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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fruit de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, exigeix que el marc jurídic
dels consells insulars s’estableixi en una llei aprovada amb el
vot favorable de dos terços dels diputats del Parlament, i fixa
a aquest efecte les coordenades en què s’han de regular
l’organització, el funcionament i l’exercici de les competències
d’aquestes peces fonamentals de l’arquitectura institucional de
la comunitat autònoma.
D’acord amb l’article 39 de l’Estatut, els consells insulars
integren el sistema institucional autonòmic. Per això, l’article
61 els qualifica d’institucions de la comunitat autònoma que
exerceixen el govern, l’administració i la representació de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com també
de les illes adjacents, i afirma que gaudeixen d’autonomia en la
gestió dels seus interessos d’acord amb la Constitució, l’Estatut
i les lleis del Parlament.
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En consonància amb l’article 141.4 del text constitucional, el
legislador estatutari articula els vessants institucional i
administratiu dels consells insulars, que es configuren alhora
com a institucions pròpies de la comunitat autònoma i com a
ens territorials de perfils singulars. En conseqüència, els
consells són també entitats sotmeses a la legislació estatal
bàsica en matèria d’organització i funcionament de les
administracions públiques, d’acord amb l’article 149.1.18a de
la Constitució, la qual cosa implica tenir ben present el caràcter
representatiu que és consubstancial al govern i a l’administració
de l’illa com a tipus d’ens públic.
Una rellevància especial té, així mateix, l’article 84 de
l’Estatut, que en l’apartat segon assumeix la fragmentació del
poder executiu autonòmic perquè disposa que corresponen al
Govern de la comunitat autònoma i als consells insulars la
funció executiva, incloses la potestat reglamentària i la
inspecció, i l’actuació de foment en els àmbits de competència
que els són propis. Els ens insulars són cridats, per tant, a ser
protagonistes, juntament amb el Govern de la comunitat
autònoma, del desplegament normatiu i l’aplicació de les lleis
aprovades pel Parlament de les Illes Balears, i disposen, a més
a més, d’un marge d’actuació ampli per al desenvolupament i
la implementació de polítiques pròpies, d’acord amb els articles
72 i 73 de la norma estatutària.
Inspirant-se en alguns dels plantejaments ja assumits en la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, el legislador
estatutari, en modelar aquests ens, ha abandonat definitivament
el marc de referència de les diputacions provincials per optar
per unes administracions de característiques específiques que
estan dotades d’una àmplia autonomia per a la gestió dels
interessos propis, que combinen trets propis dels àmbits
autonòmic i local, que posseeixen una organització mixta
—corporativa, i institucional i burocràtica— preparada per
assumir una important càrrega de competències i que disposen
de forts mecanismes de control intern de l’administració
insular.
Cal afegir a tot això que l’Estatut preveu, en l’article 68,
l’establiment d’un règim específic per al Consell Insular de
Formentera, atesa la seva singularitat de municipi i illa.
Aquesta llei inclou els aspectes fonamentals d’aquest règim i,
per tant, constitueix la llei específica a què fa referència dit
precepte estatutari. La singularitat d’aquest consell insular es
podrà veure reflectida àmpliament, a més, en el
desenvolupament reglamentari que aprovin els seus òrgans de
govern.
II
En el marc constitucional i estatutari exposat, aquesta llei vol
respondre a les necessitats de modernització dels consells
insulars i a l’exigència creixent d’eficàcia i d’eficiència en la
gestió pública, alhora que pretén contribuir a articular millor les
relacions dels ens insulars amb les administracions autonòmica
i municipal. La reforma empresa no és, per tant, una mera
actualització del règim jurídic dels consells, sinó certament una
nova ordenació amb la qual es volen aportar solucions als
reptes de servei públic que planteja la ciutadania.
En consonància amb aquest plantejament, els preceptes de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
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les Illes Balears, són aplicables als consells insulars amb
caràcter supletori, quan escaigui.
La llei té per objecte, d’acord amb el títol preliminar, establir
el marc jurídic fonamental de l’organització, el funcionament
i el règim jurídic dels consells insulars i de les entitats que en
depenen. Es considera que tant el règim electoral com els
aspectes relatius al finançament han de ser tractats en altres
lleis.
D’acord amb l’article 2 de la llei, els consells insulars són les
institucions de govern de cada una de les illes i exerceixen el
govern, l’administració i la representació d’aquestes, a més de
ser institucions de la comunitat autònoma en la mesura en què
participen de les potestats normativa i executiva d’aquesta. I
són també entitats locals dotades de personalitat jurídica pròpia
i d’autonomia per a la gestió dels seus interessos, per la qual
cosa disposen de les potestats administratives pròpies de les
administracions públiques territorials.
La dimensió corporativa dels ens insulars es posa de manifest
especialment en el títol I de la llei, que té por objecte l’estatut
personal dels seus membres i en el qual destaquen, per la seva
novetat, el tractament dels drets i deures dels membres dels
consells insulars, que són tant els consellers elegits per formar
part del ple com els consellers, electes o no, que integren el
consell executiu. La llei pretén que el règim d’incompatibilitats
s’equipari al que s’aplica en l’àmbit de l’administració
autonòmica.
III
Les grans decisions del legislador estatutari en matèria
d’organització queden plasmades i es despleguen en el títol II
de la llei, en què s’estableix un esquema comú, però alhora
flexible, per als consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, que
permetrà introduir adaptacions a les peculiaritats de cada illa.
A aquest efecte, el reglament orgànic es configura com
l’instrument fonamental per desplegar i completar les
determinacions de la llei quant al disseny dels òrgans
representatius i de l’administració insular que en depèn, i fa
realitat així les aspiracions de major autonomia organitzativa
expressades per les mateixes institucions insulars.
En el capítol I es recull la tipologia d’òrgans. Així, es distingeix
entre òrgans de govern i òrgans d’administració. Formen part
del primer grup el president, el vicepresident o els
vicepresidents, el consell executiu i el ple. Els òrgans
d’administració, ordenats jeràrquicament i integrats en els
departaments corresponents, es divideixen entre òrgans
superiors —consellers executius— i òrgans directius
—secretaris tècnics, directors insulars i els que determini el
reglament orgànic.
En el capítol II, que s’ocupa dels òrgans de govern, es preveu
que el ple es configuri en termes similars als que recull la Llei
de consells insulars de 2000. En conseqüència, deté les
competències corresponents als àmbits decisoris fonamentals
de la institució, com ara les potestats normativa i de
planificació, les funcions pressupostària i tributària, el control
sobre la resta d’òrgans de govern i l’administració insular, la
creació d’ens públics i altres atribucions de rellevància similar.
Paral·lelament, la llei enforteix la posició del president i del
consell executiu, que passen a assumir algunes de les

competències de caràcter eminentment administratiu que fins
ara raïen en el ple. Guia aquest plantejament la idea de dotar de
més operativitat les administracions insulars sense minva de
l’esfera de decisió democràtica que correspon al ple i a les
seves comissions. Les atribucions del president reforcen
especialment el seu vessant de cap del govern insular i de
l’aparell administratiu que en depèn, i són destacables les seves
facultats normatives per al disseny dels departaments insulars.
Per la seva banda, el consell executiu veu ampliades les seves
responsabilitats en matèries com ara la direcció de l’aparell
administratiu insular, la política de personal, la contractació
pública, la gestió dels béns públics, l’expropiació forçosa o
l’exercici d’accions judicials. Així mateix, dins aquest capítol
II, s’hi regula el govern en funcions. En aquest sentit, suposa
una novetat la introducció de regles per a la transició entre
mandats amb les quals es pretén traslladar a l’àmbit dels
consells insulars els plantejaments normatius que ja es
preveuen, per exemple, en les administracions estatal i
autonòmica, tot cercant l’equilibri entre principis com ara els
de neutralitat i d’eficàcia.
En aquest mateix capítol es posen els fonaments per al disseny
de les administracions insulars en sintonia amb el marc
normatiu que regeix l’Administració de la comunitat autònoma.
Per això, es consolida el model institucional burocràtic,
estructurat en departaments i jerarquitzat, que caracteritza
aquestes administracions des de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre. En aquest sentit, la regulació dels òrgans superiors
i directius ha de permetre ampliar les respectives esferes
d’actuació, tal com exigeixen les responsabilitats creixents de
les illes. A aquest efecte la llei conté una regulació que
s’inspira, en nombrosos aspectes, en l’organització i el règim
de funcionament de l’aparell administratiu autonòmic.
Una de les novetats de la llei en matèria organitzativa és el
tractament específic, en el títol III, de les entitats integrants del
sector públic instrumental que es pot implantar a cada illa:
organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats
públiques, fundacions del sector públic i consorcis. Per primera
vegada s’estableixen regles legals de caràcter mínim per a la
creació, l’organització, el funcionament i l’extinció d’aquestes
entitats, a fi de cercar la racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència
d’aquestes estructures.
IV
El títol IV es dedica al bon govern, a fi de completar el marc
regulador dels consells insulars amb aspectes relatius a la
governança, als principis de transparència i d’accés a la
informació pública i als drets dels ciutadans. Són destacables
en aquest punt el tractament dels aspectes relacionats amb
l’ètica pública i la possibilitat de creació de comissionats
independents encarregats de vetlar per la protecció dels drets
dels ciutadans en les seves relacions amb l’administració
insular.
El títol V, intitulat «Funcionament i règim jurídic», conté un
conjunt de preceptes amb què es pretén resoldre la qüestió del
dret aplicable al funcionament i a l’actuació dels diversos
òrgans dels consells insulars, estretament lligada al doble
vessant institucional i administratiu d’aquests ens. Així mateix,
s’ocupa dels mecanismes de control a disposició del ple. En el
capítol I s’estableixen normes específiques de funcionament del
ple, de les comissions del ple i del consell executiu. De manera

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022
congruent amb les exigències del principi representatiu, el ple
i les seves comissions exerceixen les seves funcions d’acord
amb la legislació estatal i autonòmica de règim local i amb el
reglament orgànic, si bé amb algunes particularitats. Per la seva
banda, el funcionament del consell executiu, com també el
d’altres òrgans col·legiats, es regeixen en essència per la
legislació estatal i autonòmica de règim jurídic.
L’acció de govern duita a terme pel president, el consell
executiu i l’administració insular queda sotmesa, en els termes
del capítol II, als instruments de control que la llei posa en
mans del ple. Es tracta de mecanismes de clara inspiració
parlamentària que, amb la nova regulació, poden incrementar
la seva eficàcia per a l’exigència de responsabilitat als titulars
dels òrgans superiors i directius. En el capítol III, que té per
objecte el règim jurídic en sentit estricte, el més rellevant és la
regla general segons la qual els consells insulars exerceixen les
seves competències aplicant, en cada sector material de l’acció
pública, la legislació estatal i autonòmica que correspongui. En
conseqüència, les normes pròpies del règim local comú només
han de ser aplicables a l’activitat dels consells insulars quan ho
prescrigui la legislació bàsica estatal o quan ho hagi decidit el
legislador balear.
V
La potestat reglamentària dels consells insulars rep per primera
vegada un tractament de conjunt en el títol VI de la llei. En el
capítol I es fixen regles generals, i es dediquen preceptes
específics, entre altres qüestions, als titulars d’aquesta potestat,
a la tipologia de normes reglamentàries, als principis de bona
regulació, a les relacions entre reglaments i als principis
generals normatius a què fa referència l’article 58.3 de
l’Estatut. Aquests principis es caracteritzen jurídicament en
termes semblants als establerts en la jurisprudència
constitucional per a les bases, o normes bàsiques, que l’Estat
pot dictar en diverses matèries.
Especial transcendència té el capítol II, relatiu al procediment
d’elaboració dels reglaments insulars, en què s’estableixen
diferents règims en funció de si es tracta de reglaments
executius, del reglament orgànic, d’ordenances fiscals o
d’altres tipus de reglaments. Pel que fa als reglaments
executius, és a dir, els que es dicten en desplegament i aplicació
d’una norma amb rang de llei aprovada en relació amb un dels
àmbits materials de competència pròpia dels consells insulars,
la llei detalla un conjunt de regles que s’inspira en les que
ordenen l’exercici de la potestat reglamentària del Govern i
l’Administració de la comunitat autònoma.
Així, hi són objecte de tractament, entre altres qüestions, les
actuacions preparatòries, els tràmits d’audiència i informació
pública, els informes i dictàmens preceptius, la memòria
d’anàlisi d’impacte normatiu, la tramitació d’urgència i
l’elaboració de texts reglamentaris consolidats. En aquest
capítol es pretén garantir la participació adequada dels
ciutadans i de les entitats socials, com també d’altres
administracions afectades per la regulació en projecte,
participació que es vol fer compatible amb la celeritat dels
tràmits, atès que molts d’aquests es poden impulsar
simultàniament. Així mateix, es regulen els supòsits per a la
tramitació d’urgència. Es preveu que en l’elaboració del
reglament orgànic s’han de complir determinats tràmits
preceptius i que l’elaboració d’altres reglaments diferents dels
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executius es regeixi per allò que disposa la legislació bàsica de
règim local.
VI
La tipologia de les competències insulars i el règim jurídic per
al seu exercici constitueixen l’objecte del títol VII de la llei. El
capítol I sistematitza algunes de les funcions més rellevants
dels consells insulars com a institucions autonòmiques i per
això s’ocupa de la iniciativa legislativa, la representació
institucional, la Comissió General de Consells Insulars i la
consulta institucional. Aquesta darrera es concep com una
clàusula destinada a garantir la intervenció dels consells
insulars en els procediments de la comunitat autònoma relatius
a l’elaboració d’avantprojectes de llei, projectes de decret i
instruments de planificació que els afectin.
En el capítol II s’estableix el règim general de les competències
a partir de la distinció clàssica entre competències pròpies i
delegades. La llei manté la regla de l’atribució de competències
mitjançant norma amb rang de llei, sigui estatal o autonòmica,
com també el principi de simultaneïtat de l’atribució de
competències als quatre consells insulars. El contingut dels
decrets de traspàs de funcions i serveis i de les lleis atributives
de competència s’equipara substancialment.
Mereix ser destacada la secció tercera d’aquest capítol,
dedicada a les competències insulars en relació amb els
municipis i altres entitats locals. En aquest àmbit, els consells
insulars es configuren com a administracions de referència en
les accions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis. La llei presta una atenció especial al
procediment de dispensa de serveis i als plans insulars de
cooperació, instruments idonis per canalitzar, mitjançant la
priorització objectiva dels projectes, la cooperació econòmica
en matèria d’obres i serveis de competència municipal. D’altra
banda, amb la llei es pretén consolidar les assemblees de batles
com a vies de col·laboració en matèries d’interès
supramunicipal.
Pel que fa a les competències delegades, constitueix una
novetat la possibilitat d’instrumentar les delegacions als
consells insulars mitjançant un decret aprovat en Consell de
Govern, fórmula més àgil que ja regeix en la legislació estatal
de règim local. Un altre dels punts que cal destacar és la
dissolució de la Comissió Tècnica Insular, operació permesa
per la disposició transitòria sisena de l’Estatut que, quan serà
el moment, s’ha de materialitzar mitjançant un acord del
Consell de Govern.
VII
El títol VIII, dedicat a les relacions interadministratives,
introdueix en aquesta matèria una regulació més detallada en
què es pretén fer compatible el principi d’autonomia i la
salvaguarda dels interessos públics de caràcter suprainsular,
com també enfortir l’aplicació dels principis de col·laboració
i cooperació interadministratives. La llei estableix una nova
sistemàtica respecte dels instruments de col·laboració i
cooperació, en la qual destaca el tractament que es fa de la
Conferència de Presidents, dels convenis i dels consorcis. Les
conferències sectorials es conceben simultàniament com a
òrgans de coordinació i col·laboració. Així mateix, es delimita
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amb més precisió l’abast de la tècnica coordinadora, tot
respectant les exigències del principi d’autonomia.
Finalment, el títol IX té per objecte el règim especial per a l’illa
de Formentera i, per tant, la concreció de les especialitats que
presenta la institució de govern, representació i administració
de la més petita de les Pitiüses. La llei, que respecta la doble
condició d’illa i municipi ja instaurada el 2007, conté regles
mínimes relatives a l’organització i el funcionament d’aquest
consell insular que han de ser completades en el reglament
orgànic per donar resposta adequada a les particularitats de
Formentera, atesa la seva condició de consell insular
unimunicipal, amb personalitat jurídica única. S’estableixen,
com a òrgans necessaris, el ple, el president, el vicepresident o
vicepresidents i la junta de govern, òrgan dissenyat en
consonància amb el principi representatiu i, per tant, allunyat
d’alguns dels trets definidors del consell executiu propi de la
resta d’ens insulars. Així mateix, s’estableix un model singular
i flexible d’administració insular i s’introdueixen disposicions
addicionals específiques per als àmbits de la cooperació
interadministrativa, atorgant un paper rellevant al Govern de les
Illes Balears. La llei és sensible a les característiques
específiques de la insularitat de Formentera i dels vincles
geogràfics, econòmics i socials amb l’illa d’Eivissa. Per
aquestes raons es preveu que el Govern de la comunitat
autònoma pugui acordar amb el Consell Insular d’Eivissa
fórmules adients perquè aquest cooperi amb el Consell Insular
de Formentera en àmbits determinats, sens perjudici de les
relacions bilaterals que es puguin establir entre els consells
insulars d’Eivissa i de Formentera.
VIII
La nova regulació dels consells insulars posa de manifest un
exercici de les competències legislatives del Parlament que
s’inscriu adequadament, a banda dels articles 39 i 61 a 74 de
l’Estatut d’Autonomia, en l’article 30 d’aquest mateix text, en
què s’atribueix a la comunitat autònoma la competència
exclusiva en les matèries «Organització, règim i funcionament
de les seves institucions pròpies» (núm. 1), «Procediment
administratiu derivat de les especialitats de l’organització
pròpia» (núm. 36) i «Organització local, respectant el que
preveuen els articles 140, 141 i 149.1.18a de la Constitució»
(núm. 45).
S’han volgut respectar així els límits derivats de la competència
estatal per a la fixació de les bases del règim jurídic de les
administracions públiques. Igualment s’ha pres en consideració
la doctrina del Tribunal Constitucional, expressada entre
d’altres en la Sentència 132/2012, de 19 de juny, en la qual es
va tenir en compte especialment la rellevància del fet insular en
la conformació d’una administració pròpia per a les illes, en
línia amb allò que disposen els articles 138.1 de la Constitució
i 3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
La regulació d’aquesta llei s’adequa als principis de bona
regulació de l’article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del
Govern de les Illes Balears; al principi de necessitat i eficàcia,
en relació amb l’adaptació del règim general dels consells
insulars al que estableixen l’Estatut d’Autonomia i la legislació
bàsica estatal; de proporcionalitat, atès que l’instrument
normatiu en forma de llei és el que preveu l’Estatut
d’Autonomia, i el seu contingut normatiu és imprescindible i
proporcionat a l’efecte de la regulació de l’organització

