb la normativa vigent.
e) S’estigui tramitant una sol·licitud de places, davant
l’administració turística o l’organisme gestor o es trobin en
tràmit d’esmena.
f) En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitació de
declaració d’interès general de l’activitat, davant l’òrgan
competent del consell insular, o es trobin en tràmit d’esmena.
g) El desenvolupament d’una Unitat d’Actuació sempre i quan
s’hagin efectuat cessions anticipades a l’administració pública.

5. Aquesta suspensió tampoc no afecta els establiments
especificats en la lletra b) de l’apartat 1, respecte dels quals,
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei:

a) S’estigui tramitant una sol·licitud de places, davant
l’administració turística o l’organisme gestor, o es trobin en
tràmit d’esmena.
b) S’hagi duit a terme una adquisició provisional de places i la
renovin, de conformitat amb la normativa vigent.

Disposició addicional segona
Suspensió d’activitats turístiques a l’illa de Menorca

1. Se suspèn, a l’illa de Menorca, l’inici de noves activitats
turístiques d’establiment d’allotjament hoteler, apartaments
turístics, establiments d’allotjament de turisme rural i albergs,
refugis i hostatgeries, així com habitatges residencials objecte
de comercialització turística o habitatges turístics de vacances,
com també  l’ampliació de les places dels establi-ments que
estan actualment en funcionament.

2. El pla d’intervenció en l’àmbit turístic -PIAT- o, en defecte
d’aquest, el pla territorial insular -PTI-, ha d’avaluar o
reavaluar, en cas de que ja s’hagi dut a terme,  la capacitat de
càrrega de l’illa, a partir de la qual es determinarà el nombre
total de places turístiques que es poden comercialitzar. A tals
efectes, es crearan les corresponents borses, per les places que
podran ser objecte d’autorització en funció del límit de places
que es poden comercialitzar.

3. La suspensió prevista a l’apartat 1 regeix fins que es dugui
a terme l’avaluació o reavaluació a què fa referència a l’apartat
2 i com a màxim, durant quatre anys comptadors a partir de la
publicació d’aquest Decret llei.

4. Aquesta suspensió no afecta:

    a) Les activitats turístiques que es desenvolupin en les àrees
de reconversió territorial en zones turístiques, que varen ser
objecte d’esponjament o reordenació i que estan delimita-des
com a tals en el Pla territorial Insular de Menorca.
    b) Quan s’estiguin executant obres destinades a l’inici de
l’activitat, o d’ampliació, en el cas d’allotjaments turístics.
    c) Als establiments d’allotjament turístic, respecte dels quals,
abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, s’hagi
presentat una sol·licitud de llicència urbanística d’edificació,
davant l’administració urbanística, amb la documentació
completa que s’estigui tramitant o es trobin en tràmit d’esmena
de deficiències.
    d) Quan s’hagi obtingut la llicència urbanística d’edificació,
en els sis mesos anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret
llei.
    e) En el cas de turisme rural, hagin iniciat la tramitació de
declaració d’interès general de l’activitat, davant l’òrgan
competent del Consell Insular, amb la documentació completa
o es trobin en tràmit d’esmena de deficiències.

Disposició addicional tercera
Règim específic per a la presentació de la declaració
responsable a l’illa de Formentera

En el cas específic de l’illa de Formentera, la declaració
responsable que es regula en aquest Decret llei, quan es
requereixin dispenses urbanístiques, s’ha de presentar davant
la Comissió d’Ordenació Turística, la qual emetrà un informe
previ i vinculant sobre la idoneïtat de les solucions proposades.

L’informe de la Comissió s’ha d’emetre en el termini de dos
mesos. En cas de no emissió de l’informe esmentat en el
termini establert, aquest es considera favorable.
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Disposició addicional quarta
Sostenibilitat social per a la millora de qualitat i la
competitivitat

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
norma l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, en el si
d’una mesa de treball amb els agents socials i econòmics del
sector, ha d’elaborar i promoure una guia de mesures i bones
pràctiques en matèria de salut laboral, com ara les referides a
ergonomia o càrrega de treball de tots els departaments, que
puguin repercutir en una millora de la qualitat i sostenibilitat
dels serveis prestats pels establiments turístics d’allotjament
hoteler, perquè després puguin ser adaptables i aplicables a
altres sectors d’activitat.

Disposició addicional cinquena
Pla Estratègic de Destinació Circular

La conselleria competent en matèria de turisme ha d’elaborar
un Pla Estratègic de Destinació circular de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, coordinat per l’Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears. L’elaboració
comptarà amb la participació de les conselleries competents en
matèria d’energia, residus, aigua, territori, agroalimentària i
mobilitat, de les administracions públiques insulars i
municipals, així com dels agents socials i econòmics del sector
turístic. Aquest Pla Estratègic ha de ser aprovat per acord del
Consell de Govern i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

El Pla Estratègic de Destinació Circular ha d’identificar la
política general i els objectius del Govern de les Illes Balears
per tal d’aconseguir la transició a l’economia circular en el
conjunt del territori de la comunitat autònoma.

Aquest Pla ha de tenir en compte les particularitats de cada illa,
establint una territorialització de l’estratègia i els objectius.

S’ha de crear una comissió de seguiment del Pla Estratègic de
Destinació Circular, la composició i el funcionament de la qual
s’ha de desplegar reglamentàriament.

Disposició addicional sisena
Creació de l’entitat pública empresarial Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears

1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears, que pot fer servir l’acrònim EHIB, com a entitat
pública empresarial de les que preveu l’article 2.1.b) de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de la
docència universitària en el camp de l’hoteleria, la gastronomia
i la restauració, la formació professional en la família
professional d’hoteleria i turisme, la formació d’empresaris i
professionals per a l’empresa, i el foment de la recerca
científica i tècnica al servei d’aquests estudis.

2. En particular, les funcions i les competències de l’ens,
d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de les
competències del Govern i de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, són les següents:

a) La creació dels centres i les unitats d’estudi, docència i
recerca que consideri necessàries, i tenir cura del manteniment
i el desenvolupament.
b) La proposició, la creació, la modificació, l’execució i
l’extinció de plans d’estudis propis de l’Escola d’Hoteleria de
les Illes Balears en l’àmbit de l’hoteleria, la gastronomia i la
restauració.
c) La proposició i impartició d’estudis oficials d’acord amb
l’autorització dels òrgans competents i el compliment de la
normativa aplicable en cada cas.
d) Totes les actuacions que siguin necessàries per al
funcionament de l’entitat, com pugui ser la prestació dels
serveis d’aliments i begudes, el lloguer d’espais, l’adquisició i
construcció d’edificis, com també la millora dels existents.
e) El finançament dels departaments de recerca i
d’ensenyaments, amb les dotacions corresponents.
f) Els convenis amb empreses privades o altres organismes i
entitats públiques per al desenvolupament de programes de
recerca, docents, culturals o d’assistència de l’empresariat, ja
sigui amb finançament unilateral o mixt.
g) L’adquisició de tot el material científic o formatiu i dels
béns d’equipament que siguin necessaris per complir els seus
objectius.
h) Si escau, pot fer ús dels edificis, del material científic, i dels
béns d’equipament tant de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears com de la Universitat de les Illes
Balears, mitjançant els convenis corresponents.
i) L’ús i la destinació de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador,
situat en el campus de la Universitat de les Illes Balears, així
com de qualsevol altre edifici que li sigui adscrit o cedit, per
dur-hi a terme els fins que s’assenyalen en l’apartat 1 d’aquesta
disposició addicional i també per al que preveu la lletra o), i
així mateix l’explotació dels recursos existents a l’edifici
Arxiduc Lluís Salvador, tot això sens perjudici que l’edifici
Arxiduc Lluís Salvador o qualsevol que se li hagi adscrit o
cedit també pugui ser usat per altres centres formatius propis
del Govern de les Illes Balears dins els fins establerts en
l’apartat 1 esmentat.
j) La creació i la concessió de premis per treballs de recerca
a estudiants avantatjats.
k) La creació i l’adjudicació de beques, tant per als estudis
propis de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears com per a la
recerca.
l) El finançament de publicacions, l’edició de llibres i de
materials acadèmics, siguin de l’Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears o d’acord amb altres entitats públiques o privades.
m) La creació i el manteniment d’una borsa de treball per
ajudar a la col·locació en el mercat de treball d’alumnes del
centre.
n) La promoció i la coordinació de les pràctiques d’alumnes en
centres de treball, i totes les que serveixin per la promoció,
l’organització i l’execució de la docència i la recerca.
o) L’organització i la realització de cursos de tota classe,
seminaris, conferències, taules rodones i d’altres sistemes
d’ensenyament, com també la formació i la recerca empresarial
relacionades amb el sector turístic i hoteler.
p) Finalment, i independentment de tot el que s’ha esmentat,
els òrgans de govern de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
poden acordar i establir altres actuacions per a l’assoliment dels
seus fins.

3. Per dur a terme aquestes funcions i activitats l’entitat pot
exercir totes les potestats administratives que siguin
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necessàries, per mitjà dels òrgans que estableixin els seus
estatuts.

4. L’entitat queda adscrita inicialment a la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, sens perjudici dels canvis
d’adscripció que determini la presidenta de les Illes Balears per
mitjà dels decrets d’estructura de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El personal d’aquesta entitat pot ser personal laboral propi
o personal funcionari de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com personal de nou ingrés
que s’incorpori d’acord amb la normativa vigent en matèria de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

6. Els recursos econòmics i el règim de personal, de
contractació, patrimonial i economicofinancer s’ha de regir pel
que estableixin els estatuts de l’entitat i, en general, la
normativa aplicable a les entitats públiques empresarials de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. Una vegada aprovats els estatuts de la nova entitat,
s’extingirà el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears,
mitjançant la cessió global d’actius i passius, sense liquidació,
en els termes prevists en l’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Disposició transitòria única
Règim transitori

1. Les administracions públiques amb competències
executives en matèria d’ordenació turística, en el seu àmbit
insular respectiu, poden determinar un percentatge inferior al
15 %, establert en la nova redacció donada amb aquest Decret
llei a l’apartat 5 de l’article 7  de la Llei 2/2020, de 15
d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears,
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
mitjançant un acord del ple en el termini d’un mes des de
l’entrada en vigor d’aquest Decret llei. Aquests acords són
d’aplicació des de la publicació en el Butlletí Oficial dels Illes
Balears fins al 31 de desembre de 2025. No obstant això, des
de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i en cas que no siguin
adoptats els acords esmentats anteriorment per les
administracions públiques competents, continuaran vigents els
darrers percentatges aplicats a cada illa a l’empara de la Llei
2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació
administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de
les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19.

2. Els nous criteris de classificació que s’introdueixen
mitjançant la disposició final segona d’aquest Decret llei són
d’aplicació als nous establiments, o als establiments que
vulguin procedir a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest
Decret llei a canviar o obtenir classificació.

Les persones interessades en els procediments ja iniciats, sobre
la base de declaracions responsables d’inici d’activitat turística
o comunicacions prèvies presentats abans de l’entrada en vigor
d’aquest Decret llei, poden optar entre la finalització del
procediment administratiu amb els criteris de classificació

anteriors o presentar noves declaracions responsables o
comunicacions prèvies amb els nous criteris.

Disposició derogatòria única

Es deroguen, amb caràcter general, totes les normes i
disposicions que s’oposin a aquest ¨Decret llei o que
contradiguin el que s’hi estableix, i, en particular:

a) Els articles 79, 80, 81 i 82 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears.
b) El capítol IX, articles 126 a 134, i l’annex 5 del Decret
20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans
assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les
Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels
establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
c) L’article 125 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis
general i directrius de coordinació.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

L’article 7 queda redactat en els termes següents:

"Article 7
Incentius per a la millora dels establiments turístics

1. Les sol·licituds de modernització en els termes d’aquest
article que presentin els establiments turístics legalment
existents d’allotjament, turisticoresidencials, de restauració,
entreteniment, esbarjo, esportiu, cultural o lúdic, fins al 31
de desembre de 2025, i que tenguin per objecte la millora
dels serveis i les instal·lacions en els termes dels paràgrafs
següents, així qualificades per l’administració turística
competent, mitjançant un informe previ preceptiu per poder
obtenir la llicència municipal d’obres o presentar la
declaració responsable d’acord amb el que disposa l’article
5 d’aquesta Llei, si escau, queden excepcionalment excloses
del compliment dels paràmetres de planejament territorial,
urbanístics i turístics que n’impedeixin l’execució. Aquesta
exclusió de paràmetres no afectarà en cap cas les
prescripcions contingudes en la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de costes, ni qualsevol altra normativa bàsica estatal.

Es pot aplicar aquest article sempre que les sol·licituds de
modernització i el corresponent projecte tenguin entitat i
rellevància acreditada pels serveis tècnics de
l’administració turística competent per reduir
l’estacionalitat, la recerca o consolidació de nous segments
de mercat o la millora dels serveis turístics complementaris.

A més d’això, el conjunt de l’establiment, un cop
executades les obres del projecte de modernització —que
s’han de fer amb criteris d’eficiència energètica—, no ha
d’incrementar el consum d’aigua potable i energètic
d’origen no renovable, i ha de millorar algun o diversos
dels aspectes següents: la qualitat, la sostenibilitat
mediambiental, la seguretat de les persones o
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l’accessibilitat. En tot cas, juntament amb les sol·licituds de
modernització, s’ha d’aportar un informe del servei de
prevenció o de la modalitat preventiva escollida per
l’empresa que valori l’impacte que el projecte té sobre la
seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores,
especialment pel que fa als riscs ergonòmics, a les unitats
d’allotjament i a les cuines, i, si escau, proposi les mesures
preventives adients.

Els establiments d’allotjament hoteler que disposin
d’aparcament per a ús exclusiu dels seus clients han
d’habilitar un mínim d’un 50 % de places amb punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics. El consum energètic que
ocasionen aquests punts de recàrrega no computa als efectes
que preveu el paràgraf anterior.

2. L’administració turística ha de comprovar que el projecte
es refereix a un establiment turístic legalment existent, en el
sentit que estigui legalment inscrit i d’alta en els registres
turístics en data 1 d’agost de 2017.

Així mateix, ha d’emetre un informe sobre si el projecte
compleix les finalitats esmentades en l’apartat 1 anterior, en
el termini de tres mesos comptador des de l’entrada en la
forma establerta de la sol·licitud a l’administració turística
competent amb el projecte i tota la documentació necessària
a aquest efecte.