territorial dels consells insulars; de seguretat jurídica, perquè
s’insereix plenament i sense contradiccions en l’ordenament
jurídic vigent; de transparència, perquè el projecte normatiu
s’ha sotmès als tràmits d’audiència i informació pública, ha
garantit la participació ciutadana durant la seva elaboració, i
s’ha facilitat l’accés al projecte de manera senzilla i universal
mitjançant el Portal de Transparència del Govern de les Illes
Balears i la presentació de suggeriments de manera telemàtica.
Així mateix, es va sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu
de les Illes Balears en relació amb l’avantprojecte de llei. En
relació amb el principi d’eficiència, qualitat i simplificació, no
es creen noves càrregues administratives, i en relació amb la
racionalització de la gestió dels recursos públics, la nova
regulació no suposa crear una nova organització.
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
Objecte de la llei
1. Aquesta llei té per objecte establir el marc jurídic fonamental
de l’organització, el funcionament i el règim jurídic dels
consells insulars i de les entitats que en depenen, d’acord amb
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la
legislació bàsica de l’Estat.
2. El règim electoral i el finançament dels consells insulars es
regulen per la seva legislació específica.
3. Les singularitats del règim jurídic i de l’organització del
Consell Insular de Formentera, que integra l’Ajuntament de
Formentera segons l’Estatut d’Autonomia, són les que
s’estableixen en el títol IX d’aquesta llei.
Article 2
Naturalesa dels consells insulars
1. Els consells insulars són les institucions de govern de cada
una de les illes i exerceixen el govern, l’administració i la
representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, com també de les illes menors adjacents.
2. Els consells insulars són també institucions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i, com a tals, participen en les
potestats normativa i executiva d’aquesta, en els termes prevists
en l’Estatut d’Autonomia i en aquesta llei.
3. Les illes, com a entitats locals dotades de personalitat
jurídica pròpia i d’autonomia per a la gestió dels seus
interessos, disposen de les potestats administratives pròpies de
les administracions públiques territorials. Així mateix, poden
plantejar conflictes en defensa de la seva autonomia en els
termes de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.
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TÍTOL I
ELS MEMBRES DELS CONSELLS INSULARS
Capítol I
Adquisició i pèrdua de la condició de membre
Article 3
Composició
1. Integren els consells insulars els consellers elegits per
cadascuna de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, en els
termes que assenyalen l’Estatut d’Autonomia i la legislació
electoral dels consells insulars. El Consell Insular de
Formentera està integrat pels candidats electes en les eleccions
municipals que tenen lloc en aquesta illa, que passen a ser
automàticament consellers d’aquest consell.
2. Els membres del consell executiu no electes tenen també la
consideració de membres del consell insular però no formen
part del ple, si bé poden participar a les seves sessions amb veu
però sense dret a vot.
Article 4
Elecció i mandat dels consellers
1. El nombre de consellers electes, el procediment per
elegir-los i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat són els
que determina la legislació electoral dels consells insulars.
2. La durada del mandat dels consellers electes és de quatre
anys a partir de la data de la seva elecció i finalitza el dia
anterior a la data en què tenguin lloc les eleccions següents.
3. Un cop finalitzat el seu mandat, els consellers cessants
continuen en les seves funcions fins a la presa de possessió dels
seus successors.
Article 5
Pèrdua de la condició de conseller
Els consellers electes perden la seva condició per les causes
següents:
a) Per finalització del mandat.
b) Per decisió judicial ferma que n’anul·li l’elecció o la
proclamació o que en declari la incapacitació.
c) Per renúncia, que s’ha de fer efectiva per escrit davant el
ple del consell insular.
d) Pel cessament o la renúncia derivats de l’existència d’una
causa d’inelegibilitat o d’incompatibilitat, en les condicions
establertes en la legislació electoral.
e) Per pèrdua de la nacionalitat espanyola, en els casos en
què es prevegi legalment, sens perjudici del règim electoral
aplicable al Consell Insular de Formentera.
Capítol II
Drets i deures dels membres dels consells insulars
Article 6
Disposició general
Els membres del consell insular, una vegada que han pres
possessió del seu càrrec i fins a l’acabament del mandat,
gaudeixen dels drets, els honors i les distincions propis del
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càrrec i estan obligats a complir els deures que els són
inherents. Així mateix, poden gaudir de les prerrogatives que
la legislació i el reglament orgànic estableixen.
Article 7
Assistència a les sessions
1. Els membres electes del consell insular tenen el dret i el
deure d’assistir, amb veu i vot, a les sessions del ple i de la
resta d’òrgans col·legiats dels quals formen part, tret de causes
justificades que ho impedeixin. El mateix és aplicable als
consellers executius respecte dels òrgans de què formin part,
excepte en allò que es disposa per als consellers executius no
electes en l’article 3 d’aquesta llei.
2. El reglament orgànic regula el dret dels consellers a
intervenir en els debats, individualment o a través del portaveu
del grup polític al qual s’adscriuen.
Article 8
Retribucions i indemnitzacions
1. Els membres del consell insular tenen dret a percebre, amb
càrrec al pressupost insular, les retribucions i les
indemnitzacions que determini el ple.
2. Els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs en
dedicació exclusiva i parcial, al règim de dedicació d’aquests
darrers, i a les indemnitzacions i assistències s’han de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del
consell insular. Igualment s’hi han de publicar les resolucions
del president del consell insular que estableixen la dedicació
exclusiva o parcial dels membres de la corporació i les que els
atorguen la compatibilitat per a l’exercici d’una altra activitat.
Article 9
Accés a la informació
1. Per a l’exercici adequat de les seves funcions, els consellers
electes tenen dret a accedir als antecedents, les dades i les
informacions que estiguin en poder dels serveis administratius
del respectiu consell insular, en els termes prevists en la
legislació aplicable i en el reglament orgànic, el qual ha de
concretar les formes d’accés a la informació i el règim
d’expedició de còpies de la documentació sol·licitada.
2. Han de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació el
president del consell insular o l’òrgan que determini el
reglament orgànic, dins el termini màxim de cinc dies, i s’han
d’entendre estimades si, dins aquest termini, no es dicta una
resolució denegatòria. No és necessària l’autorització per a
l’accés a la informació en els casos en què ho preveu la
legislació de règim local.
3. Les sol·licituds regulades en aquest article es poden denegar
motivadament quan l’accés pugui lesionar els drets
constitucionals dels ciutadans, pugui ser limitat d’acord amb les
lleis, derivi d’una petició notòriament abusiva o tengui per
objecte matèries afectades pel secret oficial. A aquest efecte,
l’òrgan que ha de resoldre ha de tenir en compte els principis
i les regles vigents en la legislació sobre transparència.
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4. Els membres del consell insular tenen el deure de guardar
confidencialitat respecte de la informació obtinguda
conformement al que exigeix el seu deure de reserva.
Article 10
Incompatibilitats
1. Els consellers electes estan sotmesos al règim
d’incompatibilitats establert en l’article 64.3 de l’Estatut
d’Autonomia, en la legislació electoral i en la legislació bàsica
de l’Estat.
2. Els consellers electes amb règim de dedicació exclusiva
estan sotmesos, a més del que preveu l’apartat anterior, a les
incompatibilitats previstes per als alts càrrecs de
l’Administració de la comunitat autònoma.
3. Els membres del consell insular no poden invocar ni fer ús
de la seva condició en l’exercici de cap activitat mercantil,
industrial o professional relacionada amb el consell insular al
qual pertanyin, ni col·laborar en l’exercici per terceres persones
d’aquestes activitats.
4. Els membres del consell insular han d’informar el consell
insular de qualsevol fet que pugui constituir una causa
d’incompatibilitat. Si es produeix una causa d’incompatibilitat
i el ple la declara, la persona afectada ha d’optar, en el termini
dels deu dies següents a aquell en què es rebi la notificació de
la declaració d’incompatibilitat, entre la renúncia a la condició
de conseller o l’abandonament de la situació que dona origen
a la incompatibilitat.
5. Si una vegada transcorregut el termini assenyalat en l’apartat
anterior no ha exercit l’opció, s’ha d’entendre que la persona
afectada renuncia a la seva condició de conseller, i el ple ha de
declarar la vacant corresponent a l’efecte de proveir-la de
conformitat amb la legislació electoral.
6. El règim d’incompatibilitats dels membres del consell
executiu és el que determina l’article 27 d’aquesta llei.
Article 11
Declaracions d’activitats i béns
1. Els membres del consell insular han de formular una
declaració sobre les causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos
econòmics, en els termes prevists legalment. També han de
formular una declaració relativa als seus béns i a la participació
en societats de tot tipus que indiqui si aquestes estan
participades per altres societats; així mateix, han d’aportar
informació relativa a la liquidació dels imposts sobre la renda
de les persones físiques, de patrimoni i, si escau, de societats.
2. Les declaracions a queÌ fa referència l’apartat anterior,
efectuades d’acord amb els models aprovats pel ple, s’han de
formular abans de la presa de possessióì, en cas de cessament i
al final del mandat, o quan es modifiquin les circumstàncies de
fet.
3. Les declaracions anuals de béns i activitats han de ser
objecte de publicitat amb caràcter anual i, en tot cas, en el
moment de la finalització del mandat, en els termes que fixa el
reglament orgànic.

4. Les declaracions a què fa referència l’apartat 1 anterior s’han
d’inscriure en els registres corresponents del consell insular, en
els termes que estableix el reglament orgànic i sens perjudici
del que preveu l’apartat 6 següent.
5. A l’efecte de complir el que disposa la Llei 16/2016, de 9 de
desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra
la Corrupció a les Illes Balears, els consells insulars han de
facilitar a aquesta institució la informació relativa als consellers
insulars que hagi de constar en el Registre de declaracions
patrimonials i activitats regulat en la llei esmentada.
6. L’oficina esmentada en l’apartat anterior i els consells
insulars poden subscriure convenis l’objecte dels quals sigui
que una mateixa declaració patrimonial o d’activitats
presentada en un dels registres a què fa referència aquest article
quedi també inscrita en l’altre.
Capítol III
Grups polítics
Article 12
Constitució
1. Els consellers electes, a l’efecte de la seva actuació
corporativa, es constitueixen en grups polítics, en la forma i
amb els drets i les obligacions que estableix el reglament
orgànic.
2. Els grups han d'estar composts com a mínim per dos
consellers electes, excepte el grup mixt, que pot estar constituït
per un o més consellers electes. Si un grup, durant la
legislatura, queda amb un sol membre, aquest ha de passar
directament a integrar-se en el grup mixt. El grup mixt, si no
existís, serà creat quan es donin les circumstàncies previstes en
el present article.
3. Quan la majoria de membres d’un grup polític abandonin la
formació política que va presentar la candidatura per la qual
van concórrer a les eleccions o siguin expulsats d’aquesta,
seran els membres que romanguin en l’esmentada formació
política els legítims integrants d’aquest grup polític amb
caràcter general, havent de subsistir aquest amb independència
del nombre de membres que l’integrin. El secretari del consell
insular s’adreçarà al representant legal de la formació política
que va presentar la corresponent candidatura a l’efecte que
notifiqui l’acreditació de les circumstàncies assenyalades.
4. Tindran la consideració de membres no adscrits els
consellers insulars que no s’integrin en el grup polític que es
constitueixi pels que formin part de la candidatura electoral per
la qual van ser elegits, els que abandonin el seu grup de
procedència i els que siguin exclosos contra la seva voluntat de
la seva formació política d’origen. Aquesta previsió no serà
aplicable en el cas de candidatures presentades com a coalició
electoral, quan algun dels dos partits polítics que la integren
decideixi abandonar-la.
Així mateix, tindran la consideració de membres no adscrits els
consellers insulars que hagin concorregut a les eleccions en una
agrupació, partit, federació o coalició política declarat il·legal
per sentència judicial ferma.
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5. Els membres no adscrits tindran els drets polítics i
econòmics que individualment els corresponguin com a
consellers insulars, però no els derivats amb caràcter exclusiu
de la seva pertinença a un grup polític, sense que mai no puguin
ser superiors als que els haguessin correspost en cas de
romandre en el grup de procedència.
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2. Són òrgans d’administració, ordenats jeràrquicament, els
òrgans superiors i els òrgans directius, com també qualsevol
altre establert per llei o per reglament orgànic. Les persones
titulars dels òrgans superiors i directius tenen la condició d’alts
càrrecs de l’administració insular.
3. Són òrgans superiors els consellers executius.

6 En el reglament orgànic s’han de preveure, per als membres
no adscrits, les regles següents:
a) Tindran dret a integrar-se en les comissions del ple, amb
veu i vot, conforme al procediment que estableixi el reglament
orgànic, que haurà de respectar en tot cas la representació
proporcional dels grups polítics en totes les comissions.
b) No podran participar en la junta de portaveus, que es
constituirà exclusivament pels portaveus dels grups polítics.
c) Quant a les assignacions i als mitjans econòmics i
materials que es concedeixen als grups polítics, no són
aplicables als consellers insulars no adscrits, als quals tampoc
no podran assignar-se altres avantatges econòmics i materials
per raó de tal condició.
d) Una vegada que ostentin aquesta consideració, no podran
obtenir el reconeixement de dedicació exclusiva o parcial en el
consell insular, ni ser designats per a l’acompliment de càrrecs
o llocs directius en les entitats públiques o privades dependents
del consell insular.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ DELS CONSELLS INSULARS
Capítol I
Disposicions generals
Article 13
Regles generals
1. Els consells insulars, mitjançant els reglaments orgànics
respectius i altres normes que els despleguin o completin,
estableixen la seva organització d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i aquesta llei, en el marc del
que disposa la legislació bàsica de règim jurídic de les
administracions públiques.
2. Els consells insulars s’estructuren en òrgans de govern i
òrgans d’administració.
3. Cada consell insular, d’acord amb el seu reglament orgànic,
pot crear altres òrgans complementaris, regular-ne l’estructura
i el funcionament, i desconcentrar-hi les competències
atribuïdes als òrgans de govern i als òrgans superiors
d’administració, excepte al ple, amb els límits prevists
legalment.
4. Les particularitats de l’organització del Consell Insular de
Formentera són les que preveu el títol IX d’aquesta llei.
Article 14
Tipologia d’òrgans
1. Són òrgans de govern dels consells insulars el ple, el
president, el consell executiu i, si escau, el vicepresident o
vicepresidents.

4. Són òrgans directius:
a) Els secretaris tècnics.
b) Els directors insulars.
c) Els que determini el reglament orgànic amb aquest
caràcter.
5. El secretari general, l’interventor general i el tresorer del
consell insular tindran també la consideració d’òrgans directius
excepte previsió en contra en el reglament orgànic.
Capítol II
Òrgans de govern
Secció 1a
El ple del consell insular
Article 15
Naturalesa i composició
1. El ple està integrat per tots els consellers electes i, com a
òrgan màxim de representació política dels ciutadans de l’illa,
assumeix el govern superior de la institució, com també el
control i la fiscalització de l’administració del consell insular.
2. Correspon al president del consell insular convocar i presidir
el ple, llevat dels supòsits que preveuen aquesta llei i la
legislació electoral.
3. La secretaria del ple correspon al secretari general del
consell insular.
Article 16
Sessió constitutiva
1. El ple del consell insular es constitueix en sessió pública en
el període comprès entre els dies vint-i-u i quaranta-cinc des de
la data de les eleccions.
2. Correspon al president en funcions convocar la sessió
constitutiva, després d’haver-ho consultat amb els membres
electes que encapçalin cada una de les llistes electorals que
hagin obtingut representació.
3. En la sessió constitutiva s’ha de formar una mesa d’edat,
integrada pels membres electes de major i menor edat, com
també pel secretari general del consell insular. La mesa ha de
comprovar les credencials presentades i les acreditacions de la
personalitat dels electes, d’acord amb els certificats que hagi
tramès la Junta Electoral de les Illes Balears.
4. La mesa d’edat ha de declarar constituïda la nova corporació
si hi concorren la majoria absoluta dels consellers electes. En
cas contrari, el president en funcions ha de convocar una nova
sessió, que ha tenir lloc dos dies després, en la qual el ple
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s’entén vàlidament constituït sigui quin sigui el nombre de
membres electes presents.
5. Els consellers han de prendre possessió davant la mesa
d’edat mitjançant jurament o promesa.
6. En la sessió constitutiva es procedeix a l’elecció del
president d’acord amb l’article 20 d’aquesta llei.
7. El ple del Consell Insular de Formentera es constituirà
d’acord amb el títol IX d’aquesta llei i les disposicions
establertes en el seu reglament orgànic.
Article 17
Atribucions
1. Corresponen al ple les atribucions següents:
a) Elegir el president del consell insular.
b) Exercir el control i la fiscalització dels òrgans de govern
i d’administració del consell insular.
c) Adoptar la moció de censura al president.
d) Atorgar la confiança plantejada pel president.
e) Exercir la iniciativa legislativa d’acord amb l’Estatut
d’Autonomia.
f) Aprovar i modificar el pressupost i el compte general de
l’exercici corresponent, i aprovar el reconeixement
extrajudicial de crèdits sempre que no hi hagi dotació
pressupostària o operacions especials de crèdit.
g) Aprovar el reglament orgànic, que ha d’incloure els
criteris fonamentals d’estructuració de l’administració del
consell insular, i exercir la potestat reglamentària en les
matèries en què ho preveu l’Estatut d’Autonomia.
h) Aprovar el pla estratègic i les bases reguladores de les
subvencions.
i) Aprovar el disseny de la bandera de l’illa, el seu dia de
celebració, l’himne i altres símbols distintius.
j) Aprovar el pla insular de cooperació.
k) Aprovar els instruments de planificació general i
sectorial, inclosos els d’ordenació territorial i urbanística.
l) Determinar els recursos de caràcter tributari i altres
prestacions patrimonials públiques.
m) Establir preus públics.
n) Aprovar les transferències i les delegacions de
competències, com també els encàrrecs de gestió, a altres
administracions públiques.
o) Acceptar les transferències i les delegacions de
competències, com també els encàrrecs de gestió a favor del
consell insular.
p) Plantejar conflictes de competències a altres
administracions públiques i autoritzar l’exercici d’accions
judicials en matèries de la competència del ple.
q) Autoritzar la participació del consell insular en
fundacions i en consorcis o altres entitats associatives.
r) Crear, modificar i suprimir els serveis públics de
competència del consell insular, determinar-ne les formes de
gestió i aprovar la prestació de serveis públics i d’activitats
econòmiques en règim de monopoli d’acord amb la legislació
sobre la competència.
s) Crear, modificar i suprimir organismes autònoms, entitats
públiques empresarials, fundacions i societats mercantils per a
la gestió de serveis de competència insular.

t) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic
i autoritzar la cessió gratuïta de béns immobles a altres entitats
públiques o privades.
u) Aprovar les declaracions de béns d’interès cultural.
v) Fixar les retribucions dels membres del ple, del
president, dels membres del consell executiu i dels òrgans
directius.
w) Aprovar la plantilla de personal, fixar la quantia anual de
les retribucions complementàries dels funcionaris i aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector
públic insular.
x) Declarar la compatibilitat o incompatibilitat del
president, dels membres del ple i dels consellers executius no
electes, així com autoritzar la compatibilitat dels titulars dels
òrgans directius i dels empleats públics del consell insular.
y) Autoritzar i disposar despeses en l’àmbit de la seva
competència.
z) Aprovar operacions financeres o de crèdit, i concedir
quitaments o esperes, si l’import excedeix del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, com també autoritzar les
operacions de crèdit previstes excepcionalment per finançar
operacions corrents conformement amb el que preveu la
legislació d’hisendes locals, a excepció de les operacions de
tresoreria.
aa) Aprovar els projectes d’obra i de serveis quan sigui
competent per a la contractació o concessió i quan encara no
estiguin prevists en els pressuposts.
bb) Aprovar la creació i la supressió de municipis, com
també l’alteració de termes municipals.
cc) Exercir altres atribucions que li assignin expressament
aquesta o altres lleis o el reglament orgànic.
2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres del ple per a l’adopció dels acords
referits a les lletres c), e), i), n), o), q), r), z) i bb), per a
l’aprovació i la modificació del reglament orgànic i per a
l’aprovació de la prestació de serveis públics i d’activitats
econòmiques en règim de monopoli. La resta d’acords
s’adopten per majoria simple.
3. El ple pot delegar en favor del president, del consell executiu
o de les comissions regulades en l’article 18 d’aquesta llei les
atribucions assenyalades en les lletres h), m), p), u), x), y), aa)
i cc). Les atribucions indicades en la lletra x) només es poden
delegar en les comissions esmentades.
4. En el reglament orgànic es pot decidir desconcentrar les
atribucions del ple en les comissions esmentades en l’article 18
d’aquesta llei, amb les mateixes limitacions establertes per a la
delegació de competències.
Article 18
Comissions del ple
1. El ple funciona també en comissions, permanents o
especials, d’acord amb el que preveu el reglament orgànic.
2. S’integren en les comissions els membres que designin els
grups polítics en proporció al nombre de consellers insulars que
els representin en el ple.
3. Corresponen a les comissions les funcions següents:
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a) L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del ple.
b) El seguiment de la gestió del president, del consell
executiu i dels seus membres, sens perjudici del control que
correspon al ple.
c) L’exercici de les competències assignades en el
reglament orgànic i de les competències delegades pel ple
d’acord amb aquesta llei.
d) En el cas de la comissió especial de comptes, les que
preveu la legislació d’hisendes locals.
Article 19
Junta de portaveus
1. Com a òrgan auxiliar del ple s’ha de constituir la junta de
portaveus, que integren el president del consell o el membre
electe en qui delegui i els portaveus dels grups polítics
constituïts.
2. La constitució, el funcionament i les atribucions de la junta
de portaveus es regeixen pel que disposa el reglament orgànic.
Secció 2a
El president del consell insular
Article 20
Caràcter i elecció
1. El president assumeix la representació institucional del
consell insular, dirigeix l’acció de govern i respon de la seva
gestió davant el ple.
2. L’elecció del president del consell insular ha de seguir les
regles següents:
a) Poden ser candidats tots els consellers electes que hagin
estat cap de llista electoral o els que els substitueixin legalment
en la candidatura.
b) La mesa d’edat ha de proposar al ple el candidat que
presenti més signatures de consellers en suport a la seva
candidatura i, en cas d’empat, el que pertanyi a la llista
electoral més votada.
c) El candidat proposat ha de presentar al ple el seu
programa polític i, amb debat previ, n’ha de sol·licitar la
confiança.
d) Si el ple atorga la confiança política al candidat per
majoria absoluta dels seus membres, el candidat és proclamat
president. Si no obté majoria absoluta, la mateixa proposta s’ha
de sotmetre a nova votació i la confiança és atorgada per
majoria simple.
e) Si en les votacions esmentades el ple no atorga la seva
confiança, s’han de tramitar propostes successives en la forma
prevista en els apartats anteriors.
f) En el cas que hagin transcorregut quaranta-vuit hores a
partir de la primera votació per a la investidura i cap candidat
no hagi obtingut la confiança del ple, ha de ser proclamant
president qui encapçali la llista electoral que hagi obtingut el
major nombre de vots.
g) Qui resulti proclamat president ha de prendre possessió
davant el ple mitjançant jurament o promesa. Si no es troba
present, serà requerit per prendre possessió en el termini de
quaranta-vuit hores, també davant el ple, amb l’advertiment
que, en el supòsit de no fer-ho sense causa justificada, es
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considerarà que renuncia al càrrec. En aquest cas, la vacant
s’ha de cobrir en la forma establerta en aquest article.
h) S’han d’aplicar al Consell Insular de Formentera les
previsions del títol IX d’aquesta llei
Article 21
Atribucions
1. Correspon al president:
a) Impulsar l’acció de govern.
b) Dirigir i coordinar l’actuació del consell executiu.
c) Convocar les sessions del ple i del consell executiu,
presidir-les i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Nomenar i separar lliurament els membres del consell
executiu i les persones titulars dels òrgans directius, sense
perjudici d’allò disposat a l’article 28.1.k) d’aquesta llei.
e) Establir les directrius generals de l’acció de govern i
donar les instruccions pertinents als membres del consell
executiu per tal de mantenir la unitat de direcció política i
administrativa.
f) Vetlar pel compliment de les disposicions i els acords del
ple i del consell executiu.
g) Dictar els decrets de creació i extinció dels departaments
insulars en el marc del reglament orgànic, d’acord amb l’article
31 d’aquesta llei.
h) Ordenar la publicació de les disposicions generals en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
i) Plantejar davant el ple la qüestió de confiança.
j) Proposar debats generals al ple del consell.
k) Exercir les atribucions d’òrgan de contractació previstes
en el reglament orgànic i signar els convenis i els contractes
que es formalitzin en l’àmbit de les competències del ple o del
consell executiu.
l) Sol·licitar el dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
m) Autoritzar l’exercici de les accions judicials i
administratives quan no correspongui al ple o al consell
executiu, o en casos d’urgència.
n) Resoldre els conflictes d’atribucions que es puguin
plantejar entre els consellers executius.
o) Ordenar l’execució directa d’obres, la prestació de
serveis o la realització de subministraments en cas de
catàstrofes, d’infortunis públics o supòsits de greu risc, i
donar-ne compte al ple en la primera sessió que tengui lloc.
p) Desenvolupar la gestió econòmica, autoritzar despeses i
dur a terme qualsevol altre acte de gestió pressupostària en
l’àmbit de la seva competència i d’acord amb el pressupost, i
aprovar la liquidació del pressupost.
q) Exercir la direcció superior del personal al servei de
l’Administració insular i nomenar el personal eventual.
r) Exercir qualsevol altra atribució que li correspongui de
conformitat amb les lleis o el reglament orgànic.
2. El president pot delegar l’exercici de les seves atribucions en
el vicepresident, en el consell executiu o en els seus membres.
No obstant això, no poden ser objecte de delegació les
atribucions que assenyalen les lletres a), b), c), d), e), g), i) i j)
de l’apartat anterior.
3. En el reglament orgànic es pot decidir desconcentrar les
atribucions del president en el consell executiu o en els seus
membres, amb les mateixes limitacions establertes per a la
delegació de competències.
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4. El president pot assumir la titularitat d’un departament en els
termes de l’article 31 d’aquesta llei.

nomenament i cessament s’han de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Article 22
Cessament

4. La condició de vicepresident es perd, a més de pel
cessament, per renúncia expressa comunicada per escrit i per
pèrdua de la condició de membre del consell insular.

1. El president cessa per les causes següents:
a) L’acabament del mandat d’acord amb la legislació
electoral.
b) L’aprovació de la moció de censura.
c) La denegació de la qüestió de confiança.
d) La renúncia comunicada per escrit al ple.
e) La incapacitat física o psíquica permanent que
l’impossibiliti per exercir el càrrec.
f) La sentència ferma dels tribunals que l’inhabilitin per
exercir el càrrec.
g) La pèrdua de la condició de membre del consell insular.
h) La declaració d’incompatibilitat adoptada pel ple.
2. En les causes previstes en les lletres a) i c) de l’apartat 1
d’aquest article, el president ha de continuar en l’exercici del
càrrec fins que el successor n’hagi pres possessió.
3. La incapacitat a què fa referència la lletra e) de l’apartat 1 ha
de ser apreciada motivadament pel consell executiu, per acord
com a mínim de les tres cinquenes parts dels seus membres, i
proposada al ple, el qual, en cas que l’estimi, l’ha de declarar
per majoria absoluta dels seus membres.
4. En el supòsit que prosperi una moció de censura, el president
cessa en el moment de l’adopció de l’acord. El conseller que
resulti proclamat per a la presidència ha de prendre possessió
en la forma establerta en l’article 20 d’aquesta llei.
Article 23
Vacant del càrrec
1. En cas de vacant, el consell insular és presidit, interinament,
pel vicepresident determinat en l’ordre de prelació establert.
2. Una vegada produïda la vacant, en el termini de cinc dies el
president interí ha de convocar el ple per elegir un nou
president d’acord amb el procediment establert en l’article 20.2
d’aquesta llei.
Secció 3a
El vicepresident
Article 24
Nomenament i cessament
1. El vicepresident substitueix el president en els casos prevists
en aquesta llei i exerceix les funcions que el president li
encomani o li delegui.
2. Si ho preveu el reglament orgànic, en cada consell insular hi
pot haver dos o més vicepresidents, que han d’actuar d’acord
amb l’ordre de prelació establert pel president en el decret de
nomenament.
3. El vicepresident o vicepresidents són nomenats i separats
lliurement pel president entre els membres del consell executiu
que reuneixen la condició de consellers electes. Els decrets de

Article 25
Atribucions
1. A més de les atribucions pròpies o delegades, correspon al
vicepresident substituir en les seves funcions el president en els
casos d’absència, malaltia o una altra circumstància temporal
que li impedeixi l’exercici de les seves funcions.
2. Així mateix, el vicepresident ha de substituir el president
quan, durant la celebració d’una sessió del ple, aquest s’hagi
d’abstenir d’intervenir per un possible conflicte d’interessos en
relació amb algun punt de l’ordre del dia.
3. En els supòsits de substitució del president prevists en
l’apartat 1 anterior, el vicepresident no pot modificar els
decrets de la presidència a què fa referència l’article 21.1.g)
d’aquesta llei, ni pot revocar les delegacions que aquell hagi
atorgat.
Secció 4a
El consell executiu
Article 26
Naturalesa i composició
1. El consell executiu és l’òrgan de govern que, al capdavant de
l’administració insular, exerceix la funció executiva general en
relació amb les competències del consell insular, sens perjudici
de les atribucions conferides a altres òrgans.
2. El consell executiu està integrat pel president, el
vicepresident o vicepresidents i els consellers executius, que
poden tenir la condició d’electes o no.
3. El consell executiu respon políticament davant el ple de la
seva gestió de forma solidària, sens perjudici de la
responsabilitat directa de cadascun dels seus membres.
4. El president assigna la secretaria del consell executiu a un
dels seus membres o al secretari general del consell insular. Si
ho fa en un dels membres, aquest podrà comptar amb
l’assistència d’un funcionari del grup A.
Article 27
Incompatibilitats dels membres
1. Els membres del consell executiu exerceixen el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva i estan subjectes al règim
d’incompatibilitats aplicable als consellers electes amb règim
de dedicació exclusiva i als alts càrrecs de l’Administració de
la comunitat autònoma.
2. En els termes prevists en la legislació d’incompatibilitats, els
membres del consell executiu no poden exercir altres funcions
que les que derivin del seu càrrec, ni cap activitat professional
o mercantil, excepte la mera administració del seu patrimoni
personal o familiar.
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Article 28
Atribucions
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les lletres e), f), g), i), j), m), r) i s), com també les
competències de la lletra h) amb els mateixos límits establerts
en el reglament orgànic per als supòsits de desconcentració.

1. Corresponen al consell executiu les atribucions següents:
a) Dirigir i coordinar l’administració insular d’acord amb
les directrius del president.
b) Aprovar els plans i els programes d’actuació dels
departaments insulars en els diversos sectors de l’acció pública,
sempre que no correspongui a altres òrgans.
c) Aprovar els projectes de normes i plans insulars, abans
de sotmetre’ls al ple, si així ho estableix el reglament orgànic.
d) Aprovar el projecte de pressuposts, així com aprovar la
resta de plans insulars i de cooperació.
e) Aprovar la relació de llocs de treball; aprovar l’oferta
d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció
i proveïment de llocs de treball; exercir la potestat disciplinària,
acordar la separació del servei dels funcionaris i
l’acomiadament del personal laboral; aprovar el nombre i el
règim del personal eventual; i qualsevol altra actuació en
matèria de personal que no estigui expressament atribuïda a un
altre òrgan.
f) Desenvolupar la gestió econòmica i autoritzar despeses,
i dur a terme qualsevol altre acte de gestió pressupostària en
l’àmbit de la seva competència i d’acord amb el pressupost.
g) Aprovar els convenis i els acords de col·laboració i
cooperació amb altres administracions públiques o subjectes
privats, quan no correspongui expressament a altres òrgans.
h) Exercir les competències d’òrgan de contractació en tot
tipus de contractes en els mateixos casos que la legislació de
contractes del sector públic preveu per a la Junta de Govern
Local en els municipis de gran població, sens perjudici del que
pugui preveure el reglament orgànic.
i) Atorgar les concessions sobre béns, com també adquirir
i alienar béns i drets patrimonials en els mateixos casos que la
legislació de contractes del sector públic preveu per a la Junta
de Govern Local en els municipis de gran població.
j) Aprovar les declaracions de béns catalogats.
k) Nomenar i separar les persones titulars dels òrgans
directius, si així ho determina el reglament orgànic.
l) Aprovar els plecs de clàusules administratives generals dels
contractes.
m) Aprovar les convocatòries d’ajudes i subvencions.
n) Autoritzar l’exercici de les accions judicials i
administratives en matèries de la seva competència, excepte en
casos d’urgència.
o) Declarar la necessitat d’ocupació dels béns en els
procediments d’expropiació forçosa.
p) Reconèixer les obligacions derivades de responsabilitat
patrimonial en els casos prevists en el reglament orgànic.
q) Exercir les facultats de caràcter executiu que la legislació
administrativa general o sectorial encomana al Govern de la
comunitat autònoma en les matèries en què el consell insular
hagi assumit les competències corresponents, llevat que una llei
o el reglament orgànic disposi una altra cosa.
r) Exercir les atribucions de caràcter executiu que la
legislació de l’Estat o de la comunitat autònoma assignin al
consell insular sense atribuir-les expressament a altres òrgans,
llevat que el reglament orgànic disposi una altra cosa.
s) Exercir qualsevol altra atribució que li sigui assignada en
les lleis o en el reglament orgànic.
2. El consell executiu pot delegar en el president i en els altres
membres del consell executiu les atribucions assenyalades en

Article 29
Govern en funcions
1. El president i la resta de membres del consell executiu
cessant continuen en funcions fins a la constitució del nou
govern insular, d’acord amb les previsions dels articles 22.2 i
32.2 d’aquesta llei.
2. En el procés de transició, el president i la resta de membres
del consell executiu cessant estan sotmesos al control del ple,
es limiten a la gestió ordinària dels assumptes públics i actuen
d’acord amb els principis de mínima intervenció, neutralitat
política, lleialtat institucional, col·laboració i transparència.
3. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior, durant el
procés de transició s’ha de justificar degudament la
concurrència de la urgència o de raons d’especial interès
general per dur a terme alguna de les actuacions següents:
a) Revocació de les delegacions acordades en favor d’altres
òrgans.
b) Modificació de l’organització de l’Administració insular.
c) Aprovació de convenis i acords de col·laboració i
cooperació amb altres administracions públiques.
d) Aprovació de contractes i concessions per un valor
superior a 100.000 euros i adquisició i alienació de béns pel
mateix import.
e) Aprovació d’ofertes d’ocupació pública.
f) Concessió de subvencions en els casos en què no hi hagi
hagut concurrència.
4. Les limitacions establertes en aquest article són també
aplicables als òrgans de direcció dels ens integrants del sector
públic instrumental dels consells insulars.
Capítol III
Òrgans d’administració
Secció 1a
Òrgans superiors
Article 30
Consellers executius
1. Els consellers executius són els òrgans jeràrquicament
superiors en els departaments de l’administració insular dels
quals són titulars. Els consellers executius són nomenats
lliurement pel president del consell insular i inicien el seu
mandat en el moment de la presa de possessió.
2. Per ser conseller executiu es requereix tenir la nacionalitat
espanyola, ser major d’edat i gaudir dels drets de sufragi actiu
i passiu, així com no estar inhabilitat per exercir càrrec o
ocupació pública per sentència judicial ferma.
3. Els decrets de nomenament s’han de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Article 31
Departaments insulars
1. L’administració de cada consell insular s’organitza en
departaments per a l’exercici de competències que corresponen
als diferents sectors funcionals homogenis de l’activitat
administrativa de la institució.
2. Per decret de la presidència es determina el nombre, la
denominació, l’estructura bàsica, l’àmbit funcional dels
departaments insulars i, quan escaigui, l’abast de les atribucions
dels òrgans que en formen part.
Article 32
Cessament
1. Els consellers executius cessen per alguna de les causes
següents:
a) Cessament del president.
b) Decisió lliure del president.
c) Renúncia comunicada per escrit i acceptada pel
president.
d) Incompatibilitat declarada i publicada.
e) Incapacitat o inhabilitació en l’exercici del càrrec,
declarada per sentència judicial ferma.
2. Els consellers que cessen per la causa expressada en la lletra
a) de l’apartat anterior continuen en funcions fins a l’elecció
d’un nou president i la pressa de possessió en el càrrec dels
seus successors.
3. El cessament produeix efectes des de la publicació del decret
del president en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Article 33
Atribucions
1. Els consellers executius exerceixen les funcions de
representació i planificació, i direcció i coordinació immediates
dels departaments que encapçalen, sota la superior direcció del
president i d’acord amb les directrius del consell executiu.
Exerciten les atribucions establertes en aquesta llei i en el
reglament orgànic de cada consell i responen de la seva gestió
davant del president i també davant del ple, quan aquest els ho
requereixi.
2. Com a titulars dels seus departaments, els consellers
executius tenen les atribucions següents:
a) Desenvolupar l’acció de govern en les àrees de la seva
responsabilitat, i impulsar, dirigir i inspeccionar els serveis del
seu departament, així com de les entitats instrumentals que hi
estiguin adscrites.
b) Vetlar pel compliment de les disposicions, els acords i
les resolucions dels òrgans superiors del consell que afectin el
seu departament.
c) Establir els objectius del departament i formular
programes d’actuació. Impulsar l’elaboració de l’avantprojecte
de pressuposts del departament i l’estudi de necessitats en
matèria de personal.
d) Proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs
dependents del seu departament.