3. L’administració amb competències urbanístiques només
pot concedir la llicència d’obres si l’administració turística
ha emès, amb caràcter favorable, l’informe esmentat en
l’apartat 2 anterior.

En cas que sigui un projecte subjecte al règim de declaració
responsable, aquesta declaració no es pot presentar si no va
acompanyada de l’informe favorable emès per
l’administració turística competent i d’un informe emès per
l’ajuntament en què es constati que el projecte compleix
amb els límits que preveu aquest article pel que fa als
paràmetres de planejament territorial, urbanístic i turístic.

Per acollir-se a les previsions d’aquest article, als efectes
administratius turístics i urbanístics, s’ha de sol·licitar
l’informe preceptiu a l’administració turística, juntament
amb el projecte i la documentació necessària per emetre, i
li és d’aplicació la normativa vigent en la data de sol·licitud
d’aquest informe.

La vigència de l’informe a què es refereix l’apartat 2
anterior és de sis mesos des de la notificació a la persona
interessada.

4. El projecte pot preveure la reordenació o la reubicació de
volums existents, l’aprofitament del subsòl per a usos
habitables llevat del d’allotjament, i la redistribució del
nombre de places autoritzades.

El projecte ha d’implicar una reducció de places de
l’establiment d’almenys un 5% respecte de les
comercialitzades.

5. La modernització prevista en l’apartat 1 anterior es pot
dur a terme encara que això suposi un increment relatiu de
la superfície edificada i de l’ocupació, respectivament, que

no pot excedir en un 15 % de les legalment construïdes o
actualment permeses si són més grans, ni suposar
menyscapte dels serveis i les instal·lacions ja implantats.

6. D’acord amb les previsions dels apartats anteriors, es
poden dur a terme obres consistents en: ampliacions,
reformes, i demolicions i reconstruccions en els edificis que
conformen l’establiment turístic sempre que:

a) Llevat de les reformes, no ocupin la separació en la
partició mínima exigida actualment, ni suposin un augment
de l’altura màxima existent o permesa, per a cadascun dels
edificis, excepte en l’estrictament necessari per a la
instal·lació d’equipaments d’ascensors, escales, tot tipus
d’instal·lacions (climatització, telecomunicacions,
eficiència energètica, etc.) i homogeneïtzació i ordenació
d’elements en cobertes.

b) Les edificacions resultants es destinin obligatòriament i
quedin vinculades a l’ús turístic. Aquesta vinculació ha de
ser objecte d’inscripció en el Registre de la Propietat.

c)  Es presenti l’autoavaluació acreditativa quan
l’establiment obtengui una categoria superior, en els termes
que estableix el Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis
generals i directrius de coordinació en matèria turística; de
regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de
cooperació de Govern de les Illes Balears, i de regulació i
classificació de les empreses i dels establiments turístics, o
la normativa que el substitueixi.

7. El propietari o titular de l’establiment resta obligat a
abonar a l’administració municipal competent el 5 % del
valor del pressupost d’execució material en el moment de
la sol·licitud, de la part resultant que excedeixi la legalment
construïda. El pagament es podrà fraccionar en un termini
de quatre anys.

Les quanties ingressades per aquest concepte han de ser
destinades per l’administració municipal a la millora de
l’entorn turístic del municipi.

8. Els establiments turístics que hagin executat obres
d’acord amb el que estableix aquest article queden
legalment incorporats al planejament municipal com
edificis adequats, i la seva qualificació urbanística s’ha de
correspondre amb la seva volumetria específica i el seu ús
turístic.

9. Les ampliacions permeses per aquest article no són
aplicables una vegada esgotats els límits de superfície
edificada i d’ocupació esmentats, ni als establiments que ja
hagin fet ampliacions per aplicació de l’article 17 de Decret
llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a
l’impuls de la inversió a les Illes Balears; de l’article 17 de
la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a
l’impuls de la inversió a les Illes Balears; de la disposició
addicional quarta d’aquesta Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears; de la disposició addicional
tercera de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques
en habitatges, o del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de
mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
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l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la
COVID-19, quan hagin suposat un esgotament del límit
fixat en el punt 5 d’aquest article.

10. En l’àmbit del Pla de Reconversió de la Platja de
Palma:

a) L’increment d’edificabilitat previst s’ha d’aplicar sobre
l’edificabilitat permesa pel PRI.

b) Aquest article només és aplicable als establiments
d’allotjament turístic situats en parcel·les amb qualificació
de zona turística (T) i/o zona turística hotelera (Th).

11. Els projectes a què es refereix aquest article poden
obtenir la llicència municipal d’edificació i ús del sòl amb
anterioritat al permís d’instal·lació, sempre que, segons la
normativa territorial i urbanística, l’ús turístic resulti admès
en la parcel·la.

12. Les actuacions duites a terme a l’empara d’aquest
article en edificis que siguin béns d’interès cultural o
catalogats han d’observar en tot cas la normativa de
patrimoni històric que els sigui d’aplicació, i obtenir un
informe favorable de l’administració competent insular o
municipal.

13. Únicament en relació amb la modernització
d’establiments turístics prevista en aquest article, i durant
el termini que estableix l’apartat 1 anterior, queden sense
efecte les limitacions d’obres que es poden dur a terme
determinades en l’article 129 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, excepte en els
edificis que estan subjectes a protecció en aplicació de la
normativa sobre patrimoni o en els quals el planejament
hagi declarat expressament fora d’ordenació de conformitat
amb la normativa específica.

14. Aquest article no és d’aplicació als establiments que
s’acullin a l’article 90 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears.

15. Les previsions contingudes en aquest article són també
d’aplicació a tots els hostals, hostals residència, pensions,
posades, cases d’hostes, campaments de turisme i càmpings,
habitatges turístics de vacances i qualsevol altre tipus
d’allotjament establert legalment no inclòs en l’article 31 de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes
Balears, sempre que els projectes de modernització tenguin
per finalitat canviar de grup i augmentar la categoria i que
l’establiment quedi enquadrat en un dels grups prevists en
aquest article 31 per a les empreses turístiques d’allotjament
turístic.

16. Els projectes de modernització que preveu aquest article
es poden acollir al règim de declaració responsable sempre
que s’incloguin en els termes permesos per l’article 5
d’aquesta Llei.

17. Per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest article és
d’aplicació la disposició transitòria vuitena del Decret
20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de

coordinació en matèria turística, de regulació d’òrgans
assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les
Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses
i dels establiments turístics, en el que no sigui
incompatible."

Disposició final segona
Modificació del Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis
generals i directrius de coordinació en matèria turística; de
regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació
del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació
de les empreses i dels establiments turístics, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears

1. Es modifiquen els criteris de classificació continguts en els
annexos 2 i 3 del Decret 20/2015, i que s’annexen a aquest
Decret llei, com a annex 1 i 2, respectivament. Aquests criteris
poden ser modificats pel Consell de Govern, mitjançant un
decret.

2. Es modifica el punt 3 de l’article 100 del Decret 20/2015,
que queda redactat en els termes següents:

3. Les administracions turístiques han de vetlar perquè els
establiments d’allotjament compleixin els requisits, les
condicions i els serveis de la seva categoria.

Per això, a més de la visita d’inspecció com a conseqüència de
la presentació de l’autoavaluació, prevista en aquest Decret, les
administracions insulars competents poden establir plans
d’inspecció específics pel que fa a la categoria dels
establiments.

Disposició final tercera
Modifica la disposició addicional novena de la Llei 6/2017,
de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques a habitatges

1. Es modifica la disposició addicional novena de la Llei
6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques a habitatges, que passa a
tenir la redacció següent:

"Disposició addicional novena
Unitats d’apartaments turístics a Menorca

El Consell Insular de Menorca pot, en el seu àmbit
territorial, i com a data màxima l’1 de maig de 2023, aplicar
aquesta disposició per a les unitats que formen part dels
establiments d’allotjament turístic del grup d’apartaments
turístics autoritzats abans del 25 d’abril de 2003.

En els establiments esmentats, es podran comercialitzar de
forma independent unitats d’allotjament per part
d’explotadors diferents del principal de l’establiment
d’allotjament, sempre que hagin estat adquirides amb
anterioritat al 31 de desembre de 2021, compleixin els
requeriments de la normativa vigent per la seva categoria,
serveis i exercici de l’activitat, i hi hagi un acord amb
l’esmentat explotador principal pel que fa a l’explotació, el
manteniment i el funcionament de tots els serveis i zones
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comunes. Així mateix, s’exigeix la presentació de la
corresponent comunicació del nou explotador a
l’administració turística per tal de mantenir la unitat
d’explotació.

En cas de desacord entre les parts, el Consell Insular podrà
habilitar un procediment d’arbitratge per a la solució del
conflicte, previ a la via jurisdiccional."

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de
mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència

S’afegeix un segon paràgraf en la disposició addicional desena
de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els
projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb la
redacció següent:

"Aquest règim excepcional només és aplicable a les
despeses pluriennals que autoritzi el Consell de Govern
entre el 14 d’abril de 2021 i el 31 de desembre de 2026,
sens perjudici que es pugui estendre als expedients de
despesa que, d’acord amb el paràgraf anterior, així ho
requereixin, encara que no estiguin finançats amb els fons
europeus objecte d’aquesta Llei."

Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 56 de la Llei
14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera
següent:

"1. Quan per raons d’urgència i interès públic s’hagi
d’efectuar alguna despesa amb càrrec al pressupost de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats
instrumentals del sector públic administratiu que no es
pugui ajornar fins a l’exercici següent, i per a la qual no hi
hagi crèdit adequat o el consignat resulti insuficient, i no
sigui possible dotar-la mitjançant algun dels altres tipus de
modificacions de crèdit dels que preveu l’article 54 anterior
amb crèdits de la mateixa secció pressupostària, s’ha de
tramitar un crèdit extraordinari o un suplement del crèdit
inicialment previst, mitjançant l’aprovació del projecte de
llei corresponent o, en els casos que preveu l’apartat 3
d’aquest article, mitjançant l’acord corresponent."

Disposició final sisena
Modificació de l’article 17 de la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública de les Illes Balears

Es modifica la denominació i l’apartat primer de l’article 17 de
la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes
Balears, amb la redacció següent:

"Article 17
Creació i naturalesa

1. Es crea l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears
com un organisme autònom, adscrit a la conselleria
competent en matèria de salut, per al desenvolupament i
l’execució de les competències de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de salut pública, amb
personalitat jurídica pròpia, autonomia financera i plena
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats."

Disposició final setena
Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor en el moment de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Annex I

Annex II

Palma, 11 de febrer de 2022
El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela i Vázquez
La presidenta 
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 3 de  març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2209/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general en matèria de transparència i
bon govern, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
9713/21.

D'acord amb el que es preveu a l'article 170 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
9713/21, relativa a política general en matèria de transparència
i bon govern, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no procedeix a la contestació de les preguntes
escrites, ni a les sol·licituds de documentació i informació
tramitades per la Cambra en el termini establert en el seu
Reglament, i per això l'insta a complir els requisits i terminis
establerts en aquest.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir al complet desenvolupament reglamentari
previst a la Llei 4 /2011, de 31 de març, de bona administració

http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/ANNEX%201.%20Estrelles.%20Decret%20llei%203_2022.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/10/altres/ANNEX%202.%20Claus.%20Decret%20llei%203_2022.pdf
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i de bon govern de les Illes Balears, en un termini màxim de
deu mesos.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la modificació de la Llei 4/ 2011, de 31 de
març, de bona administració i de bon govern de les Illes
Balears, per establir que l'aprovació de decrets llei pel Consell
de Govern hagi de comptar, de manera preceptiva, d'informe de
l’Advocacia de la comunitat autònoma respecte del compliment
de les condicions previstes en l'article 49 de l'Estatut
d'Autonomia.

Palma, a 25 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
El portaveu
Antonio Costa  i Costa

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2136/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pla de mesures antifrau en l'àmbit de l'execució
dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022, pel
qual es manifesta el compromís del Govern de les Illes Balears
de lluita contra el frau i s'aprova el Pla de mesures antifrau en
l'àmbit d'execució dels fons del mecanisme de recuperació i
resiliència, s'ha plasmat en el Pla de mesures antifrau de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en l'àmbit d'execució dels fons del mecanisme de recuperació
i resiliència.

La posada en marxa i la gestió d'aquest pla suposarà la
necessitat d'assignar-hi algun empleat de manera específica?

Palma, a 22 de febrer de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

B)
RGE núm. 2137/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a pla de mesures antifrau en l'àmbit de l'execució
dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

L'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022, pel
qual es manifesta el compromís del Govern de les Illes Balears
de lluita contra el frau i s'aprova el Pla de mesures antifrau en
l'àmbit d'execució dels fons del mecanisme de recuperació i
resiliència, s'ha plasmat en el Pla de mesures antifrau de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en l'àmbit d'execució dels fons del mecanisme de recuperació
i resiliència.

Quan s'implantarà, a la web de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l'enllaç a la bústia de
denúncies externa Infofraude, gestionada pel Servei Nacional
de Coordinació Antifrau?

Palma, a 22 de febrer de 2022
La diputada
Idoia Ribas i Marino

C)
RGE núm. 2140/22, del diputat José Javier Bonet i Díaz,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a veïns de Santa
Eugènia adherits al contracte per tal de rebre energia solar
produïda a través de les plaques solars instal·lades per
l'IBE.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Ens por indicar quants veïns de Santa Eugènia han signat a
dia 22 de febrer de 2022 el contracte d'adhesió per tal de rebre
energia elèctrica produïda a través de les plaques solars
instal·lades per l'IBE?

Palma, a 23 de febrer de 2022
El diputat
José Javier Bonet i Díaz

D)
RGE núm. 2170/22, de la diputada María  Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunions dels organismes recollits a la Llei 8/2012,
turística de Balears, per tractar, debatre o acordar el
Decret llei 3/2022, d'11 de febrer.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.



BOPIB núm. 145 -  4 de març de 2022 8359

En quantes ocasions s'han reunit els organismes recollits a
la Llei 8/2012, turística de Balears, en el seu article 10.2, per
tractar, debatre o acordar el Decret llei 3/2022, d'11 de febrer?
Indicau les dates de cada una de les reunions mantingudes.

Palma, a 23 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

E)
RGE núm. 2174/22, de la diputada María  Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans de qualitat específics d'establiments comprovats per
la conselleria des de 2019.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de plans de qualitat específics d'establiments ha
comprovat la conselleria des de 2019 fins a dia d'avui?

Palma, a 23 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

F)
RGE núm. 2175/22, de la diputada María  Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans de modernització posats en marxa per la
Conselleria de Turisme des de 2015.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de plans de modernització ha posat en marxa la
Conselleria de Turisme des de 2015, anualment, fins a dia
d'avui? Quins resultats ha obtingut?

Palma, a 23 de febrer de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

G)
RGE núm. 2177/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vehicles de més de 10 anys d'antiguitat
amb permís de circulació a Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Ens pot informar la Conselleria de Transició Energètica de
quin és el nombre total de vehicles de més de 10 anys
d'antiguitat que estan d'alta per circular a Balears? Quin és el

percentatge d'aquests vehicles sobre el total del parc de
vehicles de Balears?

Palma, a 24 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

H)
RGE núm. 2178/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a nombre de vehicles de més de 10 anys d'antiguitat
que circulen a Balears sense ITV en vigor.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Ens pot informar la Conselleria de Transició Energètica si
coneix dades o estudis sobre el nombre de vehicles de més de
10 anys d'antiguitat que circulen a Balears sense haver superat,
com és exigible, la inspecció tècnica de vehicles?

Palma, a 24 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

I)
RGE núm. 2179/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a exigències d'emissions que s'apliquen a l'ITV.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Ens pot informar la Conselleria de Transició Energètica si
considera adequades les exigències d'emissions que s'apliquen
a la inspecció tècnica de vehicles com a mesura per controlar
la pol·lució?

Palma, a 24 de febrer de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 2205/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
atenció en al·lergologia en el Servei de Salut de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Ja que no hi ha un servei o una unitat integral i específica
d'al·lergologia, com a tal, al Servei de Salut de les Illes Balears.
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1. Quin és el nombre de casos atesos per l'al·lergòleg o
l'al·lergòloga del Servei de Salut durant l'any 2021?

2. Quin és el nombre de casos d'al·lergologia derivats a la
unitat, el servei o l'especialista d'immunologia durant 2021?

3. Quants de pacients de casos d'al·lergologia han estat derivats
des del Servei de Salut a centres sanitaris de gestió concertada
o privada durant els anys 2020 i 2021?

Palma, a 25 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

K)
RGE núm. 2208/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
ingressos per publicitat a IB3 durant l'exercici
pressupostari 2021.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Se sol·licita l'import total per ingressos per publicitat emesa
a ràdio i televisió IB3 durant l'exercici de 2021 comptabilitzats
per l'EPRTVIB, especificant quins són d'entitats privades i
d'entitats públiques (administracions, òrgans, institucions), i
quins són a ràdio i quins a televisió.

Palma, a 25 de febrer de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

L)
RGE núm. 2223/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferiment
d'aparcaments de l'IBAVI en règim de lloguer a la web de
l'IBAVI.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents 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.

Des de quina data s'ofereixen els aparcaments propietat de
l'IBAVI en règim de lloguer a la web de l'Institut Balear de
l'Habitatge a l'apartat d'accessos directes?

Palma, a 28 de febrer de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

M)
RGE núm. 2229/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la presidenta
del Govern.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la presidenta del Govern, Sra. Francina Armengol? De quins
títols acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

N)
RGE núm. 2230/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, Sr. Juan Pedro Yllanes? De quins títols
acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

O)
RGE núm. 2231/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Sra.
Mercedes Garrido? De quins títols acreditatius d'aquests
coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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P)
RGE núm. 2232/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario
Sánchez? De quins títols acreditatius d'aquests coneixements
disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 2233/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago
Negueruela? De quins títols acreditatius d'aquests coneixements
disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

R)
RGE núm. 2234/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera
d'Afers Socials i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la consellera d'Afers Socials i Esports, Sra. Fina Santiago?
De quins títols acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

S)
RGE núm. 2235/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el consellera
d'Educació i Formació Professional.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller d'Educació i Formació Professional, Sr. Martí
March? De quins títols acreditatius d'aquests coneixements
disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

T)
RGE núm. 2236/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera de
Salut i Consum.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez? De
quins títols acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

U)
RGE núm. 2237/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de
Fons Europeus, Universitat i Cultura.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Sr.
Miquel Company? De quins títols acreditatius d'aquests
coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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V)
RGE núm. 2238/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de
Medi Ambient i Territori.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir? De
quins títols acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

W)
RGE núm. 2239/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Sra. María
A. Jacoba Pía de la Concha? De quins títols acreditatius
d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

X)
RGE núm. 2240/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
de coneixements de llengua catalana que té el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el nivell de coneixements de llengua catalana que
té el conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Josep Marí? De
quins títols acreditatius d'aquests coneixements disposa?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Y)
RGE núm. 2257/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector
lacti de Menorca davant la crisi de subministrament
provocada per la COVID-19 (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 28 de febrer al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a
iniciar l'expedient de despesa, per un import d'1.800.000 euros,
destinat a la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el
sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments
provocada per la COVID-19. Quin és el calendari del
FOGAIBA per a la convocatòria i el pagament d'aquests ajuts?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

Z)
RGE núm. 2258/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector
lacti de Menorca davant la crisi de subministrament
provocada per la COVID-19 (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 28 de febrer al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a
iniciar l'expedient de despesa, per un import d'1.800.000 euros,
destinat a la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el
sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments
provocada per la COVID-19. Ha autoritzat la Comissió
Europea aquests ajuts i amb quins criteris?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AA)
RGE núm. 2259/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector
lacti de Menorca davant la crisi de subministrament
provocada per la COVID-19 (3).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 28 de febrer al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a
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iniciar l'expedient de despesa, per un import d'1.800.000 euros,
destinat a la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el
sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments
provocada per la COVID-19. Es veuen afectats aquests ajuts
per les restriccions de la regla de minimis de la Unió Europea?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AB)
RGE núm. 2260/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector
lacti de Menorca davant la crisi de subministrament
provocada per la COVID-19 (4).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 28 de febrer al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a
iniciar l'expedient de despesa, per un import d'1.800.000 euros,
destinat a la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el
sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments
provocada per la COVID-19. Ha previst la Conselleria
d'Agricultura uns ajuts similars per al sector lacti de Mallorca,
atès que també pateix la crisi de subministrament provocada
per la pandèmia?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AC)
RGE núm. 2261/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el sector
lacti de Menorca davant la crisi de subministrament
provocada per la COVID-19 (5).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Consell de Govern autoritzà el 28 de febrer al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) a
iniciar l'expedient de despesa, per un import d'1.800.000 euros,
destinat a la convocatòria d'ajuts de l'any 2022 per mantenir el
sector lacti de Menorca davant la crisi de subministraments
provocada per la COVID-19. Té intenció la Conselleria
d'Agricultura d'aprovar, i dotar pressupostàriament, un pla de
suport per a la viabilitat, la modernització, la promoció i la
comercialització del sector lacti de Mallorca? Quan? Amb
quina dotació econòmica?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AD)
RGE núm. 2262/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents
dels cans al bestiar (1).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En el Consell Agrari Interinsular celebrat el gener de 2020
la consellera d'Agricultura anuncià un "pla d'actuació per
pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al bestiar". Per
què no ha redactat aquest pla?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

AE)
RGE núm. 2263/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla d'actuació per pal·liar els efectes dels atacs freqüents
dels cans al bestiar (2).

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan començarà a aplicar el Govern de les Illes Balears el
pla per pal·liar els efectes dels atacs freqüents dels cans al
bestiar que anuncià la consellera d'Agricultura en el Consell
Agrari Interinsular celebrat el gener de 2020?

Palma, a 2 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, ratifica l'admissió per delegació de la
pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següent.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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A)
RGE núm. 2221/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
mesures del Govern per pal·liar l'escalada de preus.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, considera que el seu govern pren mesures
per pal·liar l'escalada de preus històrica que colpeja
directament les butxaques dels ciutadans, dels autònomes i de
les PIME de les nostres illes?

Palma, a 28 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

B)
RGE núm. 2283/22, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a recuperació del Servei d'Ensenyament del Català.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Presidenta, pensa el seu govern adoptar noves mesures
en suport de la llengua pròpia de Balears com la recuperació
del Servei d'Ensenyament del Català?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques

C)
RGE núm. 2284/22, de la diputada Catalina Pons i

Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a ajuda humanitària urgent als refugiats
de la guerra d'Ucraïna.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Senyora consellera, què pensa fer el Govern per ajudar a la
quantitat de refugiats de la guerra d'Ucraïna que necessiten
ajuda humanitària urgent?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
Catalina Pons i Salom

D)
RGE núm. 2294/22, del diputat Juan Manuel Gómez i

Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
línia d'acció del Govern en la crisi humanitària d'Ucraïna.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera, quina és la línia d'acció d'aquest govern
davant la crisi humanitària generada per la guerra d'Ucraïna?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola

E)
RGE núm. 2295/22, del diputat Jesús Méndez i Baiges,

del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a efectes
previsibles de la difusió del joc entre els joves.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, quines mesures pensa prendre aquest govern
per minimitzar els efectes de la campanya proposada pel
Govern d'Espanya per iniciar i fidelitzar en el joc els nostres
joves d'entre 18 i 22 anys?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Jesús Méndez i Baiges

F)
RGE núm. 2296/22, de la diputada Patricia Guasp i

Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fórmula d'aplicació de la voluntat del Govern de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, se sent còmoda governant sota la fórmula
del "faci's la voluntat de l'executiu"?
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Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 2297/22, del diputat Antonio Jesús Sanz i

Igual, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projectes
Next Generation EU previstos per a Formentera el 2022.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller, podria detallar quins són els projectes Next
Generation EU previstos per a Formentera el 2022?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Antonio Jesús Sanz i Igual

H)
RGE núm. 2298/22, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a central tèrmica de
Maó.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quan preveu el Govern que la central tèrmica de Maó deixi
de cremar fueloil?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Josep Castells i Baró

I)
RGE núm. 2299/22, de la diputada María Tania Marí i

Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bretxa
digital entre els nostres majors.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera el Govern que està fent tot el possible per reduir
la bretxa digital entre els nostres majors?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
María Tania Marí i Marí

J)
RGE núm. 2300/22, de la diputada Virginia Marí i

Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quadernet que s'està distribuint pels col·legis de les Illes
Balears sobre protecció mediambiental de la mar.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera d'Agricultura, quina opinió li mereix el
quadernet que s'està distribuint pels col·legis de les Illes
Balears sobre protecció mediambiental de la mar?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
Virginia Marí i Rennesson

K)
RGE núm. 2301/22, de la diputada Margalida Durán i

Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de les noves infraestructures educatives contemplades en el
Pla d'infraestructures.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quan falta prop d'un any per acabar la legislatura, en quina
situació es troben les noves infraestructures educatives
contemplades en el Pla d'infraestructures?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera

L)
RGE núm. 2302/22, de la diputada María Salomé

Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Menorca fora del PERTE turístic.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme del fet que
Menorca hagi quedat fora del PERTE turístic presentat al
Govern de l'Estat?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló
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M)
RGE núm. 2303/22, del diputat José Luis Camps i Pons,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de
formació professional anunciat per al municipi d'Es Castell.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sr. Conseller d'Educació i Formació Professional, quina
previsió té per al nou centre de formació professional anunciat
per al municipi d'Es Castell?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
José Luis Camps i Pons

N)
RGE núm. 2304/22, de la diputada María Asunción

Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
impacte de la sequera a l'agricultura i  la ramaderia de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina és la resposta de la Conselleria d'Agricultura a
l'impacte de la sequera a l'agricultura i la ramaderia de les Illes
Balears?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
María Asunción Pons i Fullana

O)
RGE núm. 2305/22, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de la
depuradora de Sa Pobla.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

En quina situació es troba l'ampliació de la depuradora de
Sa Pobla?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

P)
RGE núm. 2306/22, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
explicacions públiques sobre l'anomenat "cas Varadero".

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Pensa el Govern donar explicacions públiques sobre les
denúncies de corrupció formulades en el sector nàutic en
l'anomenat "cas Varadero"?

Palma, a 3 de març de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Q)
RGE núm. 2307/22, del diputat Antonio Costa i Costa,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació de
polítiques per fomentar la natalitat a les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, considera necessària la implantació de
polítiques per fomentar la natalitat a les Illes Balears?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Antonio Costa i Costa

R)
RGE núm. 2308/22, del diputat Jorge Campos i Asensi,

del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
presumpte cas de corrupció.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sra. Armengol, té alguna cosa a dir respecte de la
presumpta corrupció que afecta el seu govern?

Palma, a 3 de març de 2022
El diputat
Jorge Campos i Asensi



BOPIB núm. 145 -  4 de març de 2022 8367

S)
RGE núm. 2309/22, de la diputada Idoia Ribas i

Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a millora de la vida de les dones.

D'acord amb el que preveuen els articles 171 i 172 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Garrido, en què ha millorat la vida de les dones des que
vostè dirigeix la seva conselleria?

Palma, a 3 de març de 2022
Las diputada
Idoia Ribas i Marino

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 2022, admet a tràmit la proposició no de llei
següent, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2087/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a lliure elecció de llengua.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Registram aquesta proposició no de llei en defensa de la
lliure elecció de llengua coincidint amb el Dia Internacional de
la Llengua Materna, denunciant que aquest dret a triar la
llengua d'ensenyament consagrat per l'ONU es vulnera a
Balears des de fa més de 25 anys.

A VOX partim d'una premissa que considerem bàsica: quan
proposam la lliure elecció de llengua tractam d'un dret, no d'una
gràcia o llicència atorgada, com les constitucions de l'antic
règim, sinó com un dret inherent, similar a altres recollits a la
Declaració Universal dels Drets de l'Home i a la nostra
Constitució de 1978. No es tracta per tant d'establir una
negociació o barem. Els drets no admeten mesures ni poden ser
delimitats. No existeix un 50% de dret a la vida o un 40% de
dret a la llibertat d'expressió. Els drets essencials no es
delimiten a una determinada edat. Existeix el dret a rebre
l'ensenyament en la llengua materna.

L'article 27 de la Constitució Espanyola estableix la llibertat
d'educació. I com a concreció d'aquesta llibertat destaca la
llibertat lingüística enfront de la imposició de les llengües

regionals que es duu a terme actualment a Espanya, en aquelles
comunitats autònomes amb règim de cooficialitat lingüística.

A Balears, enfront de la defensa de la llibertat, el Govern
balear aposta per la imposició de la llengua catalana. És a
través de la imposició del català sobre la qual s'articula
l'adoctrinament catalanista que se sofreix avui dia en molts
centres públics de Balears.