e) Preparar i presentar perquè els aprovi l’òrgan competent
els projectes de reglaments, plans i altres disposicions relatives
a matèries pròpies del seu departament.
f) Formular, quan escaigui, les propostes relatives als acords
o a les resolucions que hagin d’adoptar els òrgans competents
en matèries pròpies del seu departament.
g) Establir l’organització interna del departament i dirigir
el personal que hi estigui adscrit, de conformitat amb el
contingut de les plantilles orgàniques i la relació de llocs de
treball aprovats pel consell. Així mateix, li correspon qualsevol
altra funció en relació amb el personal del seu departament que
no estigui assignada a altres òrgans del consell insular.
h) Dirimir els conflictes entre els òrgans del seu
departament i suscitar conflictes d’atribucions amb altres
departaments.
i) Aprovar i signar, en nom del consell, els convenis amb
altres entitats relatius a assumptes del seu departament
respectant el límit de les quanties que s’estableixin en el decret
de creació del departament.
j) Exercir les atribucions d’òrgan de contractació d’acord
amb l’article 28 d’aquesta llei.
k) Resoldre les convocatòries d’ajudes i subvencions.
l) Autoritzar despeses i dur a terme qualsevol altre acte de
gestió pressupostària en l’àmbit de la seva competència i
d’acord amb el pressupost.
m) Concedir autoritzacions i llicències i adoptar decisions
relatives a l’exercici d’activitats econòmiques, sempre que no
sigui competència d’altres òrgans.
n) Respondre, quan no correspongui a un altre òrgan del
consell, les peticions promogudes pels ciutadans.
o) Exercir la potestat sancionadora en els casos que preveu
el reglament orgànic.
p) En general, i d’acord amb el reglament orgànic, exercir,
en les matèries atribuïdes al seu departament, les competències
que la legislació sectorial assigna als consellers del Govern de
la comunitat autònoma, sens perjudici de les competències
atribuïdes a altres òrgans del consell.
q) Qualsevol altra atribució que els sigui conferida per
alguna disposició legal o reglamentària.
3. Els consellers executius poden delegar en els directors
insulars i els secretaris tècnics la representació del departament,
com també les atribucions previstes en les lletres g), i), j), k),
l), m), n), o), p) i q) de l’apartat anterior, sempre que una llei o
el reglament orgànic no disposin el contrari.
Secció 2a
Òrgans directius
Article 34
Disposicions generals
1. Els òrgans directius s’integren en l’estructura dels
departaments d’acord amb el que disposa el decret de la
presidència corresponent.
2. Els titulars dels òrgans directius són nomenats i separats
seguint els criteris establerts a l’article 37 i d’acord amb allò
que disposa l’article 21.1.d) d’aquesta llei.
3. Quan es produeixi el nomenament dels nous membres del
consell executiu, els titulars dels òrgans directius han de
continuar en el càrrec fins que no se’n disposi expressament el
cessament.
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4. Els titulars dels òrgans de direcció exerceixen el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva i estan sotmesos als mateixos
règims d’incompatibilitats i de transparència establerts per als
consellers executius. El reglament orgànic podrà regular,
respecte dels directors insulars, l’equiparació de manera
extraordinària i justificada de la seva compatibilitat amb
caràcter personal i individual d’acord al que s’estableix
legalment per als treballadors públics.
Article 35
Secretaris tècnics
1. Els secretaris tècnics són els òrgans directius per a la gestió
dels serveis comuns d’un o més departaments.
2. Correspon als secretaris tècnics:
a) Dur a terme la gestió dels serveis comuns i del personal
del seu departament.
b) Elaborar els programes de necessitats i la proposta dels
avantprojectes de pressuposts, de plantilles i de relacions de
llocs de treball del seu departament.
c) Donar assistència tècnica i administrativa al conseller
executiu.
d) Proposar reformes encaminades a perfeccionar el
funcionament dels diversos serveis del departament i,
especialment, promoure estudis per tal de millorar
l’organització, els mètodes de treball, els rendiments i la
disminució dels seus costs.
e) Proposar l’adopció de la normativa que afecti les
matèries pròpies del departament.
f) Tenir cura de l’execució del pressupost.
g) Preparar i editar els texts de les publicacions tècniques i
de les disposicions que afectin el seu departament, donar-los
publicitat i proposar-ne la revisió.
h) Dirigir i promoure l’elaboració d’estadístiques.
i) Gestionar i fer inventari dels béns i mitjans materials
adscrits al departament.
j) Gestionar la contractació del departament d’acord amb el
reglament orgànic i autoritzar i signar, si escau, els contractes
menors.
k) Qualsevol altra atribució que els sigui conferida per una
disposició legal o reglamentària o delegada per un òrgan
superior.
3. Es pot crear, com a òrgan de suport tècnic del consell
executiu, una comissió integrada pels secretaris tècnics dels
diferents departaments. La presidència i el funcionament
d’aquesta comissió han de ser determinats pel reglament
orgànic.
4. El reglament orgànic pot prescindir de la figura dels
secretaris tècnics i establir que les funcions d’aquests siguin
assumides, amb caràcter excepcional, pels directors insulars.
Article 36
Directors insulars
1. Els directors insulars són òrgans directius per a la gestió
d’una o diverses àrees funcionalment homogènies.
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2. Correspon als directors insulars:
a) Proposar i executar els programes d’actuació determinats
pels òrgans superiors.
b) Dirigir i coordinar els òrgans i les unitats que estiguin
sota la seva dependència.
c) Impulsar propostes de regulació o de planificació en les
àrees de la seva competència.
d) Proposar al conseller, quan escaigui, la resolució dels
assumptes que afecten les àrees de la seva competència.
e) Vetlar per la utilització racional i eficient dels mitjans
materials al seu càrrec.
f) Exercir les facultats que la legislació administrativa
general o sectorial encomani als directors generals de
l’Administració de la comunitat autònoma, en les matèries
atribuïdes a la competència del consell insular, llevat que una
llei o el reglament orgànic disposin una altra cosa.
g) Qualsevol altra atribució que els sigui conferida per una
disposició legal o reglamentària o que sigui delegada per un
òrgan superior.
Article 37
Nomenament dels titulars dels òrgans directius
1. El nomenament de les persones titulars dels òrgans directius
s’ha d’efectuar lliurement, atenent criteris de formació,
competència professional i experiència.
2. Les persones titulars dels òrgans directius que tenguin
assignades les funcions que legalment corresponen al personal
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional s’han de designar lliurement entre el personal que
tengui aquella condició, sens perjudici dels supòsits legals o
reglamentaris en què es prevegi la designació amb caràcter
accidental. Aquest personal depèn orgànicament de la
presidència o del conseller executiu que es determina per decret
de la presidència.
Article 38
Règim retributiu
Les retribucions de les persones titulars dels òrgans directius es
fixen d’acord amb la normativa pressupostària i són públiques
en els termes que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Secció 3a
Reglament orgànic
Article 39
Creació i regulació d’òrgans
1. Correspon al reglament orgànic:
a) Concretar les atribucions i el règim de funcionament dels
òrgans prevists en aquesta llei.
b) Desconcentrar les competències del ple en el president,
en el consell executiu o en les comissions regulades en l’article
18 d’aquesta llei, amb els límits prevists legalment.
c) Establir els criteris fonamentals d’estructuració de
l’administració insular en departaments a què s’han de
subordinar els decrets de la presidència esmentats en l’article
21 d’aquesta llei.
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d) Crear i regular els òrgans específics per a l’exercici de
les competències del consell insular i desconcentrar-hi les
competències atribuïdes als òrgans de govern i als òrgans
d’administració amb els límits prevists legalment.
e) Crear òrgans col·legiats als quals s’atribueixin funcions
decisòries, de proposta, d’emissió d’informes preceptius o de
seguiment i control d’altres òrgans de l’administració insular,
i desconcentrar-hi les competències atribuïdes als òrgans de
govern i als òrgans d’administració amb els límits prevists
legalment.
f) Determinar l’estructura dels serveis jurídics per a
l’exercici de les funcions consultiva i de representació i defensa
en judici.
g) Qualsevol altre contingut previst exigit per aquesta llei.
2. La creació d’òrgans col·legiats que realitzin exclusivament
funcions diferents de les que preveu la lletra d) de l’apartat
anterior es pot dur a terme també per acord del ple, per acord
del consell executiu o per conveni.
3. Els consells insulars poden aprovar altres reglaments de
caràcter organitzatiu destinats a desplegar o completar les
previsions del reglament orgànic.
Secció 4a
Serveis jurídics
Article 40
Serveis jurídics
1. La representació i la defensa en judici dels consells insulars
correspon als lletrats o advocats integrants dels seus serveis
jurídics o de la seva advocacia. Això no obstant, aquestes
funcions es poden encomanar a advocats col·legiats designats
per a casos o àmbits d’actuació concrets, els quals han d’actuar
amb l’habilitació prèvia i sota les instruccions de l’òrgan que
tengui atribuïda la direcció dels serveis jurídics insulars.
2. La representació i la defensa en judici de les entitats
integrants del sector públic instrumental dels consells insulars
correspon igualment als lletrats o advocats integrants dels
serveis jurídics o de l’advocacia del consell insular que
correspongui, llevat que el reglament orgànic disposi una altra
cosa.
3. En els termes establerts en el reglament orgànic,
l’assessorament jurídic als òrgans de l’administració insular
correspon als funcionaris amb habilitació nacional i als lletrats
o advocats integrants dels serveis jurídics o de l’advocacia del
consell insular, de conformitat amb les competències
reconegudes respectivament.
4. La direcció dels serveis jurídics o de l’advocacia del consell
insular ha de recaure en un funcionari públic que pertanyi a un
cos o escala, de qualsevol administració pública, que tengui
atribuïdes funcions de representació i defensa en judici o
d’assessorament jurídic, de conformitat amb allò que disposi el
reglament orgànic i la relació de llocs de treball de cada consell
insular.
5. Sens perjudici de la regulació que pugui contenir el
reglament d’organització, són aplicables, supletòriament, les
regles previstes per a la representació i la defensa de
l’administració dependent del Govern de les Illes Balears, amb

les degudes i necessàries adaptacions a l’organització pròpia
dels consells insulars.
6. Les notificacions, citacions i altres comunicacions judicials,
perquè s’entenguin fetes amb validesa, s’han de practicar a la
seu dels serveis jurídics insulars i en la persona d’un dels seus
lletrats o advocats, i de conformitat amb el règim electrònic de
comunicacions vigent, sense perjudici de les actuacions
judicials d’investigació.
7. El cap de l’advocacia o, si n’és el cas, el cap dels serveis
jurídics, amb la conformitat de la presidència del consell
insular o del conseller executiu de qui en depengui, pot
formular instruccions que unifiquin els criteris interpretatius o
d’actuació dels diferents departaments, àrees, serveis insulars
del consell insular o del seu sector públic instrumental en
matèria jurídica relacionada amb l’àmbit d’actuació de
l’advocacia o servei jurídic del consell insular. Aquestes
instruccions són de compliment obligat per al funcionariat o
personal del consell insular o del sector públic instrumental
esmentat abans.
TÍTOL III
SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL INSULAR
Article 41
Tipologia d’ens
1. Integren el sector públic instrumental dels consells insulars
els ens que, sota la seva dependència o vinculació d’acord amb
la legislació bàsica estatal, es troben en una de les categories
següents:
a) Organismes autònoms.
b) Entitats públiques empresarials.
c) Societats mercantils públiques.
d) Fundacions del sector públic.
e) Consorcis insulars.
2. Les entitats esmentades en les lletres a) i b) de l’apartat
anterior són organismes públics de naturalesa institucional amb
personalitat pública.
3. Les entitats esmentades en les lletres c) i d) de l’apartat 1
anterior són organismes de titularitat pública i de naturalesa
institucional amb personalitat privada. Són fundacions del
sector públic les fundacions que presentin les mateixes
característiques que les integrades en el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma.
4. Els consorcis tenen la consideració d’ens de naturalesa
corporativa amb base associativa i amb personalitat jurídica.
5. Els ens instrumentals s’han d’adscriure orgànicament a la
presidència del consell insular o a un departament.
6. En allò no regulat en la present llei, resultarà aplicable al
sector públic instrumental dels consells insulars el que es
preveu en la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en
la normativa que la desenvolupi.
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Article 42
Principis d’actuació

Article 45
Estatuts

Les entitats que integren el sector públic instrumental dels
consells insulars estan sotmeses als principis de legalitat, servei
a l’interès general, eficàcia, eficiència, estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i transparència.

1. Les entitats públiques a què es refereix aquest títol es
regeixen pels seus estatuts, que han de ser aprovats pel ple, amb
l’informe previ dels serveis jurídics corresponents.
2. Els estatuts han de determinar, almenys, els punts següents:

Article 43
Òrgans directius
Als efectes d’aquesta llei, tenen també la consideració d’òrgans
directius els titulars dels òrgans superiors unipersonals dels
organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i els
consorcis que formen part del sector públic dels consells
insulars.
Article 44
Creació dels ens
1. La creació dels ens públics instrumentals correspon al ple, a
proposta del consell executiu. Amb l’acord de creació s’ha
d’aprovar un pla d’actuació inicial que ha d’incloure, almenys,
els aspectes següents:
a) Declaració de l’objecte o la finalitat de l’ens, amb
referència expressa a les competències del consell insular, als
objectius d’interès públic i a les línies d’actuació adequades per
assolir-los.
b) Memòria que justifiqui la conveniència i l’oportunitat de
la seva creació, amb atenció especial als principis d’eficàcia,
sostenibilitat i eficiència.
c) Forma juridicoorganitzativa proposada i justificació de
l’opció escollida en relació amb altres alternatives.
d) Òrgans de govern de l’ens.
e) Pla estratègic, en què s’han de detallar els objectius
concrets i les línies d’actuació.
f) Previsions sobre els recursos humans necessaris, fixades
d’acord amb l’informe del departament insular competent en
matèria de personal.
g) Avantprojecte del pressupost corresponent al primer
exercici de funcionament.
2. El pla d’actuació inicial ha d’incloure, com a annex, un
estudi economicofinancer justificatiu de la suficiència de la
dotació prevista per al començament de la seva activitat i dels
compromisos futurs per garantir-ne la continuïtat durant un
període, almenys i amb caràcter general, de cinc anys. L’estudi
ha de fer referència a les fonts de finançament de les despeses
i inversions, com també a la incidència que tindrà sobre els
pressuposts del consell insular.
3. El pla d’actuació inicial i l’estudi economicofinancer han de
comptar amb l’informe favorable previ del departament insular
competent en matèria d’hisenda i han de ser objecte d’un tràmit
d’informació pública per un termini no inferior a trenta dies.
4. Amb caràcter general, les entitats públiques empresarials i
les societats mercantils públiques han de procurar
l’autofinançament, de manera que els ingressos que es generin
per la realització de les activitats pròpies del seu objecte o
finalitat siguin suficients per cobrir majoritàriament les
despeses i inversions que tenguin previst fer.

a) Denominació, seu i domicili de l’entitat.
b) Finalitat institucional i competències que s’assignen a
l’entitat.
c) Departament d’adscripció.
d) Potestats administratives que s’atribueixen, si es tracta
d’organismes autònoms, entitats públiques empresarials o
consorcis.
e) Funcions de direcció i control que s’atribueixen al
consell insular.
f) Denominació, composició, forma de designació dels seus
membres, competències i règim de funcionament dels òrgans de
govern i administració.
g) Règim econòmic, pressupostari i comptable.
h) Patrimoni que s’assigna a l’entitat per al compliment de
la seva finalitat institucional.
i) Règim patrimonial i de contractació.
j) Règim de personal.
k) Règim d’impugnació dels actes.
l) Causes d’extinció.
3. En l’elaboració i l’aprovació dels estatuts de les fundacions
del sector públic s’ha de tenir en compte la legislació de
fundacions.
4. En els estatuts de les societats mercantils públiques s’ha de
preveure el compliment de la legislació de societats de capital.
Article 46
Règim econòmic, pressupostari i comptable
El patrimoni, l’elaboració i l’aprovació dels pressuposts,
l’aprovació dels comptes anuals, el règim de tresoreria i la
fiscalització de les entitats a què es refereix aquest títol es
regeixen per la legislació d’hisendes locals, per la legislació de
règim local, per la legislació de patrimoni, si escau, i pel
reglament orgànic del consell insular.
Article 47
Societats mixtes
1. Per a la gestió o la prestació de serveis amb contingut
econòmic que no impliquin l’exercici de funcions d’autoritat,
els consells insulars poden constituir amb altres administracions
societats mercantils el capital de les quals pertanyi totalment o
majoritàriament a les entitats públiques prestadores del servei.
2. Els acords de constitució, de participació o d’adquisició de
títols representatius de capital de les societats mixtes s’han
d’adoptar d’acord amb la legislació reguladora dels patrimonis
respectius.
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TÍTOL IV
BON GOVERN

TÍTOL V
FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC

Article 48
Bon govern

Article 52
Marc normatiu

1. En cada consell insular s’han d’impulsar les estratègies i les
accions de governança que afavoreixin la implicació de la
ciutadania en la definició de les polítiques públiques a fi
d’aconseguir respostes eficaces a les necessitats de la societat.
Així mateix, s’han d’establir els mecanismes adequats de
control, de transparència i de rendició de comptes.

1. Els consells insulars, en el marc de la legislació bàsica de
l’Estat, adeqüen el seu funcionament al que disposen aquest
títol i el reglament orgànic respectiu.

2. En el reglament orgànic s’han de recollir els principis ètics
i de bon govern que han de guiar l’actuació del consell insular,
com també un codi de conducta per als alts càrrecs.

Article 53
Règim lingüístic

Article 49
Drets dels ciutadans
1. Els consells insulars emparen, mitjançant els instruments i
els procediments adequats, els drets dels quals són titulars els
ciutadans davant les administracions públiques. A aquest
efecte, arbitren les mesures adequades perquè els ciutadans i els
grups en què s’integren disposin de la informació institucional
i administrativa adequada per a l’exercici dels seus drets,
participin en l’organització de l’administració insular, siguin
degudament consultats en els procediments de planificació
sectorial i d’elaboració normativa, i puguin assistir a les
sessions del ple fent ús de les facultats que determini el
reglament orgànic.
2. El reglament orgànic pot preveure la creació de comissionats
insulars, encarregats de supervisar el funcionament de
l’administració insular per a la protecció dels drets dels
ciutadans. Aquests òrgans actuen amb autonomia funcional i
independència de criteri.
Article 50
Transparència i administració electrònica
1. En el reglament orgànic poden preveure’s regles així com
instruments adequats per a aconseguir un nivell òptim de
transparència de la institució que faciliti l’accés de la ciutadania
a la informació pública i afavoreixi el coneixement i el control
de tota l’activitat del consell insular.
2. Així mateix, poden preveure’s mesures necessàries per
millorar l’impuls, el desenvolupament i l’ordenació de
l’administració electrònica.
Article 51
Informació pública
Els consells insulars han de facilitar la informació i la
divulgació de la seva activitat més rellevant. A aquest efecte,
els reglaments orgànics han de preveure almenys el règim de
publicitat activa de la informació institucional i administrativa,
organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica,
pressupostària i estadística.

2. Els reglaments orgànics despleguen i completen el règim
jurídic que s’estableix en aquest títol.

1. El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ho és
també dels consells insulars. Com a tal, el català és la llengua
d’ús normal i general en l’administració insular i en les entitats
que en depenen.
2. L’ús del català i del castellà en tot tipus d’actuacions
institucionals i administratives es regula en el reglament
orgànic o en disposicions específiques, sempre respectant el
dret d’opció lingüística dels ciutadans i d’acord amb el que
disposen l’Estatut d’Autonomia i les lleis de la comunitat
autònoma.
3. D’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia, els
consells insulars han d’adoptar mesures per a la normalització
de la llengua catalana en l’àmbit de les seves competències i
han de vetlar per la qualitat del llenguatge administratiu.
Capítol I
Normes específiques de funcionament
Article 54
Regles de funcionament del ple i de les comissions del ple
El ple del consell insular i les comissions que emanen del ple
exerceixen les seves funcions d’acord amb la legislació de
règim local i el reglament orgànic, que ha d’assegurar la
periodicitat, el caràcter públic de les sessions i la transparència
dels acords. Això no obstant, aquesta normativa s’ha d’aplicar
d’acord amb les particularitats següents:
a) Els consellers executius no electes del consell insular
poden intervenir en les sessions del ple i les comissions, amb
veu i sense vot, en assumptes relacionats amb el departament
respectiu.
b) Per a l’exercici de les funcions de control i fiscalització
sobre el consell executiu són aplicables les previsions que
estableix el capítol II d’aquest títol.
Article 55
Regles de funcionament del consell executiu i d’altres
òrgans col·legiats
1. El funcionament del consell executiu, d’acord amb la
legislació bàsica de règim jurídic de les administracions
públiques i el reglament orgànic, s’adequa a les regles següents:
a) Les sessions són convocades pel president i a la
convocatòria s’ha d’adjuntar l’ordre del dia. La documentació
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corresponent als assumptes que s’hi han de tractar ha d’estar
prèviament a disposició dels membres de l’òrgan.
b) Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries i
aquestes darreres poden tenir o no caràcter urgent, quan no
sigui possible convocar-les amb l’antelació establerta
normativament. La urgència l’ha de ratificar la majoria dels
membres del consell executiu que hi siguin presents.
c) La constitució del consell executiu és vàlida si hi
assisteixen el president i el secretari, o les persones que els
substitueixin, i la meitat, com a mínim, dels consellers
executius.
d) Els acords del consell executiu s’adopten per majoria
simple dels membres presents. El president dirimeix amb el seu
vot els empats.
e) Només es poden adoptar acords sobre els assumptes que
figurin en l’ordre del dia. No obstant això, per raons
d’urgència, es poden adoptar acords sobre altres assumptes,
sempre que la urgència sigui acordada per la majoria absoluta
dels membres del consell executiu.
f) Les sessions del consell executiu no són públiques, però
ho han de ser, almenys, quan es debatin assumptes en què
aquest òrgan exerceixi competències per delegació del ple. No
obstant això, s’hi poden convocar altres membres del consell
insular, titulars d’òrgans directius, empleats públics o experts
el parer dels quals es consideri necessari.
2. El funcionament dels altres òrgans col·legiats que no emanin
del ple s’ha d’adequar a la legislació bàsica de règim jurídic de
les administracions públiques i al reglament orgànic.
Article 56
Regles comunes
Les sessions del ple, del consell executiu i de la resta d’òrgans
col·legiats de l’administració insular es poden dur a terme de
manera no presencial, d’acord amb les previsions del reglament
orgànic.
Capítol II
Regles sobre el control de l’acció de govern
Article 57
Mitjans de control i fiscalització
1. El ple exerceix el control i la fiscalització de l’actuació del
president i del consell executiu pels mitjans següents:
a) Moció de censura.
b) Qüestió de confiança.
c) Debats sobre l’actuació dels òrgans de govern.
d) Preguntes dels grups polítics al president o als consellers
executius.
e) Mocions i interpel·lacions.
f) Comissions d’investigació.
g) Compareixences.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el reglament
orgànic pot:
a) Establir altres mitjans complementaris de control i
fiscalització.
b) Completar la regulació prevista en aquest capítol.
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c) Disposar que els mitjans de control diferents dels prevists
en l’article 58 següent puguin ser adoptats per comissions
representatives del ple.
Article 58
Moció de censura i qüestió de confiança
La moció de censura al president i la qüestió de confiança que
aquest plantegi al ple s’han de regir pel que disposa la
legislació electoral general, amb la particularitat que el
president pot plantejar la qüestió de confiança sobre el seu
programa en conjunt, sobre una declaració de política general
o sobre l’aprovació de qualsevol assumpte de transcendència
especial.
Article 59
Debats sobre l’actuació de política general
1. El ple del consell ha de dur a terme, cada mandat corporatiu,
un mínim de dos debats sobre l’orientació general de la política
del consell insular.
2. Així mateix, a proposta del president o a sol·licitud
d’almenys una quarta part dels seus membres, el ple pot
acordar que es dugui a terme una sessió extraordinària que
tengui per objecte debatre la gestió del consell executiu en
àrees determinades. El reglament orgànic ha de preveure el
nombre màxim d’aquestes sessions en cada mandat corporatiu.
3. En acabar qualsevol dels debats a què es refereixen els
apartats anteriors, els grups polítics poden presentar propostes
de resolució, que el ple ha de votar en la sessió que es convoqui
a aquest efecte. El reglament orgànic ha de fixar les regles per
a la presentació de les propostes i per a la sessió del ple en què
s’han de debatre i votar.
Article 60
Preguntes, mocions i interpel·lacions
1. Tots els grups polítics i els seus membres poden formular,
per escrit i d’acord amb el procediment i les condicions
previstes en el reglament orgànic, mocions, interpel·lacions i
preguntes als membres del consell executiu.
2. Les mocions, que han de tenir un caràcter d’impuls, de tràmit
o d’adopció d’una posició institucional, se substancien davant
el ple i han d’incloure una proposta de resolució.
3. Les interpel·lacions han de versar sobre l’actuació del
president, del consell executiu o d’algun departament en
qüestions de política general.
4. Les preguntes, que són sol·licituds concretes d’informació,
han d’indicar si se’n demana una resposta oral o una resposta
escrita.
5. Les interpel·lacions i les preguntes orals es poden formular
davant el ple o, si el grup proponent ho prefereix, davant les
comissions representatives del ple.
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Article 61
Comissions d’investigació