Els alts índexs d'abandonament i fracàs escolar són el reflex
que l'actual sistema educatiu no funciona. En aquest fracàs
influeix decisivament la immersió lingüística obligatòria en
català que, de fet, se sofreix en la pràctica totalitat dels centres
educatius públics de les Illes.

Tots els organismes internacionals pedagògics, incloent la
mateixa UNESCO, recomanen l'educació en llengua materna
enfront de la immersió obligatòria.

És factible i necessari, per millorar els resultats, un sistema
educatiu basat en la llibertat.

Són les famílies i no l'administració que han de triar la
llengua en la qual desitgen escolaritzar als seus fills d'entre les
dues oficials de l'arxipèlag balear. Actualment, gràcies a la
normativa vigent, les hores assignades a la llengua oficial de
l'Estat i cooficial de Balears, l'espanyol, no excedeix de les
hores designades per a la impartició de l'assignatura de Llengua
i Literatura Espanyoles present en tots els nivells educatius amb
una càrrega lectiva de 3 hores setmanals. La pràctica totalitat
dels alumnes matriculats en centres educatius públics de
Balears veuen reduït l'ús acadèmic de la llengua espanyola a
aquestes tres hores durant la totalitat de la seva vida escolar.

La Llei de normalització lingüística de 1986 i el mal
anomenat Decret de "mínims" de 1997 apuntalen la política de
substitució lingüística establint que el percentatge mínim de
presència de llengua catalana a les aules ha de ser del 50%
d'hores lectives totals, però no estableix un màxim, de manera
que s'invoca constantment aquest decret per justificar l'actual
immersió lingüística en llengua catalana. Aquesta normativa és
la que ara es pretén blindar en la nova llei d'educació balear, a
la qual s'oposa VOX en els termes recollits en l'esmena a la
totalitat presentada en el seu moment i en els posteriors debats
i votacions.

En l'actualitat, els pares que matriculen als seus fills per
primera vegada en un centre públic han de manifestar
consentiment explícit amb el projecte lingüístic del centre
(majoritàriament d'immersió en català), condició sense la qual
no poden formalitzar la matrícula. Des de VOX defensam que
siguin les famílies les que triïn la llengua d'ensenyament.

La situació que sofreixen els alumnes i les famílies a les
escoles de Balears és, a més, contrària a la Constitució i al
nostre ordenament jurídic, tal com han sentenciat el Tribunal
Constitucional i el Tribunal Suprem en reiterades ocasions.
Sentències que no es compleixen a Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari VOX en el Parlament
balear sol·licita:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar tota la normativa que impossibilita l'elecció
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del castellà o espanyol com a llengua d'ensenyament, i a iniciar
l'elaboració d'una nova normativa que permeti la lliure elecció
de llengua entre les llengües cooficials en tots els nivells
educatius en centres d'ensenyament no universitari sostinguts
amb fons públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l'ensenyament de les modalitats
lingüístiques mallorquina, menorquina, eivissenca i
formenterenca en els centres educatius.

Palma, a 21 de febrer de 2022
El portaveu
Jorge Campos i Asensi

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 3 de març de 202, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

A)
RGE núm. 2169/22, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
COVID persistent, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió de Salut.

La COVID persistent o Long Covid és una afectació a
través de la qual els pacients de COVID-19 mantenen una
simptomatologia persistent una vegada superada la fase aguda
de la infecció més enllà de les 12 setmanes des de l’inici dels
primers símptomes. Aquesta situació afecta entre un 10 i un 15
per cent de les persones contagiades, que poden mantenir els
mateixos símptomes o desenvolupar-ne de nous. Ara mateix
s’han detectat fins a 200 afectacions diferents derivades de la
COVID persistent, però les més comunes són: simptomatologia
respiratòria, tos, cefalea, dolors musculars, incapacitat per
realitzar esforços ordinaris, cansament extrem, nebulosa
mental, manca de memòria o incapacitat de concentració.

Altrament, la Long Covid es més freqüent entre les dones
que es troben en la franja d’edat de 35 i 45 anys, encara que
aquest fet no implica que no es pugui donar en homes de totes
les edats. Si més no, existeixen moltes més probabilitats que
aparegui en aquells casos que han desenvolupat símptomes i és
molt més excepcional en els pacients asimptomàtics. Ara
mateix cada un dels símptomes de la COVID persistent es
tracta tant de manera individual com multifuncional, i sembla
que existeixen prou evidències en el fet que la vacuna contra la

COVID-19 tengui efectes positius en la remissió d’algunes
d’aquestes afectacions.

Si més no, encara ara no existeix un tractament concret ni
definitiu que permeti superar la Long Covid, però davant
d’altres coronavirus amb aquestes conseqüències s’han donat
casos de recuperació dels pacients. Per aquest motiu, és
important realitzar un seguiment especial pel que fa a la
COVID persistent en el marc de la lluita contra el
SARS-CoV-2 i prendre accions que permetin avançar en la
seva cura per millorar la vida dels pacients.

Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a avançar en la investigació i en l’impuls d’una estratègia de
seguiment i tractament centrada en tots aquells pacients amb
efectes persistents de la COVID-19.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern del Estat a
incloure la COVID persistent en el Plan de Acción de Atención
Primaria y Comunitaria, 2022-2023.

Palma, a 23 de febrer de 2022
Els diputats
Juli Dalmau i de Mata
Antonia Martín i Perdiz
El portaveu suplent
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria

B)
RGE núm. 2186/22, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a bretxa digital i gent gran, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Tots som conscients que la pandèmia i els efectes
econòmics d'aquesta ha accelerat de manera precipitada i
massiva la digitalització de tots els processos institucionals,
comercials, administratius, etc., avançant el canvi dels usos i els
costums presencials a models telemàtics. Aquesta acceleració
ha suposat un salt que no tots els espanyols han pogut suportar,
no podent molts d'ells adequar-se a les noves formes i maneres
de dur a terme gestions professionals, personals o
administratives que abans realitzaven de manera presencial en
les oficines corresponents.

Els "nadius digitals" sí que estaven en condicions d'accedir
i adequar-se a aquesta acceleració i del pas dels processos
manuals o analògics als informàtics.

No obstant això, l'anomenada tercera edat, sènior i fins i tot
persones més joves, amb menor formació o aprenentatge
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informàtic o d'utilització de xarxes informàtiques, s'han vist
afectades enormement amb la desaparició de l'atenció
presencial en oficines de molts sectors, fins i tot en la pròpia
administració pública, arribant a trobar-se amb barreres de
caràcter digital i que els incapacita o dificulta de manera
extraordinària per resoldre problemes domèstics que abans
feien de manera personal.

Aquesta situació ha vulnerat i està vulnerant molts dels
drets dels consumidors, fent-los quedar a la mercè de l'ajuda
d'altres persones en el seu quefer diari o fins i tot portant-los a
la frustració personal.

Les limitacions físiques, la salut, els canvis socioculturals,
la soledat i fins i tot la falta d'accessibilitat en moltes zones
rurals de la nostra geografia, i ara de manera brutal amb la
bretxa digital, han convertit molts ciutadans i en particular els
de major edat en ciutadans vulnerables i molt dependents.

La bretxa digital inclou "bretxa d'ús" perquè fan falta
competències i coneixements digitals; "bretxa d'accés" perquè
no tothom té les mateixes possibilitats econòmiques o socials;
i conté també "bretxa de qualitat», és a dir que, més enllà de
buscar en Internet o de contestar un WhatsApp, cal anar a la
informació fiable i de qualitat, fer un bon ús de la xarxa implica
un àmbit de seguretat i una formació que a vegades no es té o
que es triga a adquirir.

L'activitat de les entitats financeres ha d'arribar a tots els
usuaris, amb les modalitats que siguin adequades per a
cadascun d'ells, finalitat que només pot aconseguir-se a través
d'una certa regulació per part de l'Estat, per obtenir un augment
de l'eficiència social de l'activitat financera.

L'activitat bancària és necessària i essencial, no sols per
assegurar l'estalvi, gestionar els pagaments i cobraments entre
particulars, facilitar el consum de les persones i de les famílies,
sinó també per a multitud de cobraments i pagaments de tots els
ciutadans amb els diferents nivells de l'administració.

Per tot això, els poders públics han de garantir els drets de
tots els espanyols, entre ells els econòmics, i evitar l'exclusió
financera sense discriminació de la seva condició o
circumstància personal o social, ni de la seva edat, havent de
legislar per contrarestar les situacions d'inferioritat en les quals
es troba i que s'incrementarà, si no es posen els remeis
necessaris.

Per tot l'esmentat, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de
Mallorca i tots els ajuntaments a garantir que tots els ciutadans
que ho desitgin puguin fer els tràmits administratius que
corresponguin de forma presencial.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a l'ampliació de la cartera de serveis financers que
presten les oficines de correus garantint el seu accés a les
persones majors que viuen a municipis de menys de 5.000
habitants o a municipis que encara que siguin més grans no

disposin de cap oficina d'una entitat bancària per evitar la seva
exclusió financera i social.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a impulsar les modificacions normatives pertinents per
garantir que tots els consumidors, independentment del seu lloc
de residència i en especial per a les persones majors, tinguin
accés fàcil, pròxim i amb atenció presencial per part de les
entitats bancàries i financeres per tal de satisfer les seves
necessitats.

Palma, a 24 de febrer de 2022
La diputada
Margalida Durán i Cladera
El portaveu
Antonio Costa i Costa

C)
RGE núm. 2200/22, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a treballadores de la llar, davant la
Comissió de Turisme i Treball.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Turisme i Treball.

Les persones que treballen al sector laboral domèstic i de la
llar constitueixen un col'lectiu altament precaritzat i
invisibilitzat. A més, es tracta d'un col·lectiu molt feminitzat
(més del 95% de les persones són dones) i, a més, en molts
casos són les dones migrades (més del 42%). Aquesta situació
de precarització i vulnerabilitat té, en part, el seu origen en una
legislació discriminatòria i en el fet que en la majoria de cases
aquestes persones formen part de l'economia submergida. Tot
plegat fa que les treballadores de la llar no tinguin tipus de
protecció social. De fet, i d'acord amb les estimacions
realitzades per l'Organització lnternacional del Treball (OIT),
una de cada 3 treballadores de la llar a l'Estat espanyol fa feina
sense contracte.

D'altra banda, i en els casos en què les tasques domèstiques
sí es fan de forma legal i regulada, la legislació espanyola deixa
les persones que s'hi dediquen en condicions laborals molt
precàries. Actualment, les condicions de treball d'aquest sector
vénen regulades pel Reial Decret 1620/2011, que va entrar en
vigor el gener de 2012. Malgrat que aquest decret reconeix
l'àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament laboral, es
considera que es produeix una relació laboral de caràcter
especial i cotitza sota un sistema especial dins el Règim
General de la Seguretat Social. La regulació d'aquest sector
permet que encara es mantinguin aspectes molt negatius com
són l'acomiadament per desistiment, l'exclusió de la prevenció
de riscos laborals i del Fons de Garantia salarial i, molt
especialment, l'exclusió de la prestació per desocupació.

En els darrers anys, diferents col·lectius han intentat
visibilitzar i denunciar aquesta situació. No obstant això, el
Govern espanyol no ha fet passes decidides per modificar la
legislació, tot i les advertències de la UE, que considera que
deixar les treballadores de la llar sense dret a tenir prestació
d'atur és contrari al dret europeu. De fet, segons l'Advocat
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General del TJUE "la legislació espanyola que exclou aquestes
treballadores de tenir prestació d'atur és contrària a la directiva
sobre el principi d'igualtat de gènere". És més, "els estats
membres han de respectar el principi de no-discriminació per
raó de gènere en matèria de Seguretat Social", apuntava el mes
de setembre de 2021. 

Aquesta mateixa setmana el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) ha conclòs en sentència ferma que el sistema
espanyol és discriminatori per no reconèixer el dret a cobrar
una prestació per desocupació a aquest col·lectiu. En concret,
el Tribunal de Justícia declara que "la directiva sobre igualtat
en matèria de seguretat social s'oposa a una disposició nacional
que exclou les prestacions per desocupació de les prestacions
de Seguretat Social concedides als empleats de llar per un
règim legal de Seguretat Social, en la mesura en què aquesta
disposició situï les treballadores en desavantatge particular
respecte dels treballadors i no estigui justificada per factors
objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe".

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
ratificar el conveni 189 de l'OIT, que obliga a l'equiparació dels
drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la
resta de treballadors del Règim General de la Seguretat Social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
eliminar el sistema especial de la Seguretat Social per a les
persones treballadores de la llar i a la seva incorporació
immediata al Règim General de la Seguretat Social, per la
igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores,
i a equiparar en el dret a la prestació d'atur, la cobertura de
maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria;
així com la introducció de mesures correctores en les
cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna.

3, El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment -que
equival a un acomiadament lliure-, i que es garanteixi la
protecció dels drets fonamentals de les persones treballadores.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
complir amb l'obligatorietat que tots els contractes siguin per
escrit, per garantir els drets laborals de totes les persones
treballadores de la llar i, especialment, per evitar la irregularitat
sobrevinguda.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
realitzar plans d'inspecció, a través dels serveis d'inspecció de
la Seguretat Social, per tal d'aflorar la contractació fraudulenta
i l'economia submergida que està instaurada en aquest sector.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la
violència masclista en el treball de la llar, amb èmfasi en
abusos sexuals, investigant i posant especial atenció en la
incidència del tràfic i l'explotació laboral de persones en el
marc de la Unitat de tràfic d'éssers humans.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
realitzar companyes de prevenció dels riscos laborals,
promovent la formació per millorar la preparació per a la seva
tasca i la qualificació per a la promoció professional,
adaptant-les als horaris de treball del sector de treballadores de
la llar.

Palma, a 24 de febrer de 2022
El diputat
Joan Josep Mas i Tugores
El portaveu
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 2203/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a pobresa financera, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.

Després de la crisi del sector financer originada
principalment per l'anomenada bombolla immobiliària, i, en el
cas de les caixes d'estalvi, per la nefasta i negligent gestió per
part dels responsables polítics col·locats al capdavant
d'aquestes institucions, es va originar un procés de fusions i
concentració que ha donat origen a l'actual panorama bancari
a Espanya.

Les grans entitats resultants d'aquesta simplificació del
sector no s'ha produït de manera plàcida i sense repercussions.
D'una part es van realitzar un gran nombre d'ERO enviant
milers de treballadors bancaris a l'atur o es va prescindir del
capital d'experiència mitjançant el sistema de prejubilacions
pactades. D'una altra, s'ha reduït de manera dràstica el nombre
d'oficines, arribant a desaparèixer de molts municipis, amb la
consegüent desatenció i perjudicis per al públic en general. En
alguns llocs, on la implantació de les caixes d'estalvi era
majoritària, aquest problema de falta d'oficines i del consegüent
dèficit d'atenció és especialment greu.

Especialment sagnant és la situació en la qual es troben els
nostres majors i aquells sectors de la població més desfavorits
als quals afecta la bretxa digital. Ens trobem davant una
situació kafkiana en la qual un usuari que es presenta en una
sucursal no és atès sense cita prèvia, i no se li permet sol·licitar
aquesta cita de manera presencial, sinó telemàtica, amb la qual
cosa qui no té accés a les modernes tecnologies digitals queda
fora del sistema financer.

Igualment, moltes poblacions s'han quedat sense cap oficina
bancària, i els veïns es veuen obligats a desplaçar-se a altres
poblacions per a qualsevol gestió.

Al costat de tot ells, les entitats financeres s'aprofiten del
desistiment de funcions del Banc d'Espanya, imposant de
manera abusiva i unilateral horaris restringits de caixa, obligant
a realitzar les operacions a través dels caixers o mitjançant la
banca en línia, apartant de nou els qui per edat o falta de
recursos no tenen accés a aquestes tecnologies.
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La banca, els beneficis de la qual no deixen de créixer, és
a més un servei públic essencial, com van recollir en el seu
moment els decrets de l'estat d'alarma durant la pandèmia. Els
treballadors bancaris van seguir, gairebé sense reconeixement
social, al peu del canó en els moments més durs, i igual que 
altres, com farmacèutics o empleats del sector alimentari, sense
mesures bàsiques de protecció, la qual cosa va originar
nombrosos contagis i morts. L'actual legislació espanyola
obliga, de facto, a la utilització dels serveis bancaris. Per
blanqueig de capitals no es poden realitzar pagaments en
efectiu a partir de determinades quantitats, no es poden pagar
determinats rebuts si no és a través d'una entitat bancària i així
un llarg etcètera que obliga els ciutadans a operar mitjançant
les entitats financeres.

Des del Grup Parlamentari de VOX Baleares volem donar
veu a aquest enorme col·lectiu que es veu injustament tractat
per les entitats bancàries i en conseqüència proposem les
següents mesures:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a actualitzar la legislació en matèria de bones praxis en el
sector financer de manera que es garanteixi l'atenció adequada
a tots els ciutadans.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un tracte preferencial a les entitats financeres
que garanteixin l'accés a l'atenció personal de tots els usuaris
eliminant la bretxa digital i la pobresa financera, i en
conseqüència:

- A utilitzar de manera preferent aquestes entitats per al
pagament de tota mena de rebuts públics, pagament
d'impostos, taxes i sancions.
- A utilitzar de manera preferent aquestes entitats en els
dipòsits de comptes públics, pagament de nòmines
d'empleats públics i tot tipus de transaccions financeres de
pagament a proveïdors o pagament d'ajudes i subvencions.
- A utilitzar de manera preferent aquestes entitats en totes
les empreses instrumentals del sector públic.
- A recomanar a la resta d'institucions públiques de Balears,
consells insulars i ajuntaments aplicar aquest principi
preferencial.

Palma, a 24 de febrer de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge  Campos i Asensi

E)
RGE núm. 2204/22, dels grups parlamentaris Unidas

Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a dret a
ser atès de manera efectiva, davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els grups
parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Gairebé 20 milions d'espanyols i espanyoles no posseeixen
competències digitals bàsiques, i el 8% de la població

espanyola mai s'ha connectat a Internet. Aquestes són algunes
dades que s'extreuen del Pla Nacional de Competències
Digitals, en l'àmbit de “l’Espanya Digital 2025”. De manera
més concreta, gairebé un 35% dels espanyols no sap com
comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics al no tenir els coneixements necessaris, segons les
dades de l'INE de 2020. Segons el primer informe de
l'Observatori de competències digitals i ocupabilitat elaborat
pel departament de Sociologia de la UAB i la IMANcorp
Foundation, un de cada quatre enquestats va afirmar no tenir
competències o tenir-les baixes.

Un dels factors que genera més desigualtat és l'edat, on
l'índex de competències digitals en el tram d'edat d'entre 56 i 65
anys és de només un 8,52, reduint-se al 5,62 en els majors de
65.

La bretxa digital -que afecta molts segments de la població-
és un fet, i això comporta tota una successió de desigualtats que
afecten directament als drets bàsics, recollits i plasmats a la
Constitució, que a l'article 103 recull que “l'administració
pública serveix amb objectivitat als interessos generals i actua
d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i
al dret”. Aquest principi es desenvolupa a la Llei 39/2015, de
l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, una de les potes de la reforma de
l'ordenament jurídic públic articulada en les relacions “ad
extra” -com la citada llei- com “ad intra”, la Llei de règim
jurídic del sector públic.

A l'exposició de motius de la Llei 39/2015 especifica que
“la materialització d'aquests principis (els de l'article 103 de la
Constitució) es produeixen en el procediment, constituït per
una sèrie de procediments formals que han de garantir l'adequat
equilibri entre l'eficàcia de l'actuació administrativa i la
imprescindible salvaguarda dels drets dels ciutadans i les
empreses, que han d'exercir-se en condicions bàsiques d'igualtat
en qualsevol part del territori, amb independència de
l'administració amb la qual es relacionin els seus titulars”.

El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova
el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per
mitjans electrònics, està sotmès al principi d'accessibilitat, tal
com es plasma als principis generals, que “ha de respectar al
dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els serveis
electrònics per garantir la igualtat i la no-discriminació a l'accés
a les persones usuàries, en particular de les persones amb
discapacitat i de les persones majors” (art.2 del Reglament
d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans
electrònics). I el que és més important, l'obligació de
relacionar-se amb l'administració pública electrònicament
només sotmet les persones jurídiques, les entitats sense
personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat
professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria,
els representants d'un interessat que estigui obligat i els
empleats de les administracions públiques que tramitin per raó
de la seva condició d'empleat públic. Això queda plasmat a
l'article 3 del reglament anteriorment citat, que quan parla
d'obligacions es remet a la Llei 39/2015. És a dir, aquesta
norma no afecta la ciutadania en general, que pot optar per
relacionar-se de manera electrònica o no.
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La Constitució també obliga els poders públics a garantir
“la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant
procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims
interessos econòmics d'aquests”, així com “promoure la
informació i l'educació dels consumidors i usuaris” (art.51 CE).
És també un dret constitucional que els poders públics
promoguin “les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
l'individu i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives;
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social” (art.9 CE). La bretxa
digital, per tant, constitueix una vulneració de la igualtat
promulgada a la Constitució, així com del dret de petició, si
aquesta petició només pot canalitzar-se de manera adequada de
manera digital.

No és només la pròpia legislació espanyola la que marca el
camí en la protecció del consumidor.

En el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE),
l'article 169 estableix que “per promoure els interessos dels
consumidors i garantir un alt nivell de protecció, la Unió
contribuirà a protegir la salut, la seguretat i els interessos
econòmics dels consumidors, així com a promoure el seu dret
a la informació, a l'educació i a organitzar-se per a salvaguardar
els seus interessos”. Els interessos econòmics dels ciutadans i
ciutadanes passen sempre per la garantia de poder tramitar amb
efectivitat qualsevol document amb l'administració pública, així
com les gestions que se li derivin amb els subministraments
bàsics i els serveis essencials. Pel que fa a la relació amb
l'administració, la UE reconeix a l'article 41 del TFUE, el dret
a una bona administració, per la qual cosa “tota persona té dret
que les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió
tractin els seus assumptes imparcialment i equitativament i dins
un termini raonable”.

El problema s'accentua quan les administracions públiques
experimenten un canvi de paradigma pel que fa a l'atenció al
públic de manera presencial, on s'evidencia una situació de
coexistència entre les dues vies d'atenció i relació -digital i
presencial- entre l'administració pública i la ciutadania, encara
que de manera profundament desigual entre l'una i l'altra. És
evident que l'avanç en l'administració electrònica genera
múltiples beneficis i que, a més, és un dret recollit a la
legislació, però també deixa enrere moltes persones que
necessiten realitzar les seves gestions, tant en l'administració
pública com en la gestió dels subministraments essencials, de
manera presencial a causa de l'absència de competències
digitals determinades per factors d'edat, de situació
socioeconòmica o de gènere. En resum, mentre s'avança en el
progrés i modernització de la relació de l'administració pública
amb els ciutadans i ciutadanes, fa falta disposar de mecanismes
que siguin eficaços per garantir l'accés en igualtat de tots els
serveis, tant a aquells relacionats amb els poders públics com
a aquells que garanteixin que l'administració pública serveix
amb objectivitat als interessos generals de tots els ciutadans i
ciutadanes.

D'altra banda, l'associació de consumidors FACUA ha
descobert que el Govern presidit pel senyor Rajoy, a l'hora de
transposar la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu en
el RDL 19/2017 del 24 de novembre, havia suprimit 7 paraules
de la lletra c) de l'article 17.1 d'aquesta directiva, que canvia
completament el sentit del redactat.

La Directiva diu, en referència a les característiques d'un
compte bàsic, en el seu article 17.1 apartat c), que un compte
de pagament bàsic ha de contenir com a mínim: “Serveis que
permetin retirar, a la finestreta o en els caixers automàtics fora
de l'obertura de l'entitat de crèdit, diners en efectiu d'aquest
compte dins de la Unió”.

El Govern del senyor Rajoy va reduir a l'article 8 del Reial
decret llei la redacció de l'apartat c) de la directiva eliminant la
frase “Fora de l'obertura de l'entitat”, de tal manera que deixava
com a opció als bancs que prestessin el servei de retirada en
efectiu indistintament a finestreta o als caixers automàtics, fins
i tot en horari d'obertura.

D'altra banda, el Govern de Rajoy i el Banc d'Espanya, que
hauria d’haver estat escoltat a la redacció de la transposició de
la directiva, no es va ajustar a la redacció de la font del text
original de mínims d'Europa, la directiva; i, a més, el Banc
d'Espanya no ha llegit amb massa atenció el Reial decret llei
publicat en el BOE el 25 de novembre del 2017 abans citat.
Perquè al mateix article 8 al seu apartat 3 indica clarament que:
“En tot cas, el client podrà gestionar i realitzar operacions de
pagament en relació amb el compte de pagament bàsic a les
sucursals de l'entitat de crèdit on estigui obert el compte”.

El Banc d'Espanya, a l'hora de disciplinar les entitats
financeres, no sols ha d'ajustar-se a la redacció del Reial decret
llei, perquè sap perfectament que les directives no transposades
en termini o de manera incompleta són d'aplicació directa, en
virtut de l'efecte directe d'aquestes, com ocorre en aquest cas,
en què la directiva no s'ha transposat de manera completa. Per
tant, a l'hora d'interpretar les normes i aplicar-les a les entitats
subjectes a la seva disciplina, ha d'ajustar-se al contingut de la
directiva, si la norma de transposició es mostra incompleta o
incorrecta. El que no pot fer el Banc d'Espanya és fer una
interpretació i aplicació literal del contingut de l'article 17.1
lletra c), del Reial decret llei 19/2017 del 24 de novembre,
obviant el contingut de la directiva, perquè en aquest cas seria
còmplice del ”joc de triler” del Govern del PP, fent paranys a
la transposició de la norma europea que està perjudicant la
ciutadania vulnerable, donant per vàlid que el caixer és
l'alternativa a l'atenció personalitzada en horari d'oficina. Al
redactat de la directiva europea es fa referència de manera molt
explícita al fet que els caixers no són alternativa quan l'entitat
està oberta, si no fora d'horari d'oficina.

És, per tant, imprescindible corregir i completar el text de
l'article 17.1, lletra c) del Reial decret llei que transposa la
Directiva 2014/92/UE, afegint les 7 paraules l'absència de les
quals al text legal perjudica seriosament una part important de
la població, i especialment als consumidors més vulnerables,
les persones majors. Sobretot quan la pròpia directiva, al seu
considerant 3 diu: “el funcionament correcte del mercat interior
i el desenvolupament d'una economia moderna i integradora
des del punt de vista social depèn cada vegada més de la
prestació universal de serveis de pagament.” I afegeix el
considerant: “Tota nova legislació en aquest àmbit haurà de
formar part d'una estratègia econòmica intel·ligent de la Unió
que tingui efectivament en compte les necessitats dels
consumidors vulnerables”, cosa que ha obviat el Reial decret
llei en transposar l'article 17.1 lletra c), perjudicant precisament
els consumidors més vulnerables, les persones majors.
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En definitiva, la ciutadania té dret a relacionar-se amb
l'administració pública, ja sigui de manera personalitzada o
digital, i de cap manera queda obligada a fer-ho de la segona
forma. Però si, en una situació com és una pandèmia, l'atenció
personalitzada i presencial queda col·lapsada i impossibilitada,
i només queda la via digital, és evident que o s'estableixen
mecanismes per a garantir l'accés a aquesta relació o s'estarà
incorrent, dia rere dia, en la vulneració dels drets de la
ciutadania.

Per tot això el Grup Parlamentari d'Unidas Podemos
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
adoptar les mesures que siguin necessàries perquè
l'Administració General de l'Estat i els seus organismes
dependents garanteixin l'atenció presencial i efectiva a la
ciutadania en les seves dependències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat a
estudiar i impulsar, en coordinació i previ acord amb les
comunitats autònomes, les reformes de la legislació bàsica
oportunes a fi i efecte que el conjunt de les administracions
públiques, estatal, autonòmica i local garanteixin que tots els
ciutadans i ciutadanes que ho desitgin puguin ser atesos de
manera presencial en condicions d'igualtat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
establir, dins de l'àmbit competencial que correspon a
l'Administració General de l'Estat, les exigències mínimes que
han de complir aquelles empreses que prestin serveis
essencials, com els prestats per les entitats bancàries, i
subministraments bàsics a la ciutadania, com l'accés a l'aigua,
a l'electricitat i al gas, perquè habilitin procediments i
mecanismes que permetin a aquesta ciutadania sol·licitar i rebre
atenció personalitzada de manera efectiva, amb especial atenció
a les persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures que siguin necessàries perquè
l'administració autonòmica i els seus organismes dependents
garanteixin l'atenció presencial i efectiva a la ciutadania a les
seves dependències.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
-que d'acord amb el principi d'efectivitat del Dret de la Unió,
que preval sobre l'ordenament jurídic dels Estats- a corregir el
text del Reial decret llei 19/2017 del 24 de novembre i
adaptar-ho correctament a la norma de la Directiva 2014/92/UE
del Parlament Europeu, ja que el text legal publicat al BOE del
25 de novembre del 2017 perjudica seriosament una part
important de la població, especialment les persones majors.