Article 65
Forma dels actes

1. El ple, en els termes establerts en el reglament orgànic i a
proposta de dos grups polítics que representin almenys la
tercera part dels seus membres, pot acordar la creació d’una
comissió d’investigació sobre l’actuació dels òrgans de govern
insulars o dels seus membres en un assumpte o una matèria
determinats.

Els actes dels òrgans insulars adopten la forma següent:

2. Aquestes comissions han d’estar formades per un
representant de cada grup polític. Les decisions de les
comissions s’han d’adoptar en funció del criteri del vot
ponderat.
3. Les conclusions de les comissions s’han de discutir i votar en
el ple, d’acord amb el que preveu el reglament orgànic.

a) Els dictats pel ple, acord plenari.
b) Els dictats pel president, decrets de la presidència.
c) Els dictats pel consell executiu, acords del consell
executiu.
d) Els dictats pels consellers executius i pels òrgans
directius, resolucions de l’òrgan corresponent.
e) Els dictats per altres òrgans col·legiats, acords de l’òrgan
corresponent.
Article 66
Règim de recursos
1. Posen fi a la via administrativa els actes següents:

Article 62
Comunicacions
El president o els consellers executius poden trametre al ple
comunicacions sobre aspectes concrets de la seva gestió perquè
es debatin en el ple. El reglament orgànic ha de regular els
requisits i el procediment per a la seva tramitació i
substanciació davant el ple.

a) Els del ple i de les comissions regulades a l’article 18
d’aquesta llei.
b) Els del president.
c) Els que resolguin recursos d’alçada.
d) Els així prevists en els estatuts dels ens del sector públic
instrumental.
2. Contra els actes dictats pel consell executiu es pot interposar
un recurs d’alçada davant el ple.

Article 63
Compareixences
1. El reglament orgànic ha d’incloure la regulació de les
compareixences del president i dels membres del consell
executiu davant el ple o davant una comissió, a fi de
desenvolupar una sessió informativa.
2. Aquestes compareixences es poden dur a terme a petició del
president o dels membres del consell executiu, com també si ho
sol·liciten almenys dos grups polítics o el nombre de membres
del ple que fixi el reglament orgànic.
Capítol III
Règim jurídic
Article 64
Règim jurídic de l’activitat dels consells
1. Els consells insulars exerceixen les seves competències
d’acord amb aquesta llei, tot aplicant, en cada sector material
de l’acció pública, la legislació estatal i autonòmica que
correspongui.
2. Amb caràcter general, i sens perjudici del que disposen els
articles 54 i 55 d’aquesta llei, els òrgans dels consells insulars
apliquen la legislació de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma en tot allò no previst en aquest capítol.
3. L’exercici de la potestat reglamentària s’ajusta al que preveu
el títol VI d’aquesta llei.

3. Contra els actes dictats pels òrgans col·legiats creats per a
l’exercici de competències desconcentrades dels òrgans de
govern del consell insular es pot interposar un recurs d’alçada
davant el consell executiu, llevat dels que posin fi a la via
administrativa d’acord amb l’apartat 1 d) d’aquest article.
4. Contra els actes dictats pels consellers executius i els actes
dels òrgans directius del consell insular i dels ens del sector
públic instrumental es pot interposar un recurs d’alçada davant
el consell executiu, llevat dels que posin fi a la via
administrativa d’acord amb l’apartat 1.d) d’aquest article.
Article 67
Revisió d’ofici i declaració de lesivitat
1. El reglament orgànic de cada consell insular estableix els
òrgans competents per iniciar i instruir els procediments de
revisió d’ofici de disposicions i actes.
2. Són competents per resoldre els procediments a què fa
referència l’apartat anterior:
a) El ple, respecte de les seves pròpies disposicions i actes
i dels actes dictats pels òrgans col·legiats creats per a l’exercici
de les competències insulars.
b) El president respecte dels seus actes i disposicions, com
també dels actes dictats pel consell executiu i per la resta
d’òrgans de l’administració insular i dels ens que integren el
sector públic instrumental.
3. La declaració de lesivitat dels actes dels consells insulars i
dels ens que integren el sector públic instrumental correspon als
mateixos òrgans que, d’acord amb l’apartat anterior, són
competents per resoldre els procediments de revisió d’ofici.
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4. Correspon al ple resoldre els procediments de revisió d’ofici
en matèria tributària.

b) Determinació del règim de suplències dels consellers
executius.

Article 68
Responsabilitat patrimonial

3. El procediment d’elaboració de les disposicions generals
dictades pel president es regeix pel reglament orgànic.

1. Amb independència de l’òrgan a què s’imputi l’actuació
generadora del dany, els procediments de responsabilitat
patrimonial de l’administració insular els resol el ple si es tracta
de reclamacions per un import igual o superior al que fixi el
reglament orgànic de cada consell, i el consell executiu en la
resta de casos. Supletòriament, aquest import serà de 500.000
euros.

Article 72
Tipologia de les disposicions generals

2. La competència per resoldre els procediments de
responsabilitat patrimonial que tramitin els ens del sector
públic instrumental correspon al ple en els mateixos casos que
en l’apartat anterior i als òrgans de l’ens que determinin els
seus estatuts en la resta de casos.
Article 69
Potestat sancionadora
1. L’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans
insulars determinats legalment o reglamentàriament per raó de
la matèria o, si no n’hi ha, al conseller executiu competent.
2. Llevat que mitjançant una llei o mitjançant el reglament
orgànic o els estatuts dels ens del sector públic instrumental es
determini una altra cosa, correspon al consell executiu imposar
les sancions per infraccions molt greus.
TÍTOL VI
POTESTAT REGLAMENTÀRIA
Capítol I
Regles generals
Article 70
Marc normatiu
1. Els consells insulars exerceixen la potestat reglamentària
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, la legislació bàsica de
l’Estat i aquesta llei.
2. En tot el que no preveu aquest títol són aplicables, en allò
que escaigui i d’acord amb el reglament orgànic, les normes
que regulen la potestat reglamentària del Govern de la
comunitat autònoma.

1. Les disposicions generals del ple responen a la tipologia
següent:
a) Reglament orgànic.
b) Reglament executiu.
c) Ordenança fiscal.
d) Altres reglaments.
2. Les disposicions generals esmentades en l’apartat anterior es
caracteritzen en els termes següents:
a) El reglament orgànic conté l’ordenació fonamental de
l’organització i el funcionament de l’administració insular.
b) Els reglaments executius són disposicions generals
dictades per al desplegament i l’execució de les lleis.
c) Les ordenances fiscals són disposicions generals que
regulen els tributs insulars, d’acord amb la legislació
d’hisendes locals.
d) La resta de disposicions generals, sota la denominació de
reglaments, està constituïda per les que no estan compreses en
cap de les lletres anteriors.
3. Les disposicions generals del president adopten la forma de
decret de la presidència.
Article 73
Supòsits especials
1. Els pressuposts generals i els instruments de planificació
general i sectorial i d’ordenació territorial i urbanística tenen
rang de disposició reglamentària, d’acord amb la seva
legislació específica.
2. L’elaboració, el contingut i l’aprovació dels pressuposts
generals i de les ordenances fiscals dels consells insulars s’han
d’ajustar a la legislació d’hisendes locals, amb les especialitats
organitzatives derivades d’aquesta llei.

Article 71
Titulars de la potestat reglamentària

3. L’elaboració, el contingut i l’aprovació dels instruments de
planificació sectorial i dels d’ordenació territorial i urbanística
s’han de dur a terme de conformitat amb la seva legislació
específica, sense que hi sigui aplicable el que preveu el capítol
II d’aquest títol.

1. La potestat reglamentària s’exerceix mitjançant les
disposicions generals aprovades pel ple.

Article 74
Potestat reglamentària i principis generals normatius

2. Això no obstant, el president del consell insular pot dictar
disposicions generals en els casos següents:

1. La potestat reglamentària en les matèries de l’article 70 de
l’Estatut d’Autonomia correspon als consells insulars, sens
perjudici de la facultat del Govern d’establir els principis
generals en la matèria que li atorga l’article 58.3 de l’Estatut
d’Autonomia.

a) Creació i extinció de departaments en el marc del que
disposa el reglament orgànic, inclosa la modificació de la
denominació i de les competències que els corresponen, així
com la fixació de l’àmbit funcional dels diferents òrgans de
cada departament.

2. Els principis generals tenen caràcter normatiu, s’han de fixar
mitjançant un decret aprovat en el Consell de Govern, han

9250

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022

d’estar justificats en la necessitat d’una regulació comuna
basada en els interessos generals de la comunitat autònoma i
han de permetre el desplegament reglamentari suficient i
diferenciat, si s’escau, per part dels consells insulars.
3. En el procediment d’elaboració dels decrets que contenguin
principis generals s’ha de justificar expressament la necessitat
d’una regulació comuna en la matèria i s’han d’identificar els
interessos de caràcter suprainsular que fonamenten aquesta
regulació.
Article 75
Principis de bona regulació
1. En l’exercici de la potestat reglamentària, els consells
insulars han d’actuar d’acord amb els principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència.
2. Les disposicions generals emanades del ple han d’incloure
un preàmbul que ha d’expressar la finalitat de les mesures
adoptades i el marc normatiu que les habilita, com també el
compliment dels principis legals de bona regulació.

Capítol II
Procediment d’elaboració
Article 79
Expedient
Tots els tràmits que preveu aquest capítol han de quedar
documentats en l’expedient electrònic corresponent.
Secció 1a
Actuacions preparatòries
Article 80
Consulta prèvia
1. Abans de l’inici del procediment d’elaboració de
disposicions reglamentàries i en els supòsits que preveu la
normativa bàsica estatal, el conseller executiu competent ha
d’ordenar la realització d’una consulta pública a través del lloc
web corresponent, amb la finalitat que els destinataris
potencials de la norma tenguin la possibilitat d’emetre la seva
opinió sobre els trets generals de la regulació proposada.
2. La consulta no és preceptiva quan es tracti d’iniciatives:

Article 76
Portal web i participació ciutadana
En el portal web de cada consell insular s’han de poder
consultar les iniciatives normatives i el seu estat de tramitació,
a fi de garantir la informació als ciutadans i de facilitar la seva
participació en els procediments corresponents.
Article 77
Relacions entre reglaments
1. Les relacions entre els reglaments de cada consell insular es
regeixen pels principis de competència i d’especialitat.
2. Les disposicions generals relatives a l’organització s’han
d’ajustar a la jerarquia normativa següent:
1r. Reglament orgànic.
2n. Reglaments de caràcter organitzatiu.
3r. Decrets de la presidència relatius a la creació i
l’organització dels departaments.
Article 78
Publicitat i eficàcia
1. Els reglaments s’han de publicar íntegrament en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears perquè entrin en vigor i produeixin
efectes jurídics.
2. Els reglaments s’han de publicar en el portal web del consell
insular en un apartat específic fàcilment accessible a la pàgina
principal i mantenir-s’hi mentre siguin vigents. Amb caràcter
facultatiu es poden establir altres mitjans de publicitat.
3. Els reglaments executius dels consells insulars entren en
vigor al cap de vint dies de la seva publicació oficial, llevat que
estableixin una altra data. L’entrada en vigor de la resta de
disposicions generals es produeix d’acord amb la legislació
bàsica de l’Estat.

a) De normes pressupostàries.
b) De reglaments tècnics i d’organització.
c) En què concorrin raons greus d’interès públic.
d) Relatives a regulacions que no hagin de tenir un impacte
significatiu sobre l’activitat econòmica, jurídica o social.
e) En què no s’imposin obligacions rellevants als
destinataris.
f) Que suposin la regulació d’aspectes parcials d’una
matèria.
g) En què el contingut de la regulació estigui
substancialment determinat per una norma de rang superior.
h) Que impliquin la tramitació urgent del procediment
normatiu.
3. La consulta ha de tenir una durada adequada a la naturalesa
de la matèria i, en tot cas, no inferior a quinze dies.
Secció 2a
Procediment d’elaboració dels reglaments executius
Article 81
Inici
1. L’elaboració dels reglaments executius és iniciada pel
conseller executiu competent per raó de la matèria, qui designa
l’òrgan responsable del procediment.
2. La resolució d’inici ha d’anar acompanyada dels estudis, de
les consultes i de la redacció d’esborranys que s’hagin dut a
terme per garantir l’oportunitat i la legalitat de la norma.
3. El projecte de reglament ha de ser adoptat pel consell
executiu, que l’ha de sotmetre al ple per a la seva l’aprovació
inicial.
4. En els mateixos supòsits i en les mateixes condicions que la
Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears,
preveu per al procediment d’elaboració dels projectes de
disposició reglamentària, el consell executiu pot adoptar
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adequades i necessàries per assegurar l’eficàcia de la regulació
que es pretengui establir.
Article 82
Audiència i informació pública
1. Una vegada aprovats inicialment, els projectes de reglament
s’han de sotmetre als tràmits següents:
a) Audiència dels interessats, directament o per mitjà de les
entitats reconegudes per la llei que els agrupin o els representin.
b) Consulta a l’Administració de la comunitat autònoma,
per mitjà de la conselleria competent per raó de la matèria.
c) Consulta als municipis de l’illa, directament o per mitjà
de les organitzacions representatives d’aquestes entitats, quan
la iniciativa els afecti.
d) Consulta a altres administracions públiques, quan
escaigui.
e) Informació pública.
f) Informe del Consell Econòmic i Social, quan pertoqui.
2. Es pot prescindir dels tràmits d’audiència i informació
públiques en el cas de normes pressupostàries i organitzatives,
o quan concorrin raons greus d’interès públic que ho
justifiquin.
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Article 84
Memòria de l’anàlisi d’impacte normatiu
L’òrgan responsable de la tramitació del procediment ha
d’elaborar al llarg del procediment una memòria de l’anàlisi
d’impacte normatiu, que consisteix en un document dinàmic al
qual s’han d’anar incorporant els continguts següents:
a) Oportunitat i justificació de la proposta normativa i
alternatives a la regulació.
b) Anàlisi i valoració resumida de les al·legacions
presentades en els tràmits d’audiència i informació pública,
com també dels informes emesos.
c) Anàlisi jurídica, que ha d’incloure l’examen de legalitat,
la referència a l’adequació a l’ordre de competències i la
relació de normes que es deroguen.
d) Impacte econòmic, que ha d’avaluar les conseqüències
de la seva aplicació sobre els sectors, col·lectius o agents
afectats per la norma, inclòs l’efecte sobre la competència, la
unitat de mercat i la competitivitat.
e) Impacte sobre el pressupost del consell insular i sobre
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
f) Identificació de les càrregues administratives que
comporta per als ciutadans.
g) Qualsevol altre aspecte relacionat amb la qualitat
normativa o que resulti rellevant a criteri de la secretaria
tècnica o de l’òrgan que tramiti el procediment.

3. El termini dels tràmits d’audiència, de consultes i
d’informació pública, que es poden impulsar de manera
simultània, ha de ser adequat a la naturalesa de la disposició i,
en tot cas, no inferior a trenta dies.

Article 85
Aprovació definitiva

Article 83
Informes i altres dictàmens preceptius

Correspon al ple l’aprovació definitiva dels reglaments
executius. La proposta prèvia ha d’anar acompanyada de la
darrera versió del projecte, de la memòria d’anàlisi d’impacte
normatiu i del dictamen del Consell Consultiu.

1. Una vegada efectuats els tràmits prevists en l’article anterior,
el projecte de reglament s’ha de sotmetre preceptivament als
informes i dictàmens següents, que es poden impulsar de
manera simultània:

Article 86
Tramitació d’urgència

a) Informe d’avaluació d’impacte de gènere, en els termes
que preveu la normativa sobre igualtat.
b) Quan s’estableixin limitacions per a l’accés a activitats
econòmiques i serveis, o mesures que restringeixin la llibertat
d’establiment, informe justificatiu que concorren raons
imperioses d’interès general i que es respecten els principis de
necessitat i proporcionalitat, en el marc del que disposa la
legislació bàsica estatal. L’informe no serà necessari quan
aquestes circumstàncies ja estiguin justificades en la memòria
regulada en l’article 84 d’aquesta llei.
c) Informe del secretari general de la corporació, quan sigui
exigible d’acord amb l’ordenament jurídic.
d) Altres informes o dictàmens que resultin preceptius de
conformitat amb la normativa sectorial d’aplicació.
2. Una vegada emesos els informes precedents, la darrera
versió del projecte s’ha de sotmetre al dictamen del Consell
Consultiu de les Illes Balears quan ho prevegi la normativa
reguladora d’aquesta institució.

1. Correspon al ple, en el moment de l’aprovació inicial,
acordar la tramitació urgent del procediment d’elaboració de
disposicions reglamentàries quan es produeixi alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan sigui necessària la tramitació urgent perquè la
disposició hagi d’entrar en vigor en el termini exigit en normes
de la Unió Europea, de l’Estat o de la comunitat autònoma.
b) Quan concorrin altres circumstàncies excepcionals o
d’interès públic, degudament acreditades, que requereixin
l’aprovació i l’entrada en vigor urgent de la disposició.
2. La tramitació per via d’urgència implica que es redueixen a
la meitat els terminis prevists per a la realització dels tràmits
del procediment.
Secció 3a
Procediment d’elaboració del reglament orgànic i d’altres
reglaments
Article 87
Reglament orgànic
Per a l’elaboració del reglament orgànic se seguiran els tràmits
següents: aprovació inicial pel ple, informació pública per un
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termini no inferior a un mes, informe sobre al·legacions,
informe dels serveis jurídics, dictamen del Consell Consultiu i
aprovació definitiva pel ple.

TÍTOL VII
COMPETÈNCIES
Capítol I
Funcions institucionals

Article 88
Altres reglaments
El procediment per a l’elaboració d’altres reglaments és, sens
perjudici del que preveu la legislació bàsica de l’Estat, el que
determina el reglament orgànic, i inclou, com a tràmits
preceptius, l’aprovació inicial pel ple, l’audiència a les
persones i les entitats interessades per un termini no inferior a
trenta dies, la informació pública pel mateix termini, els
informes exigits per la normativa sectorial quan pertoqui,
l’informe sobre al·legacions i l’aprovació definitiva pel ple.
Això no obstant, el text del reglament aprovat inicialment
passarà a ser definitiu si en la data d’acabament del termini
d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació i no és
necessari cap informe exigit per la legislació sectorial.
Secció 4a
Texts consolidats
Article 89
Procediment simplificat d’elaboració de texts consolidats
1. Els texts consolidats dels reglaments s’han d’aprovar seguint
els tràmits del procediment simplificat que regula aquest
article.

Article 90
Iniciativa legislativa
1. El ple exerceix la iniciativa legislativa prevista en l’Estatut
d’Autonomia mitjançant l’elaboració, l’aprovació i la posterior
tramesa de proposicions de llei al Parlament.
2. Cada consell insular pot designar una delegació de fins a tres
membres de la corporació per tal de defensar les seves
proposicions de llei davant el Parlament.
3. D’acord amb el procediment que s’estableixi en el reglament
orgànic, les proposicions de llei s’han d’aprovar per majoria
absoluta del ple i han de contenir un text articulat i una
exposició de motius en què es deixi constància de l’aplicació
dels principis de bona regulació.
4. Amb caràcter previ a l’elaboració de la proposició s’ha de
dur a terme la consulta ciutadana a què fa referència l’article 80
d’aquesta llei.
5. Els consells insulars, mitjançant acord del ple, també poden
sol·licitar al Govern l’adopció d’un projecte de llei. L’acord
corresponent s’ha d’aprovar per majoria absoluta del ple.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén per text consolidat d’un
reglament el que es limita a reunir en una única versió el text
inicial del reglament, substituint les disposicions modificades,
eliminant les derogades expressament i incorporant les
addicionades.

6. Les propostes normatives a què fa referència aquest article
han d’anar acompanyades d’una memòria sobre l’oportunitat de
la regulació.

3. El procediment l’inicia el conseller executiu competent per
raó de la matèria, qui ha de designar l’òrgan responsable de la
tramitació del procediment i ha de justificar la necessitat de dur
a terme la consolidació.

7. Els consells insulars poden sol·licitar al Parlament de les
Illes Balears la presentació de proposicions de llei davant el
Congrés dels Diputats, com també la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en
relació amb lleis de l’Estat que puguin afectar el seu règim
jurídic o les seves competències.

4. Els projectes de texts consolidats únicament s’han de
sotmetre als tràmits següents:

Article 91
Consulta institucional

a) Informe de la secretaria tècnica competent, que s’ha de
referir a l’adequació del procediment seguit, d’acord amb les
limitacions substantives i els tràmits procedimentals que
estableix aquest article.
b) Informe d’impacte de gènere, en els casos en què les
normes objecte de consolidació no hagin estat objecte d’aquest
informe en el moment en què es tramitaren. Aquest informe
s’ha d’emetre en el termini de deu dies.
c) Aprovació pel ple.

1. Quan un avantprojecte de llei, un projecte de decret, un pla
sectorial o qualsevol altre instrument de planificació o
d’ordenació de la comunitat autònoma afecti àmbits materials
en què els consells insulars tenguin competències, el Govern ha
d’adoptar les mesures necessàries perquè en el procediment
corresponent els consells insulars disposin de la informació
adequada per pronunciar-s’hi i siguin oïts en un termini adequat
i suficient.

5. Quan els projectes de texts consolidats de reglaments
executius incloguin l’harmonització, l’aclariment o la
regularització de les disposicions corresponents, serà preceptiu
el dictamen del Consell Consultiu.

2. El Govern ha d’actuar de la mateixa manera quan estigui
prevista la seva participació en les sessions d’òrgans de l’Estat
o de la Unió Europea i els assumptes que s’hagin de tractar
afectin les competències dels consells insulars.

6. Els reglaments que s’aprovin per mitjà d’aquest procediment
han d’incloure la denominació “text consolidat” en el títol de
la disposició i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
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Article 92
Funcions de representació

que justifiquin l’ordenació i la gestió descentralitzades per part
dels consells insulars.

1. Els consells insulars exerceixen les funcions de representació
ordinària del Govern i de l’Administració de la comunitat
autònoma a cada illa i, a aquest efecte:

4. Totes les competències dels consells s’exerceixen d’acord
amb el principi de lleialtat institucional i les regles que regeixen
les relacions entre administracions públiques, i poden ser
objecte de coordinació per part del Govern de conformitat amb
l’Estatut d’Autonomia i les lleis.

a) Vetlen per l’aplicació de les lleis i dels reglaments de la
comunitat autònoma.
b) Reben i cursen els escrits i els documents dels particulars
adreçats a l’Administració de la comunitat autònoma.
c) Proporcionen informació i orienten la ciutadania sobre
l’organització i les competències de l’Administració de la
comunitat autònoma.
2. Els consells insulars representen protocol·làriament, per
mitjà de la seva presidència, el Govern de la comunitat
autònoma en qualsevol acte oficial que tengui lloc a l’illa,
llevat que hi assisteixin el president o qualsevol dels membres
del Govern.
Article 93
Comissió General de Consells Insulars
Mitjançant un acord del ple els consells insulars designen els
seus representats en la Comissió General de Consells Insulars.
Capítol II
Competències
Secció 1a
Disposicions generals
Article 94
Atribució de competències per llei
1. Els consells insulars exerceixen les competències que els
atribueixen l’Estatut d’Autonomia, les lleis de l’Estat i les lleis
de la comunitat autònoma.
2. L’atribució de competències per part de la comunitat
autònoma als consells insulars en els diversos sectors de l’acció
pública es du a terme d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i les
previsions d’aquest títol.
Article 95
Tipus de competències
1. Les competències dels consells insulars són pròpies o
delegades.
2. Són competències pròpies dels consells insulars les que
tenen assignades en les matèries enumerades en l’article 70 de
l’Estatut d’Autonomia i les que, en aquest concepte, els
atribueixen les lleis de l’Estat i de la comunitat autònoma,
incloses les que exerceixen els consells insulars d’acord amb la
legislació bàsica de règim local, com a entitats que garanteixen
els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals.
3. Les competències relatives a les matèries enumerades en
l’article 71 de l’Estatut d’Autonomia poden ser atribuïdes als
consells insulars mitjançant transferència o delegació. També
ho poden ser les competències relatives a altres àmbits
materials en què hi hagi interessos públics de caràcter insular

5. Es pot encomanar als consells insulars, d’acord amb aquest
títol, la realització d’activitats de caràcter material o tècnic que
siguin de la competència de la comunitat autònoma o d’altres
administracions.
Secció 2a
Competències pròpies
Article 96
Contingut
1. En les matèries en què tenen atribuïdes competències
pròpies, els consells insulars exerceixen, en règim d’autonomia,
la potestat reglamentària, la funció executiva i la gestió, i poden
adoptar polítiques pròpies en cada sector de l’acció pública.
2. Els consells insulars exerceixen l’activitat de foment en
aquestes matèries d’acord amb la legislació de subvencions de
la comunitat autònoma.
Article 97
Decrets de traspassos
1. Els traspassos de funcions i serveis de la comunitat
autònoma als consells insulars per a l’exercici de les
competències enumerades en l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia es duen a terme mitjançant l’aprovació pel
Govern, amb forma de decret, de la proposta de la Comissió
Mixta de Transferències prevista en la disposició transitòria
cinquena de l’Estatut d’Autonomia.
2. La proposta de traspàs s’ha de comunicar als consells
insulars i ha d’incloure les especificacions relatives als punts
següents:
a) Delimitació de l’àmbit material d’actuació i expressió de
les disposicions estatutàries que fonamenten el traspàs.
b) Funcions objecte de traspàs i règim jurídic general que
se’ls ha d’aplicar.
c) Funcions que es reserven el Govern i l’Administració de
la comunitat autònoma.
d) Funcions compartides i mecanismes de col·laboració i
coordinació.
e) Mitjans personals.
f) Valoració del cost efectiu dels serveis objecte de traspàs
i mitjans financers que es posen a disposició dels consells
insulars, com també memòria sobre l’adequació i la suficiència
de la dotació econòmica.
g) Inventari de béns, drets i obligacions que es traspassen.
h) Relació de la documentació administrativa relativa als
serveis traspassats.
i) Data de l’efectivitat del traspàs i, si escau, fixació de
regles intertemporals per als procediments administratius en
curs.
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3. Els decrets de traspassos es publiquen en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Article 98
Transferència de competències de l’article 71 de l’Estatut
d’Autonomia
1. La transferència de competències en les matèries de l’article
71 de l’Estatut d’Autonomia es du a terme mitjançant una llei
i comporta l’atribució als consells insulars de la titularitat i
l’exercici de la competència.
2. La transferència té per objecte la funció executiva i la gestió
de la matèria corresponent. També pot tenir per objecte
l’exercici de la potestat reglamentària en la mesura en què sigui
necessària per a l’execució de la normativa de la comunitat
autònoma.
Article 99
Simultaneïtat i acceptació de l’atribució competencial
1. Les competències que siguin atribuïdes als consells insulars
per una llei del Parlament ho han de ser simultàniament als
quatre consells insulars com a regla general. Això no obstant,
prèviament a l’aprovació de la llei, cada consell insular s’ha de
pronunciar per mitjà del ple respectiu sobre si accepta o no
l’atribució de les competències corresponents, i la seva posició
ha de ser tinguda en compte pel Parlament.
2. Si algun consell insular no accepta l’atribució d’una
competència no podrà reclamar-la en la mateixa legislatura ni
en el mateix exercici pressupostari de legislatures diferents.
Article 100
Contingut de les lleis de transferència
Els projectes de llei de transferència de competències als
consells insulars han d’incloure les determinacions que preveu
l’article 97 d’aquesta llei per a les propostes de traspassos.
Article 101
Regles intertemporals
1. A la data d’efectivitat de la transferència, els òrgans
competents de l’Administració de la comunitat autònoma han
de traspassar als consells insulars els expedients i la
documentació corresponent als procediments administratius en
curs, sigui quin sigui l’estat de tramitació d’aquests, a fi que els
òrgans insulars competents puguin dictar la resolució que
pertoqui.
2. Correspon als òrgans competents de l’Administració de la
comunitat autònoma la resolució dels recursos administratius
que s’interposin contra actes d’aquesta administració dictats
amb anterioritat a la data d’efectivitat de la transferència,
encara que el recurs s’hagi presentat amb posterioritat a aquesta
data.
3. Els òrgans competents de l’Administració de la comunitat
autònoma han d’informar els consells insulars de les
resolucions dictades en els procediments de recurs a què es
refereix l’apartat anterior.

Secció 3a
Competències pròpies en relació amb els municipis i altres
entitats locals
Article 102
Àmbit material de les competències
En relació amb els municipis i altres entitats locals de l’illa
respectiva, correspon als consells insulars:
a) La coordinació dels serveis municipals en els termes de
l’article 104 d’aquesta llei, com també la coordinació dels
serveis municipals entre si per garantir-ne la prestació integral
i adequada en tot el territori insular.
b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica, especialment als de menys capacitat econòmica i de
gestió. En tot cas, els consells insulars garanteixen als
municipis de menys de 2.000 habitants la prestació dels serveis
de secretaria i intervenció.
c) La prestació de serveis públics de caràcter
supramunicipal.
d) El suport a la col·laboració i la cooperació entre
municipis.
e) La col·laboració en el desenvolupament econòmic i
social dels municipis, com també en la planificació municipal.
f) L’obertura de canals de consulta amb els municipis i el
foment de la seva participació en els assumptes d’interès
insular.
Article 103
Assistència als municipis
1. L’assistència dels consells insulars als municipis té caràcter
voluntari i s’ha de dur a terme, amb la sol·licitud prèvia de
l’ajuntament corresponent, en els termes que acordin les
administracions implicades. Això no obstant, l’assistència té
caràcter obligatori quan estigui determinada legalment.
2. L’assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis ha
de comprendre les formes d’actuació que determini cada
consell insular mitjançant disposicions reglamentàries.
Article 104
Coordinació dels serveis municipals
En els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants,
els consells insulars coordinen o assumeixen la prestació dels
serveis municipals en els termes establerts en la legislació de
règim local.
Article 105
Delegació de competències municipals en els consells
insulars
Quan hi hagi raons d’eficàcia i eficiència degudament
justificades en l’expedient, els municipis i altres entitats locals
poden delegar l’exercici de les seves competències en el consell
insular respectiu.
Article 106
Procediment per a la delegació de competències
1. Les propostes de delegació de competències s’han de
sotmetre a informació pública i a audiència de les persones
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interessades per un termini mínim d’un mes, s’han d’ajustar a
la legislació pressupostària i han de complir els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Les propostes s’han d’aprovar per majoria absoluta dels
membres de la corporació municipal. Han de ser acceptades pel
ple del consell insular també per majoria absoluta.
3. Si un cop transcorreguts tres mesos des de la presentació de
la proposta de delegació el consell insular no ha adoptat l’acord
a què fa referència l’apartat anterior, la proposta s’haurà
d’entendre desestimada.
4. La delegació de competències s’ha d’articular mitjançant un
conveni formalitzat d’acord amb la legislació de règim jurídic
del sector públic.
5. L’efectivitat de la delegació de les competències roman
condicionada a l’assignació dels mitjans materials i econòmics
necessaris per exercir-les.
Article 107
Pla insular de cooperació
1. Els consells insulars aproven un pla insular de cooperació
d’obres i serveis de competència municipal, com a instrument
per contribuir al finançament de les inversions de caràcter
prioritari que proposin les entitats locals de l’àmbit territorial
respectiu.
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Secció 4a
Competències delegades

Article 109
Contingut
1. La delegació de la funció executiva i la gestió en els supòsits
de l’article 71 de l’Estatut d’Autonomia, i en qualsevol altre en
què ho permetin les lleis, comporta l’atribució als consells
insulars de l’exercici de la competència, i la comunitat
autònoma en conserva la titularitat.
2. La delegació s’ha d’acordar mitjançant un decret aprovat en
el Consell de Govern si és acceptada prèviament pels consells
insulars interessats mitjançant un acord del ple respectiu
adoptat per majoria absoluta.
3. El Govern ha de comunicar la proposta de delegació de
competències al Parlament.
Article 110
Decrets de delegació
Els decrets de delegació han de concretar els tipus i l’abast de
les competències que es deleguen i han de contenir les
determinacions previstes amb caràcter general per a les
propostes de traspassos de funcions i serveis.
Article 111
Renúncia a la delegació

2. El pla té caràcter anual o pluriennal.
3. El Govern de la comunitat autònoma pot col·laborar en la
dotació econòmica dels plans en els termes que acordi amb
cada consell insular.
4. L’elaboració dels plans s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) S’ha de garantir la participació de tots els municipis de
l’illa mitjançant l’obertura d’una fase prèvia de consulta que
permeti als ajuntaments comunicar necessitats i presentar
projectes.
b) El pla ha de contenir una memòria justificativa dels
objectius que s’han d’assolir i dels criteris de selecció de les
inversions i de distribució dels fons públics corresponents.
c) La proposta de pla s’ha de sotmetre a audiència dels
ajuntaments perquè hi puguin presentar al·legacions en un
termini no inferior a un mes, tret que existeixi l’acord unànime
respecte del seu contingut manifestat en l’assemblea de batles
o òrgan similar.
Article 108
Assemblees de batles
Per al millor exercici de les seves competències, els consells
insulars promouran la constitució d’assemblees o consells de
batles, o d’òrgans similars, com a via de col·laboració,
coordinació i participació en assumptes d’interès
supramunicipal. Cada consell insular establirà
reglamentàriament el règim de funcionament d’aquests òrgans,
com també les regles fonamentals de la seva intervenció en els
procediments d’elaboració de plans de caràcter supramunicipal,
inclòs el Pla insular de cooperació.

1. Les delegacions de competències tenen caràcter indefinit,
llevat que es disposi una altra cosa en els decrets que les
aprovin.
2. Això no obstant, els consells poden renunciar a la delegació
en els supòsits següents:
a) Incompliment greu per part de la comunitat autònoma de
les obligacions i els compromisos assumits en la delegació.
b) Insuficiència de la dotació econòmica assignada, que
determini una pèrdua significativa de l’eficàcia en l’exercici de
les competències delegades.
c) Impossibilitat degudament justificada, per circumstàncies
sobrevingudes, de l’exercici de les competències delegades.
3. La renúncia s’ha de decidir mitjançant un acord del ple
adoptat per majoria absoluta, oït el Consell de Govern de la
comunitat autònoma, i s’ha de comunicar al Parlament.
4. L’acord de renúncia només produeix efectes a partir dels dos
mesos següents a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Article 112
Facultats del Govern
Per tal d’assegurar l’exercici adequat de les competències
delegades amb criteris d’eficàcia i eficiència per part dels
consells insulars, el Govern i l’Administració de la comunitat
autònoma poden:
a) Dirigir i controlar l’exercici dels serveis objecte de
delegació.
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b) Dictar directrius i instruccions tècniques de caràcter
general o particular.
c) Requerir informació.
d) Inspeccionar el funcionament dels serveis delegats.
e) Designar comissionats.
f) Formular requeriments per a l’esmena de deficiències
observades.
g) Crear òrgans específics de seguiment de la gestió insular.
Article 113
Incompliment de la delegació
1. En el cas que un consell insular incompleixi el decret de
delegació, exerceixi les competències delegades de manera que
s’afectin greument els interessos generals de la comunitat
autònoma o dificulti l’exercici de les facultats a què fa
referència l’article anterior, el Govern pot requerir el
compliment adequat de la delegació, i li ha de concedir un
termini no inferior a un mes a aquest efecte.
2. Si un cop transcorregut el termini concedit per al compliment
del requeriment no ha obtingut una resposta adequada, el
Govern podrà adoptar, ateses les circumstàncies, alguna de les
mesures següents:
a) Suspensió parcial o total de la delegació per un període
no superior a sis mesos, tot acordant les mesures corresponents
de substitució en l’exercici de la competència.
b) Revocació parcial o total de la delegació.
Article 114
Regles intertemporals
Les regles intertemporals establertes per als supòsits de
transferència de competències en l’article 101 d’aquesta llei
són també aplicables als supòsits de delegació de competències.