Palma, a 25 de febrer de 2022
Els diputats
Pablo Jesús Jiménez i Fernández
Irantzu Fernández i Prieto
Josep Ferrà i Terrassa
Els portaveus
Alejandro López i Soria
Pilar Costa i Serra
Miquel Ensenyat i Riutort

F)
RGE núm. 2206/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a suport a la ciutadania ucraïnesa davant les
agressions de Vladimir Putin, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Ciudadanos presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Atac de Vladimir Putin
a la integritat i la sobirania de Ucraïna.

Finalment, va ocórrer. Vladimir Putin va acabar, mitjançant
un missatge televisat en la matinada del 24 de febrer, declarant
la guerra a Ucraïna. Tot seguit, es van succeir bombardejos no
ja només en els territoris ocupats dels oblast de Donetsk i
Lugansk, que el Kremlin havia reconegut com a estats
independents, sinó al llarg de tot el territori ucraïnès. Segons el
president rus, l'objectiu d'aquesta operació militar a gran escala
és "desnazificar" Ucraïna i provocar un canvi de règim al país,
el lideratge del qual actualment és proeuropeu. Mentrestant, les
primeres informacions ja parlen de, almenys, quaranta morts i
milers de desplaçats que deixen les seves llars i busquen refugi
en algun lloc segur, sense saber exactament si en queda algun
en tota Ucraïna.

En els últims dies el Kremlin havia dut a terme accions
incrementals, augmentant la pressió sobre el govern ucraïnès i
sobre la població civil, amb continus ciberatacs i operacions de
"falsa bandera" a la frontera entre els territoris ocupats dels
oblast de Donestk i Lugansk. A més, en els últims mesos el
president Vladimir Putin havia ordenat la mobilització d'unes
175.000 tropes en territori rus, moldau, bielorús i en els
territoris ucraïnesos ocupats de Crimea, Donestk i Lugansk. El
passat 21 de febrer el Kremlin va emetre un reconeixement
oficial de la independència dels oblast de Donetsk i Luganks,
incloent en aquest reconeixement fins i tot els territoris que
seguien sota control del govern ucraïnès. Automàticament
Vladimir Putin va emetre un comunicat en el qual enviava unes
suposades "operacions" de pau a aquests territoris, afirmant que
la seva població havia rebut atacs per part de forces ucraïneses
i havien sol·licitat formalment ajuda russa. Una vegada més es
repeteix el mateix full de ruta ja aplicat a Geòrgia el 2008 i a
Crimea el 2014.

Com a resposta a aquesta actuació, la Unió Europa i els
Estats Units van passar de la seva estratègia d'intentar una
solució diplomàtica a passar a l'acció per aprovar un primer
paquet de sancions. Per primera vegada va haver-hi una reacció
internacional molt coordinada, incloent a més prohibicions a
l'exportació de material tecnològic a Rússia per part d'aliats
asiàtics com Taiwan, Singapur o el Japó, que temen que una
agressió per part del règim de Vladimir Putin contra Ucraïna
que quedi impune pugui impulsar les ànsies expansionistes de
la Xina a l'Indopacífic. No obstant això, només un dia després
que la Unió Europa pogués fer efectives aquestes sancions,
Vladimir Putin ha continuat amb el seu pla i ha ordenat una
invasió completa d'Ucraïna. Això ha portat tant els europeus



8374 BOPIB núm. 145 -  4 de març de 2022

com els estatunidencs i els nostres aliats a repensar de nou les
accions de resposta que poden ser necessàries i efectives.

Mentrestant, la població ucraïnesa s'enfronta de nou a una
agressió per part del Kremlin i es veu obligada a suportar un
enfrontament militar obert en el seu territori. Per la voluntat del
Kremlin d'evitar que Ucraïna pogués exercir la seva sobirania,
finalment han vist també compromesa la seva integritat
territorial i, finalment, la pau. Aquest tipus d'actuacions no
poden sinó provocar una condemna unànime en tots els
demòcrates, ja que suposen una ruptura frontal del dret
internacional, de l'estat de dret, i de l'estabilitat europea i
internacional.

Tenint això en compte, i en solidaritat amb la ciutadania
ucraïnesa, el Grup Parlamentari Ciutadans presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva ferma
condemna a la invasió ordenada per Vladimir Putin contra la
sobirania, la integritat territorial i la població d'Ucraïna.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a liderar, en el si de les institucions de la Unió Europa, una
nova llista de sancions específiques contra els responsables
directes i indirectes de les hostilitats i actes d'agressió contra
Ucraïna, l'expulsió de la Federació russa del sistema de
pagaments SWIFT i la cancel·lació del finançament de gas i
petroli d'origen rus.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a aprovar un paquet econòmic d'urgència amb assistència
financera extraordinària al govern ucraïnès, amb l'objectiu de
contribuir a l'estabilització del sistema financer ucraïnès i evitar
la fugida massiva de capitals.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a enviar, amb caràcter urgent, una nova remesa d'assistència
humanitària que tingui com a objectiu la protecció de la
població ucraïnesa i la provisió de serveis a tots els desplaçats
interns a causa de les hostilitats, incloent l'enviament de cascos,
armilles antibales i sistemes de desminatge.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a l'enviament urgent de dispositius i equips de comunicació per
satèl·lit per garantir el desenvolupament de les comunicacions
bàsiques civils i militars ucraïneses després de la destrucció
d'infraestructures de telecomunicacions per part de les tropes
russes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a aportar recursos econòmics i humans a la força de resposta
davant ciberatacs que ja han posat en marxa alguns estats
membres de la Unió Europea, per evitar que es produeixin nous
atacs de caràcter cibernètic contra infraestructures o serveis
crítics a Ucraïna o contra institucions públiques.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a redoblar, en coordinació amb els nostres socis europeus i de
l'OTAN, els esforços per combatre la desinformació propagada
pel règim de Vladimir Putin a través dels seus actors
disseminats per tot el món, mitjançant tota mena de mesures
destinades a detenir la seva proliferació, disseminació i difusió.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a assegurar l'enviament urgent de gasoil i gasolina per facilitar
el funcionament dels transports per carretera de caràcter civil
o militar, davant la destrucció dels llocs de proveïment de
carburant i emmagatzematge de combustible per part de les
tropes russes.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a activar el règim de protecció internacional subsidiària per a
ciutadans ucraïnesos.

Palma, a 25 de febrer de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero
El portaveu suplent
Juan Manuel Gómez i Gordiola

G)
RGE núm. 2222/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relativa a reserva de places de funcionari i llocs
de caràcter laboral a la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a militars de l'escala tropa de les Forces
Armades, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

L'escala de tropa és dins de les Forces Armades, no sols la
més baixa sinó també la més vulnerable. Actualment composta
per més de 77 mil homes i dones, que en la seva majoria es
troben en el que es denomina compromís de llarga durada, això
és, que tenen un compromís de permanència en les FAS fins als
45 anys, finalitzant amb les FAS el mateix dia que compleixen
aquesta edat, passant a considerar-se com a reservistes
d'especial disponibilitat, els quals  sumen en l'actualitat 3.173
homes i dones.

Cal destacar que, per a aquestes persones que han servit a
Espanya durant tants anys, tenen major dificultat per poder
tenir accés al mercat laboral que persones molt més joves, des
d'aquest parlament tenim l'obligació moral i legal d'ajudar a la
seva incorporació a una ocupació pública.

Cal recordar que la Llei 8/2006, de 24 d'abril, de tropa i
marineria, en el seu article 20, accés a les administracions
públiques, estableix el següent: “El temps de serveis prestats en
les Forces Armades com a militar professional de tropa i
marineria es considerarà com a mèrit en els sistemes de
selecció per a l'accés als cossos, escales, places de funcionari
i llocs de caràcter laboral de les administracions públiques, en
els termes que reglamentàriament es determinin, sense perjudici
de les competències que ostentin les comunitats autònomes i els
ens locals en matèria del règim estatutari dels funcionaris. Quan
les convocatòries de l'Administració General de l'Estat
reconeguin com a mèrit serveis previs inclouran, en tot cas, el
temps de serveis prestats en les Forces Armades, en les
mateixes condicions i baremació que per a aquests serveis
previs s'estableixen en la normativa vigent.”
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Encara que des del Ministeri de Defensa s'intenti complir el
que l'any 2006 es va legislar, difícilment pot realitzar-ho quan
les comunitats autònomes i els ens municipals desconeixen
aquest article i allò referent a ell.

És per això que des de VOX volem que es compleixi
l'article 20 de la Llei de tropa i marineria, de l'any 2006.

Per l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares proposa la següent

Proposició no de llei

1. Que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears perquè es doni
compliment a l'article 20 de la Llei de tropa i marineria en tots
els processos selectius per a l'accés als cossos, escales, places
de funcionari i llocs de caràcter laboral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Que el Parlament de les Illes Balears doni coneixement al
Ministeri de Defensa de l'aprovació d'aquesta proposició no de
llei i dels termes aprovats perquè aquest pugui traslladar a tot
el personal de l'escala de tropa i, en el seu moment, es traslladi
igualment cada procés selectiu que es realitzi per a
coneixement dels components de l'escala de tropa i els
reservistes d'especial disponibilitat.

Palma, a 28 de febrer de 2022
El diputat
Sergio Rodríguez i Farré
El portaveu
Jorge  Campos i Asensi

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 14408 i 14409/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a estratègia de vacunació COVID-19
davant la sisena onada de la pandèmia (1 i 2).

Ja s’han habilitat nous punts de vacunació COVID exprés
i s’han contractat més personal sanitari per atendre la demanda
creixent del nombre de proves diagnòstiques sol·licitades.

El Govern segueix les recomanacions de la ponència de
vacunes/Comissió de Salut Pública en què participa activament.

Palma, 10 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14410/21, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a incidència de la COVID-19 a l'àmbit
educatiu a la sisena onada de la pandèmia (5).

El Govern segueix les recomanacions de la ponència de
vacunes/Comissió de Salut Pública en què participa activament.

Palma, 10 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14456/21, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a grans centres generadors de mobilitat.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge no disposa, avui dia,
d’un registre específic de Plans de Mobilitat de grans centres
generadors de mobilitat de les Illes Balears.

Palma, 1 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 14457/21, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a previsions d'impulsar plans de
mobilitat sostenible durant la present legislatura.

L’impuls i gestió dels plans de mobilitat dels centres
generadors de mobilitat són responsabilitat de cadascun dels
centres de treball on s’han d’aplicar. En qualsevol cas, des de
la Conselleria de Mobilitat i Habitatge valorem impulsar línies
específiques de subvenció per a ajudar a desenvolupar aquests
plans als grans centres generadors de mobilitat, especialment de
l’àmbit privat.

Palma, 1 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 14458/21, del diputat Josep
Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a Pla de mobilitat sostenible pel mateix
govern.

L’impuls i gestió dels plans de mobilitat dels centres
generadors de mobilitat són responsabilitat de cadascun dels
centres de treball on s’han d’aplicar, tal i com indica l’article
61 de l’esmentada llei. En aquest sentit, no és la Conselleria de
Mobilitat la que ha d’elaborar aquests Plans de Mobilitat, sinó
cadascun dels centres de treballa del Govern o ens similars. Un
bon exemple en seria el Pla de Mobilitat impulsat per la
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Gerència de l’Hospital Universitari de Son Espases; o bé el del
Parc BIT desenvolupat per la Fundació BIT.

Palma, 1 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 14460/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència del Govern a la Junta anual de
Fundadores del Consorcio Militar de Menorca.

La reunió anual de la Junta de Fundadors celebrada en el
Museu Militar de Menorca, per l’aprovació dels pressuposts
anuals entre altres aspectes, tingué lloc dia 13 de desembre de
2021 a les 11 hores. El conseller de Fons Europeus, Universitat
i Cultura va excusar la seva absència per motius d’agenda,
coincidint l’acte amb el Consell de Govern.

Palma, 7 de febrer de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 14461/21, del diputat Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per part del Govern per tal que les
Illes Balears deixi d'estar a la taxa més alta de la violència
de gènere.

El Govern de les Illes Balears, amb la creació de l’IBDona,
va obrir un camí a l’esperança per a les dones que pateixen
violència masclista. La violència masclista és una de les grans
xacres de la nostra societat; una xacra que ha estat silenciada i
arraconada socialment durant massa temps.

Des de la seva creació, l’IBDona no ha aturat de prestar
ajuda i assessorament a totes les víctimes de violència de
gènere. A més, amb els anys va ampliant serveis i programes
per tal de poder garantir major seguretat d’actuació per protegir
les víctimes que posteriorment puguin deixar enrere aquest
passat i puguin afrontar un nou futur dins una vida normal que
tots mereixem.

Una bona mostra d’aquestes serveis i programes que
s’ampliaran en un futur van ésser degudament anunciats,
explicats i pressupostats públicament a la compareixença de
pressuposts i també al Ple del Parlament.

Recordem, que per a l’any 2022, l’IBDona tendrà un
pressupost total de 6.733.407€, dels quals un 70%
aproximadament venen finançats per part del Ministeri
d’Igualtat.

Pel que fa a la violència masclista, objecte de la present
pregunta, es destinaran 4.349.500€ repartits entre diferents
programes, on d’entre els nous que s’incorporaran cal
esmentar:

• Un servei de 24 h d’atenció telefònica i telemàtica
(informació, assessorament, contenció emocional) i
acompanyament presencial per a dones sordes, que
començarà a funcionar dins aquest gener de 2022.

• La creació d’un centre de Crisis 24 hores per atendre les
víctimes de violència sexual, que entrarà en funcionament
l’any 2023, que desenvoluparan els consells insulars,
mentre que l’IBDona gestionarà la coordinació, a més d’un
servei de 24 h d’atenció telefònica i telemàtica per
informació especialitzada en violència sexual sobre els
recursos a l’abast de les víctimes, assessorament jurídic a la
primera demanda d’ajuda i atenció psicològica d’urgència.

• Un servei d’acompanyament a l’hospital de referència.
Cada illa tendrà aquest servei els 365 dies de l’any, amb
atenció telefònica i també per si cal denunciar.

A més, en l’àmbit de la prevenció de la violència masclista,
des de principis d’aquesta legislatura IBDona, amb
col·laboració de CONVIVEXIT, té un programa específic
perquè en tots els centres educatius de primària, secundària i
batxillerat l’alumnat faci activitats de prevenció de la violència
contra les dones.