Secció 6a
Altres delegacions intersubjectives
Article 116
Delegació de competències a altres administracions
1. Els consells insulars poden delegar les seves competències
en els municipis i altres entitats locals del seu territori, d’acord
amb el que preveuen l’article 75 de l’Estatut d’Autonomia i la
legislació de règim local. La delegació de competències que
hagin estat atribuïdes als consells insulars en virtut d’una
delegació acordada per la comunitat autònoma roman subjecta
a l’aprovació del Govern.
2. Els consells insulars poden delegar les seves competències
en l’Administració de la comunitat autònoma o en algun dels
ens integrants del sector públic instrumental d’acord amb el que
preveu la legislació de règim jurídic de les administracions
públiques.
3. L’efectivitat de la delegació queda condicionada a
l’assignació dels mitjans materials, personals i econòmics
necessaris per exercir-la.
TÍTOL VIII
RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
Article 117
Principis rectors
Els consells insulars es relacionen amb la resta
d’administracions públiques d’acord amb els principis
establerts en la legislació bàsica de l’Estat, i especialment els
de lleialtat institucional, respecte a l’autonomia, col·laboració,
cooperació i coordinació.
Capítol I
Col·laboració i cooperació

Secció 5a
Encàrrecs de gestió
Article 115
Encàrrecs de gestió
1. En el marc de la legislació de règim jurídic de les
administracions públiques, els consells insulars i els seus ens
instrumentals poden encarregar la realització d’activitats de
caràcter material o tècnic de la seva competència a altres
administracions públiques. Així mateix poden acceptar els
encàrrecs de gestió que els proposin altres ens públics d’acord
amb els apartats següents.
2. L’encàrrec de gestió no pot comportar l’atribució als consells
insulars de facultats de resolució, però aquests podran dur a
terme les actuacions materials i de gestió que siguin inherents
a l’objecte de l’encàrrec, inclosa la facultat de dictar actes de
tràmit que no siguin susceptibles de recurs.
3. L’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant conveni, de
conformitat amb la legislació bàsica de règim jurídic de les
administracions públiques.
4. L’efectivitat de l’encàrrec queda condicionada a l’existència
dels mitjans materials, personals i econòmics necessaris per
exercir-lo.

Article 118
Regles generals
1. Amb caràcter general, la comunitat autònoma i els consells
insulars articulen la col·laboració i la cooperació mútues
mitjançant els instruments següents:
a) La Conferència de Presidents.
b) Les conferències sectorials i altres òrgans de composició
mixta.
c) Els convenis de col·laboració.
d) Els plans i programes d’actuació conjunta, sens perjudici
del que preveu el capítol II d’aquest títol.
e) Els consorcis.
f) L’exercici conjunt de la iniciativa econòmica mitjançant
la creació de societats mixtes.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures
pertinents per tal que els òrgans territorials de l’Administració
de la comunitat autònoma mantenguin permanentment la
interlocució adequada amb els òrgans competents dels consells
insulars.
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Article 119
Conferència de Presidents

insulars quant a l’exercici de les competències atribuïdes com
a pròpies o delegades, en els termes dels apartats següents.

1. La Conferència de Presidents constitueix, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia, el marc general i permanent
d’interlocució entre el Govern i els consells insulars en les
matèries d’interès comú.

2. La coordinació de l’activitat dels consells en les
competències que tenen atribuïdes com a pròpies requerirà en
tot cas l’audiència prèvia dels consells.

2. Integren la Conferència el president de la comunitat
autònoma i el president de cada consell insular. D’acord amb
el Reglament de la Conferència de Presidents, els consells
insulars poden designar altres representants perquè s’integrin
en els òrgans específics i els grups de treball que es
constitueixin.
Article 120
Convenis
1. D’acord amb la legislació bàsica de l’Estat, els consells
insulars i les seves entitats instrumentals poden subscriure
convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això
impliqui cessió de la titularitat de la competència.
2. Quan els convenis pluriennals incloguin aportacions de fons
per part d’un consell insular per finançar actuacions que hagi
d’executar exclusivament una altra administració pública i el
consell insular assumeixi, en l’àmbit de les seves competències,
els compromisos enfront de tercers, l’aportació del consell
insular d’anualitats futures està condicionada a l’existència de
crèdit en els pressuposts corresponents.
Article 121
Consorcis
1. Els consells insulars i les seves entitats instrumentals poden
constituir consorcis amb altres administracions públiques o
amb entitats privades per al desenvolupament d’activitats
d’interès comú dins l’àmbit de les seves competències.

3. La coordinació ha de respectar en tot cas l’autonomia dels
consells insulars i requereix que hi concorrin les circumstàncies
següents:
a) Que l’activitat o el servei transcendeixi l’àmbit dels
interessos propis dels consells.
b) Que l’activitat o el servei insular repercuteixi de manera
substantiva en els interessos de la comunitat autònoma o els
condicioni de manera rellevant.
4. La coordinació suposa la definició concreta, per a una
matèria, una competència o un servei determinats, dels
interessos generals prioritaris a la satisfacció dels quals s’ha
d’adreçar l’actuació de les administracions públiques
implicades.
Article 124
Mesures de coordinació
1. La coordinació a què es refereix l’article anterior es duu a
terme mitjançant els instruments següents:
a) Les conferències sectorials regulades en l’article 125
d’aquesta llei i altres òrgans de composició mixta.
b) Els plans i programes sectorials.
c) Les directrius de coordinació.
2. En relació amb l’exercici de les competències delegades als
consells insulars, la coordinació es duu a terme mitjançant els
instruments enumerats en l’apartat anterior i qualsevol altre que
permeti assegurar una actuació eficaç i adequada a la finalitat
de la delegació.

2. Els consorcis s’adscriuen al consell insular corresponent
d’acord amb els criteris que, a aquest efecte, estableix la
legislació bàsica de l’Estat.

Article 125
Conferències sectorials

3. La constitució d’un consorci sols podrà tenir lloc quan la
cooperació no pugui formalitzar-se a través d’un conveni i
sempre que permeti una assignació més eficient dels recursos
econòmics.

1. Les conferències sectorials són òrgans creats per llei per
aconseguir la coordinació i la col·laboració en l’exercici de les
competències de la comunitat autònoma i els consells insulars
en un o més àmbits materials homogenis o relacionats.

Article 122
Requisits generals dels convenis i els consorcis

2. Les conferències sectorials estan integrades pel conseller
autonòmic corresponent, que les ha de presidir, i pels consellers
insulars responsables en la matèria.

La subscripció de convenis i la constitució de consorcis ha de
millorar l’eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Capítol II
Coordinació
Article 123
Potestat de coordinació
1. El Govern de les Illes Balears, d’acord amb l’article 72.2 de
l’Estatut d’Autonomia, pot coordinar l’actuació dels consells

3. Cada conferència sectorial
d’organització i funcionament.

aprova

un

reglament

Article 126
Òrgans de composició mixta
1. Mitjançant conveni, l’Administració de la comunitat
autònoma i els consells insulars poden constituir òrgans
integrats per representants de cada una d’aquestes institucions
per tal de reforçar la col·laboració mútua en àmbits d’actuació
d’interès comú.
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2. El que disposa l’apartat anterior és també aplicable a les
entitats del sector públic.
Article 127
Plans i programes sectorials
1. D’acord amb la legislació sectorial, el Govern de les Illes
Balears pot aprovar plans i programes que incloguin mesures
de coordinació de les competències de la comunitat autònoma
i d’un o més consells insulars en sectors determinats de l’acció
pública.
2. En l’elaboració dels plans i dels programes sectorials s’ha de
facilitar la participació efectiva dels consells insulars a fi
d’aconseguir l’harmonització dels interessos públics afectats.
Article 128
Directrius de coordinació
1. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la seva potestat
normativa, pot fixar directrius de coordinació de l’activitat dels
consells insulars. Aquestes directrius es poden adoptar per
acord del Consell de Govern en casos d’urgència extrema.
2. Les directrius, que són vinculants per als consells insulars,
han de contenir els objectius generals i les prioritats d’actuació
administrativa i, si s’escau, els instruments que, d’acord amb la
naturalesa de la matèria de què es tracti, permetin assolir
aquests objectius.
TÍTOL IX
RÈGIM ESPECIAL PER A L’ILLA DE
FORMENTERA
Article 129
Disposicions generals
1. El Consell Insular de Formentera actua simultàniament com
a institució de govern, administració i representació de l’illa i
del municipi del mateix nom, i exerceix les competències i les
funcions que li atribueixen l’Estatut d’Autonomia i aquesta llei,
com també les que l’ordenament jurídic assigna al municipi de
Formentera.
2. El consell insular es configura com un ens públic dotat de
personalitat jurídica única, pròpia i plena, i exerceix totes les
potestats administratives que corresponen als ens territorials.
3. Quan en un procediment administratiu sigui exigible la
intervenció del municipi de Formentera, aquesta s’ha
d’entendre produïda per l’actuacioì dels oÌrgans competents de
l’administració insular.
Article 130
Organització
1. El Consell Insular de Formentera estableix la seva
organització d’acord amb les particularitats previstes en aquesta
llei i en el seu reglament orgànic.
2. Són òrgans necessaris del Consell Insular de Formentera el
ple, el president, el vicepresident o vicepresidents i la Junta de
Govern.

3. La constitució del ple i l’elecció del president es regeixen per
la legislació electoral i de règim local, per aquesta llei i pel
reglament orgànic.
4. La Junta de Govern es constitueix d’acord amb la legislació
de règim local.
Article 131
Dret de participació en el ple del diputat per Formentera
En el ple del Consell Insular de Formentera, el diputat al
Parlament per aquesta illa hi pot intervenir amb veu i sense vot.
Article 132
Junta de Govern
1. La Junta de Govern està formada pel president i per un
nombre de consellers no superior al terç més dos del total de
membres del ple. Els membres de la Junta són lliurement
designats pel president d’entre els consellers electes.
2. La Junta de Govern exerceix amb caràcter general, i d’acord
amb el reglament orgànic, les atribucions que aquesta llei
assigna al consell executiu en la resta de consells insulars. Això
no obstant, el reglament orgànic pot atribuir, totalment o
parcialment, aquestes atribucions al ple.
3. Les sessions de la Junta de Govern, que es duen a terme en
els termes prevists en el reglament orgànic, no són públiques,
però poden ser-ho almenys quan es debatin assumptes en què
s’exerceixin competències delegades del ple.
4. A les sessions de la Junta de Govern s’hi poden convocar
altres consellers, titulars d’òrgans directius, empleats públics o
experts el parer dels quals es consideri necessari.
Article 133
Administració insular
1. Els consellers membres de la Junta de Govern, com també
els altres que determini el president, exerceixen les
competències que els atribueix el reglament orgànic.
2. Per a la gestió de les diverses àrees de l’acció de govern es
poden establir direccions insulars que, tant si formen part d’un
departament com si no, depenguin del president o d’un
conseller membre de la Junta de Govern.
3. Correspon al president del consell insular l’exercici de les
competències no atribuïdes expressament a altres òrgans.
Article 134
Especialitats en matèria de règim jurídic
Posen fi a la via administrativa els actes dictats pel ple, pel
president, per la Junta de Govern i pels consellers membres de
la Junta de Govern.
Article 135
Renúncia a les competències
1. Per acord del ple, adoptat per majoria absoluta, el Consell
Insular de Formentera pot renunciar a la titularitat i a l’exercici
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de les competències que tengui atribuïdes per una llei de la
comunitat autònoma.

Formentera, en els termes que prevegi un acord entre ambdues
institucions, ratificat pel ple d’aquestes.

2. La renúncia s’ha de comunicar al Govern i al Parlament de
les Illes Balears a fi que s’adoptin les mesures pertinents per als
traspassos de funcions i serveis.

2. La sol·licitud s’ha de formular en el termini d’un any
comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. La renúncia produirà plens efectes a partir dels quatre mesos
següents a la data de la comunicació de l’acord plenari al
Govern de la comunitat autònoma.
Disposició addicional primera
Compleció dels traspassos pendents
En el termini d’un any comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Govern, oïda la Conferència de Presidents, ha
d’impulsar una estratègia consensuada amb els consells insulars
per completar els traspassos de funcions i serveis corresponents
a les matèries enunciades en l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia, amb l’objectiu d’igualar el sostre competencial
dels consells insulars en aquestes matèries. De manera especial,
el Govern ha de prioritzar els traspassos en matèria de
cooperació i assistència als municipis.
Disposició addicional segona
Règim jurídic del personal de l’administració insular

3. La integració suposa la conservació dels drets adquirits, com
també el manteniment del dret a incorporar-se al Consell
Insular d’Eivissa d’acord amb la legislació de funció pública.
Disposició addicional cinquena
Mobilitat dels empleats públics
1. L’Administració de la comunitat autònoma i els consells
insulars que ho decideixin poden promoure conjuntament les
mesures normatives i administratives pertinents per tal
d’afavorir la mobilitat interadministrativa dels seus empleats
públics d’acord amb el principi de reciprocitat.
2. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, aquestes
administracions han de coordinar les accions formatives
pertinents, han de configurar les relacions de llocs de treball
respectives amb criteris homogenis i han d’aprovar les bases i
els temaris dels processos selectius de manera que permetin
establir equivalències entre els cossos, les escales, les
especialitats i les categories d’empleats públics.

El personal funcionari dels consells insulars i, en allò que
escaigui, el personal eventual i el personal laboral, s’han de
regir pel que disposen l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la
legislació bàsica estatal i la Llei de funció pública de la
comunitat autònoma, tenint en compte el que es preveu en
aquesta matèria en la Llei 20/2006, de 16 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Correspon a l’Escola Balear d’Administració Pública, amb
la col·laboració dels departaments insulars competents,
impulsar un pla específic per assolir els objectius establerts en
l’apartat 1 anterior.

Disposició addicional tercera
Cooperació específica amb el Consell Insular de
Formentera

És aplicable als consells insulars el mateix règim previst per a
la comunitat autònoma en relació amb la publicació d’actes,
disposicions i anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1. En l’àmbit de la cooperació interadministrativa, el Govern ha
de dispensar un tractament especial al Consell Insular de
Formentera per raó de la seva singularitat i en atenció al
caràcter unimunicipal d’aquest.

Disposició addicional setena
Referències genèriques

En conseqüència, el Govern, en compliment de la seva funció
de vetllar per l’equilibri i la cohesió territorial entre les illes, ha
d’articular fórmules de suport efectiu en favor del Consell
Insular de Formentera d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i
aquesta llei.
2. A l’efecte del que es disposa a l’apartat anterior, el Govern
pot acordar amb el Consell Insular d’Eivissa les fórmules
pertinents perquè aquest cooperi amb el Consell Insular de
Formentera en àmbits determinats, sens perjudici de les
relacions bilaterals que es puguin establir entre els consells
insulars de les illes d’Eivissa i de Formentera.
Disposició addicional quarta
Integració de personal al Consell Insular de Formentera
1. El personal procedent del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera que prestava serveis a l’illa d’Eivissa abans de
produir-se’n l’extinció es pot integrar en el Consell Insular de

Disposició addicional sisena
Publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

En aquesta llei s’utilitza la forma no marcada quant al gènere,
que coincideix formalment amb la masculina, en totes les
referències a òrgans, càrrecs i funcions, de manera que s’han
d’entendre referides al masculí o al femení segons la identitat
de gènere de la persona titular de qui es tracti.
Disposició addicional vuitena
Subvencions i transferències de capital
Els convenis o els instruments jurídics relatius a subvencions o,
en general, a transferències de capital imputables al capítol VII
del pressupost de despeses dels consells insulars que prevegin
el pagament anticipat d’aquestes subvencions o transferències
poden establir que el beneficiari justifiqui la seva aplicació a
les inversions corresponents en un termini de fins a quatre anys
comptadors des de la seva adjudicació.
Disposició addicional novena
Normativa en matèria de subvencions
1. Sens perjudici del que estableix l’article 96.2 d’aquesta llei
en relació amb l’activitat de foment relacionada amb les
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competències pròpies dels consells insulars, per a la resta
d’activitat de foment dels consells insulars també s’ha d’aplicar
la legislació de subvencions de la comunitat autònoma en tot
allò que no contradigui la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
2. En particular, i en el marc del que preveuen la disposició
addicional novena del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i la disposició addicional
tercera del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els consells
insulars han de promoure la subscripció de convenis de
col·laboració amb les entitats locals, a fi que aquestes
administracions i les seves entitats instrumentals puguin
justificar les subvencions concedides pels consells insulars o les
seves entitats instrumentals a través d’un certificat emès pel
titular de l’òrgan gestor de la subvenció que acrediti la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la
subvenció, i també d’un informe emès per la Intervenció o
òrgan de control equivalent de l’entitat subvencionada que
acrediti la veracitat i la regularitat de la documentació
justificativa de la subvenció.
Disposició addicional desena
Normativa en matèria de patrimoni
En tot allò no previst en la legislació estatal en matèria de
patrimoni aplicable a les administracions públiques i, en
particular, a les entitats locals, o en la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els
consells insulars han d’aplicar la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional onzena
Decrets de principis generals

2. S’exceptuen del que prescriu l’apartat anterior els
procediments d’elaboració de disposicions de caràcter
reglamentari, la tramitació dels quals haurà de continuar, en
allò que escaigui, d’acord amb les previsions del títol VI
d’aquesta llei.
Disposició transitòria segona
Comissió Tècnica Interinsular
1. Les iniciatives per a la transferència de competències que es
trobin en curs en entrar en vigor aquesta llei que impliquin la
intervenció de la Comissió Tècnica Interinsular a què fa
referència la disposició transitòria sisena de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, es tramitaran d’acord amb la
normativa vigent en el moment en què es posaren en marxa.
2. Una vegada acabada la tramitació de les iniciatives a què fa
referència l’apartat anterior, per acord del Consell de Govern
es procedirà a la dissolució de la Comissió Tècnica Interinsular.
Disposició transitòria tercera
Ordenances fiscals
En entrar en vigor aquesta llei, i mentre no aprovin les
ordenances fiscals corresponents a les matèries de la seva
competència, els consells insulars han de continuar aplicant les
taxes i els preus públics que estableix la legislació de la
comunitat autònoma.
Disposició transitòria quarta
Normativa d’aplicació fins a l’aprovació del nou reglament
orgànic
1. Mentre el consell insular no aprovi el reglament orgànic que
ha de desenvolupar allò que disposa aquesta llei, regiran les
disposicions d’aquesta com si no es referissin a l’aprovació del
reglament orgànic.

1. Sens perjudici del que preveu l’article 74 d’aquesta llei,
s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè en el termini
de tres anys des de la seva entrada en vigor modifiqui
expressament els decrets autonòmics vigents dictats en matèries
de competència pròpia dels consells insulars a fi de limitar el
seu contingut als principis generals que, si escau, es considerin
adients, en el marc de l’article 58.3 de l’Estatut d’Autonomia.

2. De manera supletòria i en allò que no contradigui el
contingut d’aquesta llei, segons el que s’estableix en l’apartat
anterior de la present disposició, vigirà el reglament orgànic
vàlid a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. Per això, el Govern de les Illes Balears pot fer ús del
procediment simplificat que preveuen els apartats 2 i 3 de
l’article 62 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les
Illes Balears, amb l’audiència així mateix dels consells insulars,
i amb l’exigència del dictamen preceptiu del Consell Consultiu
de les Illes Balears.

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, els membres del consell
insular integrats en el grup mixt pel fet d’haver abandonat el
seu grup polític de procedència per voluntat pròpia, per haver
estat exclosos d’aquest contra la seva voluntat o per haver estat
expulsats del partit en representació del qual van obtenir el seu
escó, passaran automàticament a la condició de membres no
adscrits amb els drets i deures que preveu l’article 12 d’aquesta
llei.

Disposició transitòria primera
Procediments i recursos

Disposició transitòria cinquena
Condició de membres no adscrits

Disposició derogatòria
1. Sens perjudici de les adaptacions organitzatives que
escaiguin, els procediments administratius que es trobin en curs
en entrar en vigor aquesta llei s’han de continuar tramitant
d’acord amb la normativa vigent en el moment de la seva
iniciació. Això no obstant, el règim de recursos s’ha d’adequar
a les previsions d’aquesta llei, encara que el recurs s’hagi
interposat abans de l’entrada en vigor d’aquesta.