Els programes que es desenvolupen des de l’IBDona són un
referent reconegut a tot l’Estat. La violència de gènere és un
tema que cal prendre’s molt seriosament per millorar la nostra
societat. I el primer que cal entendre és que hi ha víctimes que
han de ser protegides dels seus agressors, ja que si no se
compleix aquesta màxima, tot l’esforç fet per la víctima per
superar el terror de les agressions i afrontar una vida amb
normalitat no només no se complirà, sinó que s’agreujarà.

Dit això, cal reflexionar sobre el fet de per què les Illes
Balears tenim la taxa de violència de gènere més alts de l’Estat.
Si és així, és perquè, a les Illes Balears, les víctimes de cada
vegada més s’atreveixen a denunciar, i ho fan perquè saben que
darrera hi ha una institució que els dóna suport, les protegeix de
l’agressor i les encamina perquè puguin sortir de la seva
situació i continuar amb les seves vides.

Sembla del tot evident que en els llocs on no hi ha
institucions que es prenen la violència de gènere seriosament i
no actuen com cal, les víctimes no s’atreveixen a denunciar, ja
que això pot agreujar la seva situació i convertir-se en víctimes
dobles o triples: víctimes de l’agressor, víctimes d’una
administració que no les protegeix, o fins i tot amb l’agreujant
d’haver de continuar convivint amb l’agressor coneixedor de la
denúncia. És a dir, que si la víctima no troba suport i protecció,
la decisió escollida és de no denunciar, fet que silencia i
arracona socialment el problema, però que ni l’elimina ni el
soluciona.

Per tant, el Govern de les Illes Balears, no descansarà mai
fins aconseguir una societat justa, igualitària i lliure de
violència de gènere, i les accions del Govern i de l’IBDona van
encaminades en aquest sentit.

Tanmateix, el Govern està convençut que aquesta tasca no
només correspon a l’administració, sinó que cal la implicació
de TOTHOM per avançar el més ràpidament possible en
l’eliminació de la xacra de la violència de gènere dins la nostra
societat. I quan desaparegui, desapareixeran també, lògicament,
les denúncies, i llavors haurem aconseguit una societat molt
millor on poder viure i conviure tots junts.
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Palma, 11 de gener de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
H)

A les Preguntes RGE núm. 14517 i 14518/21, del diputat
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a persones amb targeta sanitària de les Illes
Balears que han estat vacunades a altres comunitats
autònomes i a les Illes Balears.

Tenint en compte que el Ministeri de Sanitat és l’entitat que
disposa de la tota la informació centralitzada, partint de les
nostres fonts de dades, ens consta que a 45566 persones de les
Illes Balears se’ls va administrar almenys una dosi de vacuna
en una altra comunitat autònoma, amb la següent distribució:

Catalunya 12.396 
Andalusia   9.238 
Madrid   7.307 
Comunitat Valenciana   5.858 
Euskadi   1.740 
Galícia   1.429 
Castellà i Lleó   1.385
Canàries   1.181
Castellà La Manxa   1.148
Múrcia   1.001
Astúries     886
Aragó     813
Navarra     442
Cantàbria     421
La Rioja     176
Melilla       63
Ceuta       56
Extremadura       46

D’altra banda, hi ha 1.214 persones que, segons les dades
de Civitas, resideixen en una altra comunitat autònoma i han
rebut, almenys, una dosi en les Illes Balears, amb la següent
distribució:

Catalunya     507
Madrid       216
Comunitat Valenciana     132
Andalusia     118
Euskadi       48
Castellà i Lleó       30
Castellà La Manxa       27
Galícia       25
Aragó       24
Múrcia       17
Astúries       15
Navarra       14
Canàries       13
Extremadura       13
Cantàbria         9
La Rioja         2
Melilla         2
Ceuta         2

Palma, 19 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 14532/21, de la diputada
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a docents de reforç per la COVID-19.

A continuació detallam el nombre de docents dels grups de
substitucions COVID exprés que treballa actualment. El mes de
setembre en començaren 25:

Grup COVID Express (infantil i primària)
Mallorca

36 de primària
34 d’infantil
1 PT

Menorca: 9
Eivissa: 18
Formentera: 2

Grup COVID Express (IES)
Mallorca: 20
Menorca: 2
Eivissa: 3
Formentera: 1

Els docents que s’han indicat són docents que formen part
del grup de substitucions exprés COVID, però cal tenir present
que aquest curs s’ha incrementat el nombre de docents a les
diferents etapes.

Palma, 24 de gener de 2022
El conseller d’Educació i Formació Professional
Martí Xavier March Cerdá

Ordre de Publicació
J)

A les Preguntes RGE núm. 14543 i 14544/21, del diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relatives a dades d'audiència a la programació
de televisió IB3 i de ràdio IB3 l'any 2021.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major de la cambra.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 14546/21, de la diputada Idoia
Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a estudis i treballs tècnics amb càrrec al
pressupost del programa de promoció i serveis de cultura.

A continuació es detalla la informació sol·licitada, sobre
estudis i treballs tècnics, així com imports adjudicats:

Partida estudis i treballs tècnics Direcció General de Cultura
2021:
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Direcció General de Cultura

Concepte Import

Pla de gestió centre de creació
Llucalcari 5.445

Programa de registre de col·leccions
d’Art Plus Ria
per al Fons Toni Catany (contracte) 5.691

Biblioteca Pública de Palma

Concepte  Import

Assistència informàtica 4.693

Catalogació Fons Antic 10.169

Conservació Fons Antic 13.164

Digitalització Fons Antic 5.999

Fons Epistolari Catalogació 1.160

Arxiu del Regne de Mallorca

Concepte Import 

Redacció Plecs Tècnics Clima 3.810

El document del mes audiovisual 15.972

El document del mes audiovisual
adaptació a IB3 2.015

Reprografia digital (contracte) 29.624

Neteja fons documental (contracte) 133.887

Servei de digitalització 31.460

Serveis Tècnics Sala d’Actes 1.352

Servei d’intèrpret per a persones sordes
jornades 405

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera

Concepte Import 

Correcció i traducció textos 763,79

Restauració peces 11.051

Informe tècnic climalització 1.452

Bolcat de dades catalogació 17.663

Web congrés internacional 5.898

Palma, 31 de gener de 2022
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Miquel Company Pons

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3/22, del diputat Josep Melià
i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a nou PAC de Sant Joan.

L’execució del nou PAC de Sant Joan es troba actualment
en licitació de l’obra.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard 

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5/22, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a actuacions del Govern respecte del control de la
COVID-19 a la revisió de ventilació d'interior de locals i
dependències de l'àmbit públic i privat.

Pel que fa a la correcta ventilació i circulació de l’aire en
interiors de locals d’atenció i serveis públics, el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals de l’Administració del Govern de
les Illes Balears (SPRL), ha dut a terme des de l’inici de la
pandèmia ocasionada per la COVID-19 a l’any 2020, les
actuacions necessàries en matèria d’assessorament (des d’abril
de 2020): comprovació de condicions de treball, mesuraments
de les condicions ambientals, elaboració d’informes,
informació i formació dels empleats públics, i altres
relacionades, per a la prevenció del contagi dels empleats
públics en els centres de treball, segons les normes i
recomanacions de les autoritats sanitàries i laborals.

Aquestes activitats han estat realitzades de manera
coordinada amb cada conselleria i ens públic, principalment a
través de la figura del Coordinador de Prevenció
(responsabilitat integrada dins l’estructura de l’Administració)
perquè, en base a les característiques concretes de cada espai de
treball, es puguin determinar les mesures d’aplicació com, per
exemple, obertura de portes i finestres, reducció de l’ocupació,
mesures relatives al sistema d’aire condicionat, instal·lació de
mesuradors del nivell de CO2, i/o d’aparells purificadors
d’aire.

Respecte de les mesures específiques que s’han realitzat
l’any 2021 des del SPRL per a la comprovació de la correcta
ventilació i circulació d’aire en interiors, es troba la
comprovació de les característiques d’espais de treball i
condicions ambientals per a determinar si s’ajusten als valors
recomanats en l’Annex III del RD 486/1997, de 14 d’abril,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
feina i, en el seu cas, de les característiques del sistema d’aire
condicionat, en relació amb el compliment de les
especificacions del RD 1027/2007, de 20 de juliol, Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). Dins aquestes
actuacions també s’han efectuat mesuraments del nivell de
concentració de CO2  amb monitors portàtils de qualitat de
l’aire, per a determinar amb caràcter orientatiu l’existència
d’una efectiva renovació d’aire.
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El SPRL ha realitzat 35 activitats i ofert 12 assessoraments
i atenció de consultes sobre condicions de ventilació en espais
de treball al llarg de 2021.

Cal tractar separadament els edificis públics com els centres
docents, on coincideixen un nombre elevat de persones dins la
mateixa aula durant un temps constant. En aquests llocs s’han
mantingut els espais sempre ventilats, s’hi ha instal·lat
mesuradors de qualitat de l’aire a cada aula i s’han donat fons
per instal·lar filtres HEPA. En el seu conjunt, els centres
docents tenen 3.885 purificadors i 1.500 mesuradors d’aire.

Respecte a la salubritat i correcta ventilació dels edificis per
a la salut de les persones, cal recordar que tots ells compleixen
i/o superen els paràmetres mínims establerts en el Codi Tècnic
de l’Edificació.

Pel que fa a les mesures per comprovar la correcta
ventilació de l’aire en interiors de locals comercials que
disposen de servei o d’atenció a l’interior i les deficiències
detectades en aquest aspecte, informam que durant l’any 2021
s’han realitzat un total de 2.998 inspeccions a locals i, d’entre
les actes aixecades en aquestes inspeccions, 273 han tengut
relació amb deficiències observades en els sistemes de
ventilació i/o amb alts nivells de CO2 en els recintes
inspeccionats.

Per a més detall s’adjunta una relació on consten els tipus
d’establiments inspeccionats:

Tipus d’establiment Nombre d’inspeccions
Bar 725
Cafè concert 32
Discoteca 6
Establiment hoteler 172
Finca o habitatge particular 7
PUB 18
Restaurant 638
Altres establiments 1.400
Total 2.998

Palma, 4 de febrer de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6/22, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a distribució de tests d'antígens a la població.

La mesura que ha defensat el Govern ha estat fixar un preu
màxim per part de l’Estat tal i com ha succeït.

Palma, 18 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7/22, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a proveïment de tests d'antígens a les Illes Balears.

Mesures del Govern per garantir que no hi hagi
desproveïment i mesures per disposar d’estoc a Oficines de
Farmàcia (OF)

1. S’ha mantingut contacte directe tant amb la distribució
farmacèutica com amb el COFIB per identificar la situació de
disponibilitat de test i poder actuar amb conseqüència.
Concretament el mes de novembre se sol·liciten dades als
distribuïdors de medicaments i productes sanitaris de les Illes
Balears en relació amb estoc, disponibilitat, quantitat
sol·licitada i previsió d’arribada dels autotest i les vendes ja
estaven disparades en més d’un 50% respecte del mes anterior.
Des del Servei de Control de Medicament i Productes Sanitaris
de la DGPiF s’ha sol·licitat diàriament informació de la dita
disponibilitat en ambdós àmbits.

2. S’han transmès puntualment a les OF i la distribució
farmacèutica de les Illes Balears les mesures excepcionals
(autoritzacions express) adoptades per l’AEMPS per a la
dispensació de tests d’antígens d’ús professional i de test
d’autodiagnòstic amb l’objectiu d’incrementar i satisfer l’alta
demanda dels test d’antígens per part de la ciutadania a les
festes nadalenques.

3. S’ha proposat als farmacèutics de les OF de Balears la
participació en actuacions conjuntes amb l’Ibsalut per poder
utilitzar tant els tests d’ús professional com els d’auto mostres
de manera que el professional sanitari farmacèutic pugui actuar
de garant de la presa d’aquesta mostra a l’OF i així poder
ajudar als ciutadans i a les ciutadanes en aquesta interlocutòria
per poder reportar el resultat de la prova al Servei de Salut de
les Illes Balears.

Palma, 12 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 8/22, del diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a plans de contingència del Govern de les Illes
Balears enfront de l'elevada incidència de la sisena onada
de la COVID-19 per evitar la tensió a l'Atenció Primària i
hospitalària.

S’han reforçat els serveis, tant d’Atenció Primària com
hospitalaris i 061. S’apliquen els protocols vigents des de
l’inici de la pandèmia.

Palma, 18 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 40/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 del servei de Salut de les Illes Balears Secció 18 Codi
60.

El detall de l’execució pressupostària per capítols i per
programes de l’exercici 21 s’adjunta en format excel.
Addicionalment, el resum d’execució del pressupost del Servei
de Salut per a l’exercici 2021 és el següent.

Podeu consultar la resposta en aquest enllaç.

Palma, 26 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 43/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Secció 18 Codi F14.

Atès que el tancament pressupostari dels comptes anuals
de 2021 és el 28 de febrer, no és possible a dia d’avui tenir la
informació i dades definitives de l’exercici.

A partir del mes de març ja estarà disponible aquesta
informació que demana.

Palma, 13 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 44/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears
GSAIB Secció 18 Codi 22.

Se sol·licita detall de l’execució pressupostària dels
diferents capítols i programes de GSAIB Gestió Sanitària i
Assistencial  de les Illes Balear corresponent a l’exercici
pressupostari del 2021 respecte de la partida inicial aprovada
a la Llei de PGCAIB 2021.

L’entitat pública empresarial GSAIB està subjecta a
comptabilitat privada i, únicament, presenta execució
pressupostària per capítols. Atès que l’entitat està pendent
d’auditoria, adjunt us remet la versió provisional del tancament
pressupostari a dia 21 de gener de 2022:

Taules 

Palma, 26 de gener de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 48/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 d'IBDona Institut de la Dona Secció 11 Codi 73.

A data d’avui no es pot remetre encara aquesta informació.
Com sap, les associacions sense ànim de lucre i els ajuntaments
tenen fins dia 31 de gener per justificar les ajudes, i els consells
insulars fins a finals de febrer. És a dir, que almenys fins a final
del mes de març no es pot tenir la informació d’execució
pressupostària real dels diferents capítols i programes
d’IBDona.

Una vegada es tengui aquesta informació, amb gust li serà
remesa.

Palma, 26 de gener de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 49/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici
2021 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
Secció 11 Codi E01.

S’adjunta l’estimació de la liquidació del pressupost de
l’EPRTVIB corresponent a 2021, que dona de resultat previ un
superàvit de 702.340€. pendent del tancament comptable de
l’exercici.

S’ha considerat prudent no meritar els ingressos provinents
de romanents d’exercicis anteriors, que s’ha compensat amb un
descens en la meritació en el capítol de despeses de 2021.
Igualment, s’ha decidit no augmentar el pressupost de l’Ens
amb els majors ingressos propis per vendes publicitàries i de
drets, generant superàvit, mentre no es resolguin les
reclamacions sobre la recuperabilitat de l’IVA suportat per
l’EPRTVIB.

Taules

Palma, 4 de febrer de 2022
La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Mercedes Garrido Rodríguez
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Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 130/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a desenvolupament d'actuacions el
2022 del pla d'infraestructures sanitàries del Govern
licitades per import de 86,49 milions d'euros.

La durada màxima de les obres de construcció de les noves
unitats bàsiques de salut és de 12 mesos, tret d’UBS de Sant
Joan que és de 13 mesos. La durada màxima de les obres de
construcció dels nous centres de salut és de 14 mesos per al CS
Artà i CS Pollença; 16 mesos per al CS Son Ferriol; 16 mesos
per al CS Trencadors i 18 mesos per al CS i SUAP Bons Aires.
La durada del contracte de concessió d’obres és de 10 anys,
comptadors des de la data que s’indiqui al contracte, sense
perjudici de les pròrrogues que es puguin acordar de
conformitat amb la normativa aplicable relativa a reequilibri
econòmic.

El projecte del nou Centre de Salut Bons Aires servirà una
població de 132.895 hab. i substituirà l’actual centre de salut de
l’Escorxador; el Centre de Salut Trencadors (s’Arenal de
Llucmajor) servirà una població de 28.950 hab. i és de nova
construcció; en centre ubicat a Son Ferriol servirà a una
població de 13.975 hab. i substituirà l’actual; el nou Centre de
Salut Nuredduna (Artà) servirà una població de 7.536 hab. i
substituirà l’actual unitat bàsica; el Centre de Salut Pollença
servirà una població de 16.059 hab. i substituirà l’actual; la
Unitat Bàsica de Salut Santa Margalida servirà una població de
3.289 hab. i substituirà l’actual; la Unitat Bàsica de Salut
Consell servirà una població de 3.212 hab. i substituirà l’actual,
la Unitat Bàsica de Salut Montuïri servirà una població de
2.562 hab. i substituirà l’actual; la Unitat Bàsica de Salut Sant
Joan servirà una població de 1.604 hab. i substituirà l’actual.

L’import licitat és específic per a la construcció i
l’explotació en règim de concessió dels nous centres.

El centre de salut de Trencadors comptarà amb quinze
consultes de medicina de família, quinze d’infermeria, quatre
de pediatria, quatre d’infermeria pediàtrica, dues d’odontologia
i una consulta polivalent. A més, aquest centre funcionarà com
a PAC amb quatre consultes d’urgències i quatre consultes
d’observació. Comptarà amb nous serveis de salut com ara una
unitat d’obstetrícia, una unitat bucodental i una àrea de
rehabilitació fisioterapèutica.

Palma, 26 de gener de 2022
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 147/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicències d'obra d'HPO públiques que han estat aprovades
pel Consell de Govern dins aquesta legislatura fins a dia 31
de desembre de 2021.

El Consell de Govern no aprova les llicències d’obra
d’HPO, són els ajuntaments de cada municipi els encarregats
competents en aquesta matèria.

Palma, 8 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 158/22, del diputat José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
monitor balear d'habitatge.

La futura llei estatal d’habitatge serà la que permeti
l’establiment de preus màxims, acompanyada d’un encàrrec al
MITMA perquè siguin ells els qui determinin el sistema de
preus. La normativa inclou el control de preus a les zones
tensionades. Així a moltes zones de les Illes Balears,
l’administració autonòmica serà l’encarregada de definir el
mapa de zones tensionades on es podrà establir un preu màxim.
Les zones declarades com a tensionades, implicarà l’articulació
d’un pla específic per orientar les actuacions i revertir els
desequilibris.

D’aquesta manera no és necessari disposar d’un a títol
autonòmic. Avui, s’aprovarà l’avantprojecte de la Llei
d’Habitatge al Consell de Ministres i després tocarà tota la
tramitació parlamentària.

Palma, 1 de febrer de 2022
El conseller de Mobilitat i Habitatge
Josep Marí i Ribas

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 161/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plaça de director de Recursos Humans del Servei
de Salut.

Aquesta plaça està vacant actualment.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 162/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a convocatòries que s'han realitzat per cobrir la
plaça de director de Recursos Humans de l'Ibsalut.

Fins a data d’avui 18 de gener del 2022, cap.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 163/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a requisits exigits per a la plaça de director/a de
Recursos Humans del Servei de Salut.

Més enllà del Decret que regula d’estructura orgànica del
Servei de Salut de les Illes Balears, que no diu res sobre
aquesta qüestió, no hi ha actualment cap normativa reguladors
del règim jurídic del personal directiu del Servei de Salut de les
Illes Balears. Per això, a l’efecte dels requisits exigibles per
ocupar aquest lloc, hem d’anar, per aplicació analògica, a
l’article 13 del Text refós de la Llei de l’empleat públic, que
regula la figura del personal directiu professional, el paràgraf
segons el qual determina que la “designació ha d’atendre els
principis de mèrit i capacitat i als criteris d’idoneïtat, i s’ha de
dur a terme mitjançant procediments que garanteixin la
publicitat i concurrència”.

Sobre la base d’aquesta idoneïtat i en atenció a les funcions
del lloc en qüestió, que actualment venen definides en l’article
15 del Decret 63/2019, els requisits exigibles per al lloc els
determina la convocatòria de selecció respectiva tenint en
compte que aquest lloc té el caràcter d’òrgan de direcció,
segons estableix l’article 3.6 de l’esmentat Decret 63/2019.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 164/22, de la diputada Isabel
María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcions de la plaça de director/a de Recursos
Humans del Servei de Salut durant el període vacant.

Les funcions han estat assumides per la direcció de Gestió
i els dos sotsdirectors de Recursos Humans.

Palma, 7 de febrer de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 171/22, del diputat Juan
Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris
a les Illes Balears (3).

S’ha reforçat la seguretat als centres sanitaris.

Palma, 18 de gener  de 2022
La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2254/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm.

2312/22), del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica, davant el Ple de la
cambra, sobre la presumpta falsificació d'un document per
frenat una investigació judicial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent del vicepresident i conseller de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant
el Ple de la cambra, sobre el tema indicat a l'enunciat, i acorda
de sotmetre'l a la consideració de la Junta de Portaveus.

Motivació de la urgència: Atesa l'alarma social generada per la
possible vinculació d'aquest conseller segons s'ha publicat a un
mitjà de comunicació.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2313/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua

Baleares, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el
Ple de la cambra, sobre la presumpta falsificació d'un
document per frenat una investigació judicial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, conformement amb l'article 193 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, sobre el tema
indicat a l'enunciat, i acorda de sotmetre'l a la consideració de
la Junta de Portaveus.

Motivació de la urgència: Atesa l'alarma social generada per la
possible vinculació d'aquest conseller segons s'ha publicat a un
mitjà de comunicació.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta acord negatiu, per la qual cosa
l'escrit esmentat queda sense efecte.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 2159/22. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, es dóna per assabentada de la substitució de
la pregunta esmentada, presentada per la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
fórmula d'aplicació de la voluntat del Govern de les Illes
Balears, per la pregunta RGE núm. 2221/22, relativa a  mesures
del Govern per pal·liar l'escalada de preus.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d’esmenes al

Projecte de llei RGE núm. 1388/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm. 2310/22,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article
104 del Reglament de la cambra, acorda que el termini de
presentació d’esmenes al projecte de llei esmentat, del Decret
llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la
sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears,
s’ampliï fins al proper dia 28 de març de 2022.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE

núm. 900/22.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, admet a tràmit l’escrit RGE núm. 2311/22,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb els
articles 106 i 107 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
interpel·lació esmentada, relativa a política general en matèria
d'habitatge, sigui tramitada per aquest procediment.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de portaveus, titular i suplent, del Grup

Parlamentari Mixt.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2176/22,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i es dóna per assabentada
que, a partir de dia 1 de març d'enguany el portaveu titular
d'aquest grup serà el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, i el
portaveu suplent, el diputat Josep Castells i Baró.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Declaració de l’examen d’incompatibilitats a què es

refereixen els articles 8.1.2n i 22.2 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, a la qual es reflecteixen les
dades relatives a la professió i als càrrecs públics que
exerceixen els diputats i les diputades del diputat Sr. José
Javier Bonet i Díaz.

En compliment de l'article 21del Reglament del Parlament
de les Illes Balears i de les Regles per a l’aplicació de l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears pel que fa
a la publicitat de les declaracions que han de presentar els
diputats i les diputades, un cop rebuda la conformitat de la
Mesa de la cambra, en sessió de dia 3 de març de 2022, es
procedeix a la publicació de la declaració de l’examen
d’incompatibilitats a què es refereix els articles 8.1.2n i 22.2
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, a la qual es
reflecteixen les dades relatives a la professió i als càrrecs
públics que exerceixen els diputats i les diputades del diputat
Sr. José Javier Bonet i Díaz.

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Comptabilitat dels Grups Parlamentaris Popular,

Socialista, Mixt (MÉS per Menorca), Mixt (GxF-PSIB-
EUIB), MÉS per Mallorca,  El Pi-Proposta per les Illes,
Ciudadanos i Unidas Podemos corresponent a l'any 2020.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 2 i 23 de juny, 7 i 14 de juliol de 2021 i 3 de març de
2022, es va donar per assabentada dels escrits RGE núm. 5241,
5814, 6068, 6107, 6341, 6378, 14608/21 i 2320/22, presentats
pels grups parlamentaris esmentats a l'enunciat, respectivament,
en relació amb els comptes anuals dels grups parlamentaris
corresponents a l'any 2020.
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Així mateix, la Mesa, en sessió de dia 3 de març de 2022,
de conformitat amb l'article 29.2 del Reglament de la cambra
i amb l'Acord sobre la presentació davant la Mesa de la
comptabilitat dels grups parlamentaris, n'ordena la publicació
al BOPIB i a la pàgina web del Parlament.

Grup Parlamentari Popular
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari Unidas Podemos
Grup Parlamentari Ciudadanos
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears
Grup Parlamentari Mixt (MÉS per Menorca)
Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSIB-EUIB)

Palma, a 3 de març de 2022
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Resolució de Presidència en relació amb el cessament de

la Sra. Jerònia Maria Aguiló i Sampol com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Unidas
Podemos del Parlament de les Illes Balears.

El Sr. Alejandro López Soria, portaveu del Grup Parlamentari
Unidas Podemos del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
cessament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló i Sampol, amb DNI
núm.***775F, com a personal eventual adscrita al servei del
grup parlamentari esmentat amb efectes econòmics i
administratius des del dia 3 de març de 2022, mitjançant l’escrit
RGE núm.2317/2022, de 3 de març de 2022.

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.

Per aquest motiu, dict la següent

Resolució

1. El cessament de la Sra. Jerònia Maria Aguiló i Sampol, amb
DNI núm.***775F, com a personal eventual adscrita al servei
del Grup Parlamentari Unidas Podemos del Parlament de les
Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des del
dia 3 de març de 2022.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir
del dia següent de la publicació del a present resolució. Contra
la desestimació expressa del recurs de reposició es port
interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a

partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del
recurs de reposició.

Un cop transcorregut un mes de la interposició del recurs
potestatiu de reposició sense que s’hagi notificat la resolució,
s’entén desestimat per silenci i es pot interposar el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Palma,
sense limitació de temps, mentre no hi hagi una resolució
expressa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es port exercitar, si n’és el cas, qualsevol
altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
les articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Palma, 3 de març de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=51
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-069.pdf#page=51
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPPP_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPS_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPUP_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPCIU_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPMMA_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GPPI_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GMIXT-MME_2020.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/ASTP/10/ComptabilitatGGPP/Compt_GMIXT-GxF_2020.pdf
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	A la Pregunta RGE núm. 8/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de contingència del Govern de les Illes Balears enfront de l'elevada incidència de la sisena onada de la COVID-19 per evitar la tensió a l'Atenció Primària i hospitalària.
	A la Pregunta RGE núm. 40/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2021 del servei de Salut de les Illes Balears Secció 18 Codi 60.
	A la Pregunta RGE núm. 43/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2021 de la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Secció 18 Codi F14.
	A la Pregunta RGE núm. 44/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2021 de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears GSAIB Secció 18 Codi 22.
	A la Pregunta RGE núm. 48/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2021 d'IBDona Institut de la Dona Secció 11 Codi 73.
	A la Pregunta RGE núm. 49/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a execució pressupostària de l'exercici 2021 de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears Secció 11 Codi E01.
	A la Pregunta RGE núm. 130/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a desenvolupament d'actuacions el 2022 del pla d'infraestructures sanitàries del Govern licitades per import de 86,49 milions d'euros.
	A la Pregunta RGE núm. 147/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicències d'obra d'HPO públiques que han estat aprovades pel Consell de Govern dins aquesta legislatura fins a dia 31 de desembre de 2021.
	A la Pregunta RGE núm. 158/22, del diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular, relativa a monitor balear d'habitatge.
	A la Pregunta RGE núm. 161/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaça de director de Recursos Humans del Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 162/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries que s'han realitzat per cobrir la plaça de director de Recursos Humans de l'Ibsalut.
	A la Pregunta RGE núm. 163/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a requisits exigits per a la plaça de director/a de Recursos Humans del Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 164/22, de la diputada Isabel María Borrás i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcions de la plaça de director/a de Recursos Humans del Servei de Salut durant el període vacant.
	A la Pregunta RGE núm. 171/22, del diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a agressions a professionals sanitaris a les Illes Balears (3).

	3.16. SOLLICITUDS DE COMPAREIXENÇA
	RGE núm. 2254/22 (rectificat amb l'escrit RGE núm. 2312/22), del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, davant el Ple de la cambra, sobre la presumpta falsificació d'un document per frenat una investigació judicial.
	RGE núm. 2313/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relatiu a sollicitud de compareixença urgent del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, sobre la presumpta falsificació d'un document per frenat una investigació judicial.

	3.17. INFORMACIÓ
	Substitució de la Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la cambra RGE núm. 2159/22.
	Ampliació del termini de presentació d’esmenes al Projecte de llei RGE núm. 1388/22.
	Procediment d'urgència per a la Interpel·lació RGE núm. 900/22.
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