1. Queden derogades les normes següents:
a) La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
b) La Llei 10/2015, d’1 de desembre, de la Comissió
General de Consells Insulars.
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c) La disposició addicional segona del text refós de la Llei
de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre.
d) La disposició transitòria tercera de la Llei 6/2007, de 27
de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives.
2. Així mateix, queden derogades les normes de rang igual o
inferior que contradiguin el que disposa aquesta llei o s’hi
oposin.
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van presentar a les eleccions, no es poden integrar en el
grup mixt, sinó que queden com a membres de la
corporació no adscrits.
La mateixa regla s’aplica als membres corporatius exclosos
contra la seva voluntat del seu grup d’origen.”
Disposició final sisena
Règim legislatiu d’aplicació

En el termini de divuit mesos comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, els consells insulars han d’adaptar el seu
reglament orgànic i qualsevol altra disposició reglamentària al
que estableix aquesta llei.

Amb caràcter general i d’acord a l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, als consells insulars els serà d’aplicació, en
l’exercici de les competències que els són pròpies, la legislació
aplicable a la comunitat autònoma de les Illes Balears i el seu
govern, tret d’aquells casos que, d’acord amb el que es disposa
en el títol III de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, el consell actuï en exercici d’allò que
específicament s’hi estableix.

Disposició final segona
Clàusula de deslegalització

Disposició final setena
Entrada en vigor

Les quanties que corresponguin a atribucions del ple, del
consell executiu i dels consellers executius que estan previstes
en aquesta llei es poden actualitzar mitjançant un acord del ple
del consell.

Aquesta llei comença a vigir al cap d’un mes de la publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició final primera
Adaptació reglamentària

A la seu del Parlament, a 23 de juny de 2022
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Vicenç Thomas i Mulet

Disposició final tercera
Modificació de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de
patrimoni històric de les Illes Balears
Es modifica l’article 15.1 de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:

1.2. TEXTOS DEBATUTS

“1. La iniciació, l’ordenació, la instrucció i l’execució dels
procediments per a la inscripció d’un bé en el catàleg
insular correspon a la comissió insular competent en
matèria de patrimoni històric, mentre que l’acord de
declaració de bé catalogat correspon al consell executiu.”
Disposició final quarta
Modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears
Es modifica l’article 18.8 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, que queda
redactat de la manera següent:
“8. Projectes de reglament orgànic, de reglament executiu
i de texts consolidats de reglaments executius que hagin de
ser aprovats pels consells insulars.”
Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears
Es modifica l’apartat 5 de l’article 76 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
que queda redactat de la manera següent:
“5. Els membres de les corporacions locals que no
s’integrin en un grup en el termini assenyalat o els que
abandonin el grup format per la candidatura en la qual es

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2022, debaté la InterpelAlació RGE núm. 770/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de seguretat.
Actuà com a interpelAlant el diputat José Luis Camps i Pons
i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi hagué
torn de rèplica i de contrarèplica.
Palma, 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

de la insularitat dels funcionaris a les Illes Balears, que contestà
la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

Ordre de Publicació

L) RGE núm. 5006/22, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a llei de consells i federalisme
interior, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2022, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
A) RGE núm. 4996/22, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lacions
a l'espai protegit de S'Estany d'Es Peix a Formentera, que
contestà el conseller de Medi Ambient i Ordenació.
B) RGE núm. 5002/22, de la diputada Isabel María Borrás i
Rosselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suspensió
de teràpies oncològiques a l'Hospital de Son Espases, que
contestà la consellera de Salut i Consum.
C) RGE núm. 4991/22, de la diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears, relativa a execució del programa PREP a les escoles
de música municipals, que contestà el conseller d'Educació i
Formació Professional.
D) RGE núm. 5001/22, del diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
de la construcció d'habitatges a l'antiga caserna de Son
Busquets, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
E) RGE núm. 5010/22, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
absència en el debat sobre la nova llei del turisme, que contestà
el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors
Productius i Memòria Democràtica.

M) RGE núm. 4869/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a acreditació
del català per poder treballar a l'administració pública, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
N) RGE núm. 4992/22, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a tren de Llevant o a Alcúdia, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
O) RGE núm. 5009/22, del diputat Jorge Campos i Asensi, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
explicacions sobre els presumptes casos de corrupció, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
P) RGE núm. 5005/22, de la diputada Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures
adoptades pel Govern per reclamar la totalitat de les inversions
de l'Estat per a les Illes Balears, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.
Q) RGE núm. 5004/22, del diputat Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a explicacions a la
ciutadania per part de la presidenta en relació amb el "cas
Ports", que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

F) RGE núm. 5113/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes per
a les Illes Balears de la suspensió del tractat d'amistat entre
Espanya i Algèria, que contestà la consellera d'Hisenda i
relacions Exteriors.
G) RGE núm. 5011/22, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
construcció d'habitatge assequible per a joves, que contestà el
conseller de Mobilitat i Habitatge.
H) RGE núm. 4995/22, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
processos d'estabilització per a la reducció de la temporalitat a
l'administració pública, que contestà la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
I) RGE núm. 4999/22, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió en
matèria universitària, que contestà el conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura.
J) RGE núm. 4998/22, del diputat Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tren a la comarca de
Migjorn, que contestà el conseller de Mobilitat i Habitatge.
K) RGE núm. 5003/22, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compensació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2022, rebutjà la Moció RGE núm. 4928/22, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels
currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023, amb el
resultat següent:
• Punts 1 a 3 i 6 a 10: vots emesos 55, vots a favor 24, vots
en contra 31 i abstencions 0.
• Punt 4: vots emesos 54, vots a favor 20, vots en contra 34
i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 54, vots a favor 20, vots en contra 31
i abstencions 3.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Declaració institucional de 14 de juny, Dia Nacional de
les Llengües de Signes Espanyoles.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny de 2022, d'acord amb l'article 204 del Reglament de
la cambra, aprovà per assentiment la declaració que es transcriu
a continuació.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
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El Parlament de les Illes Balears estarà sempre al costat dels
que defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la
diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del moviment
associatiu, del CNSE -Confederació Estatal de Persones
Sordes-, que ha contribuït decisivament al fet que aquestes
llengües aconsegueixin un estatus legal i social, però, sobretot,
per haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni
comú de tota la ciutadania.
Perquè les llengües són el vehicle dels nostres pensaments,
ens fan lliures, i la llibertat és el reconeixement de la nostra
dignitat.
Les persones sordes han de ser lliures per escollir, han de
ser lliures per signar.

Ordre de Publicació
Declaració institucional de 14 de juny, Dia Nacional de
les Llengües de Signes Espanyoles
Amb motiu del Dia nacional de les llengües de signes
espanyoles, des del Parlament de les Illes Balears volem posar
en relleu el valor d'aquestes llengües en l'exercici dels drets,
deures i llibertats de les persones sordes i sordcegues, com a
garants de la seva participació igualitària en la vida
democràtica.
Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua
interacció entre biologia i cultura en l’ésser humà, i
constitueixen un gran exponent de la seva capacitat creativa i
d'adaptació. Com a llengües naturals, donen resposta a la
necessitat de comunicar-se i interactuar amb l'entorn, ajuden a
estructurar el pensament i encarnen la història, les visions del
món i les emocions dels seus usuaris i usuàries.
Amb el seu reconeixement a nivell estatal, amb la Llei
27/2007, per la qual es reconeixen les llengües de signes
espanyoles i es regula el dret al seu aprenentatge, coneixement
i ús, i s'estableixen i garanteixen els mitjans de suport a la
comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat
auditiva i sordcegues, i la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
en el seu article 19 sobre els drets de les persones dependents,
afirma que les administracions públiques garantiran l'ús de la
llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de
ser objecte d'ensenyament, protecció i respecte. La nostra
societat i les nostres institucions es comprometen tant a
promoure l'aprenentatge i coneixement de la llengua de signes
espanyoles, com a garantir el seu lliure ús en tots els àmbits de
la vida.
El Parlament de les Illes Balears apel·la a totes les
institucions, agents públics, socials i al conjunt de la ciutadania,
a actuar de forma compromesa per col·locar les llengües de
signes espanyoles en condicions d'igualtat en totes les esferes
de la vida educativa, social, cultural, econòmica i política de la
nostra comunitat autònoma.
Les llengües juguen un rol fonamental per a la convivència
i el respecte de les nostres comunitats. Per això, hem d'articular
mesures que garanteixin la protecció de les llengües de signes
espanyoles.

B)
Decaïment de les Preguntes amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 5007 i 5000/22.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 14 de juny de 2022, quedaren decaigudes les preguntes
esmentades, presentades per la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, i pel diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular, relatives a polítiques
actives d'ocupació per afavorir la reconversió dels llocs de
treball afectats per la transició energètica i a restriccions de les
barques d'arrossegament per part de la Unió Europea a
Menorca, respectivament, atesos l'absència dels membres del
Govern que les havien de contestar (RGE núm. 5146 i 5147/22)
i el fet que aquesta és la darrera sessió plenària de l'actual
període de sessions.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual
es valida el Decret Llei 5/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del
servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (RGE
núm. 4737/22).
D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la
sessió de dia 14 de juny de 2022, després d’un debat i una
votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 5/2022, de 16
de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del
servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 65 de 19 de maig de 2022).
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Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
D)
No-tramitació com a projecte de llei pel procediment
d'urgència per al Decret Llei 5/2022, de 16 de maig, de
modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del
servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa (RGE
núm. 4737/22).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny de 2022, rebutjà, per 7 vots a favor, 29 en contra i 19
abstencions, la tramitació com a projecte de llei pel
procediment d'urgència del decret llei esmentat.
Palma, a 29 de juny 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 28 de juny de 2022, d'acord amb el que disposen els
articles 47 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 124
i següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit el
Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i
l'esport de les Illes Balears.
La Mesa acorda obrir un termini de 15 dies (que
finalitzarà dia 25 d'agost de 2022) per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental; i un cop
transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació
d'esmenes (que finalitzarà dia 12 de setembre de 2022) i que
es tramitin davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
Igualment, la Mesa declara que aquest projecte es declara
no exempt de la tramitació del procediment de participació
ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra, per
la qual cosa la iniciació d'aquest procediment se sotmetrà a la
Junta de Portaveus.
Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament
del Parlament, la Mesa acorda 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. Aquest termini finalitza el
mateix dia que el termini fixat per a la presentació d'esmenes

dels grups parlamentaris, això és fins al proper dia 12 de
setembre.
Així mateix, s'acorda de trametre aquest projecte a la
Comissió General de Consells Insulars de composició
paritària Parlament-Consells Insulars, conformement amb
l'article 8.1.d) del Reglament de la dita comissió, per tal que
s'hi pugui posicionar mitjançant un acord de caràcter no
vinculant.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Mercedes Garrido i Rodríguez, secretària del Consell de
Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en sessió de dia 20 de juny de
2022, adoptà, entre d'altres, el següent acord:
14. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
l'activitat física i l'esport de les Illes Balears
Certament, està ben reconegut que l'activitat física i l'esport
són una eina bàsica per a la cohesió social. Els seus valors
formen part del llenguatge universal i serveixen per al
foment de la pau, la unió entre totes les cultures del món i,
sobretot, per a promoure hàbits sans i saludables per a totes
les persones. Així mateix, constitueixen en l'actualitat un
mitjà important per a la transmissió de valors positius en la
societat i també suposen un considerable impuls per a
l’economia de les Illes Balears.
L'article 43.3 de la Constitució Espanyola estableix que els
poders públics fomentaran l'educació física i l'esport i
també facilitaran la utilització adequada de l'oci.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en l’article
30.12, atribueix a la comunitat autònoma de les Illes
Balears la competència exclusiva en el foment, planificació
i coordinació de les activitats esportives i d'oci. I l’article
70.9 disposa que és competència pròpia dels quatre consells
insulars, a més de les que els atribueixi la legislació estatal,
la relativa, entre d’altres, a la matèria de l’esport i lleure,
com també el foment i la promoció de les activitats
esportives i d’oci.
La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears, que va substituir l'anterior Llei 3/1995, de 21 de
febrer, de l'esport balear, que establia el marc jurídic que
regulava aquesta matèria, va permetre un avanç
considerable en l'ordenació i promoció de l'esport i durant
la seva vigència va tenir una gran transcendència en relació
amb la modernització de l'activitat fisicoesportiva.
Atès el temps transcorregut des de la seva publicació, la
Llei 14/2006 s'havia convertit en insuficient per atendre les
noves realitats esportives que han anat sorgint, així com per
afrontar els reptes i necessitats que es plantegen avui dia,
perquè hi ha conceptes, situacions i fets que no s'havien
previst, i d’altres que han quedat antiquats i han de ser
objecte d'actualització (definicions, objectius, disposicions,
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entitats, òrgans, infraccions, sancions, activitats,
obligacions i deures, funcions, procediments, etc.). Tots
aquests canvis obligaven a la seva revisió i, per tant, a la
redacció d'una nova llei.
La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears, ha complert de manera molt satisfactòria els seus
objectius, però les noves circumstàncies concurrents i
l'evolució que ha experimentat la pràctica fisicoesportiva en
la societat han fet que aquesta norma, en molts aspectes,
quedàs desfasada. La realitat esportiva actual dista molt de
la que era quan es va aprovar la llei mencionada.
A l'empara d'aquesta transformació, i a fi d'adaptar-la a la
nova realitat, es fa necessari dur a terme una revisió general
i en profunditat de la norma mitjançant l'elaboració d'una
nova llei esportiva autonòmica.
Els canvis socials constants, la mobilitat d’àmbit mundial
de les persones esportistes, la proliferació de practicants de
l'activitat física i l'esport, l'augment d'esdeveniments
esportius internacionals i el turisme actiu que es
desenvolupa a les Illes Balears transformen de manera
accelerada els models de la pràctica esportiva i fan
necessària aquesta nova adaptació i modernització de la
Llei de l'esport de les Illes Balears.
El dinamisme constant del sector esportiu ha fet que, en els
últims anys, el seu exercici s'hagi estès d'una manera
considerable a una gran part de la població i, en
conseqüència, l'augment tant de la pràctica de l'activitat
física com de la competició esportiva ha modificat els
hàbits de la ciutadania, la qual cosa ha redundat en una
millora de la qualitat de vida i de la salut en general.
En la societat s'han produït canvis importants que han
repercutit en el món de l’esport. Aquesta evolució que ha
experimentat l'activitat física ha afectat diferents àmbits (la
competició federada i no federada, l'oci, la salut i el
benestar, l'economia, l'espectacle de masses, els mitjans de
comunicació, el turisme actiu, els valors, etc.), i això ha
tengut una incidència en la regulació d'aquesta matèria, atès
que presenta noves situacions a les quals cal donar resposta.
A més, també s’han de tenir en compte les demandes de la
ciutadania pel que es refereix a l’activitat física i l’esport
d’oci i s’ha de posar èmfasi en modalitats o activitats
físiques i esportives alienes a federacions i clubs esportius.
Els canvis que afecten l'àmbit esportiu s’han procurat
reflectir, de la manera més completa possible, en aquesta
nova norma, a fi que resulti una regulació moderna,
actualitzada i adaptada, que permeti dur a terme les diverses
formes de desenvolupament esportiu i s’incentivi, s'arreli i
es popularitzi encara més.
Aconseguir una millora legislativa és responsabilitat de
l'administració, i la nova regulació ha permès recollir i
donar solució a múltiples i diversos aspectes que es
plantegen en l'actualitat, i servirà per ordenar i continuar
potenciant, d'una manera més eficaç, l'activitat física i
l'esport en totes les seves vessants. En definitiva, es tracta
d'ajustar la normativa a la realitat social actual.
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Aquest text legal significarà un impuls important per a
l’activitat física i l'esport de les Illes Balears, i donarà el
suport legal necessari per afrontar els nous reptes que
l'esport requereix per poder progressar en una societat que
canvia constantment.
Entre els objectius que s’han proposat assumir en la
redacció de la nova llei de l'activitat física i l'esport figuren
els següents:
• Adaptar la llei vigent a les noves realitats i demandes
sobre l'activitat física i l'esport de la societat actual.
• Orientar la pràctica de l'activitat física com a peça clau
i eina transversal amb la resta d'administracions per al
benestar i la salut de la població.
• Potenciar l'activitat física i la pràctica esportiva entre
tota la població.
• Adaptar el marc de competències de les administracions
locals, insulars i autonòmica a la realitat actual en l'àmbit de
l’activitat física i l'esport.
• Millorar l'educació i el foment dels valors en la pràctica
de l'activitat física i l’esport.
• Garantir i fomentar la igualtat efectiva entre homes i
dones en la pràctica de l'activitat física i l’esport, com
també en els àmbits de gestió i administració de les entitats
esportives.
• Garantir la no-discriminació per raó de discapacitat en
la pràctica de l'activitat física i l’esport.
• Adaptar el concepte d'entitats esportives a la realitat
social actual i potenciar la participació en condicions
d'igualtat de tota la població.
• Potenciar l'esport d'alt rendiment i d'alt nivell a les Illes
Balears, i impulsar mesures orientades a fomentar-ne el
patrocini i mecenatge, com també els centres de tecnificació
esportiva.
• Implementar mesures que incentivin i fomentin
l'associacionisme esportiu, tant en l'àmbit dels clubs
esportius com en el de les federacions esportives
autonòmiques, i que protegeixin el dret a la pràctica
esportiva federada de tota la població.
• Modificar i adaptar el règim sancionador, tant en
matèria administrativa esportiva com en l'àmbit de la
jurisdicció esportiva, simplificant procediments i adequant
el règim d’infraccions i sancions a la realitat actual.
• Afavorir la pràctica de l'activitat física i l'esport a
determinats col·lectius com a eina fonamental d'inclusió
social: persones amb diversitat funcional i persones amb
risc de vulnerabilitat social i econòmica.
• Incrementar i adequar les mesures per a la prevenció i
lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la
intolerància, el consum i la venda d'alcohol, el dopatge,
l’alimentació no saludable i el sedentarisme.
• Consolidar i potenciar els organismes i tribunals
vinculats a l'àmbit de l'activitat física i l’esport de les Illes
Balears, com l'Assemblea Balear de l'Esport, el Tribunal
Balear de l'Esport, el Registre d'Entitats Esportives, la
Comissió Antidopatge de l’Esport, la Comissió de Medicina
Esportiva, la Comissió contra la Violència en l'Esport i la
Comissió de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Esport en
Edat Escolar.
• Vetllar i fomentar, en l'àmbit de l'activitat física i
l’esport, la sensibilització i la no- discriminació per raons
d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere.
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• Controlar i vetllar perquè l'import de les llicències
esportives no pugui excedir del valor de la prestació, per
potenciar l'accés de les persones esportistes a l'àmbit de
l'activitat física i l’esport.
• Organitzar el funcionament i règim intern de les entitats
esportives.
• Potenciar i regular els drets i els deures de les persones
associades a les entitats esportives, com també de les
persones espectadores i usuàries d'espectacles,
esdeveniments, competicions i activitats esportives.
• Incrementar i potenciar l'estructura i funcionament
democràtic de les federacions esportives de les Illes
Balears, regulant els Comitès de Competició i Disciplina i
d’Apel·lació, establint normes de transparència i bon
govern, i limitant la permanència en el càrrec de la
presidència de les federacions esportives de les Illes
Balears.
• Introduir l’ordenació dels serveis professionals de
l’educació física, l'activitat física i l’esport a les Illes
Balears.
• Establir els requisits indispensables per a l’accés a la
llicència federativa, els quals es desenvoluparan per via
reglamentària.
El text que es proposa per a la nova llei de l'activitat física
i l'esport de les Illes Balears està articulat en catorze títols,
distribuïts en 203 articles.
El títol primer preveu les disposicions generals de la llei i
estableix, com a novetat, les diferents definicions de
l'activitat física i l’esport i introdueix les definicions de
persones consumidores o usuàries de serveis esportius.
El títol segon determina i regula l'administració i
l'organització de l'activitat física i l’esport, defineix les
competències dels ens administratius de les Illes Balears,
les relacions interadministratives i la continuïtat de
l'Assemblea Balear de l'Esport com a òrgan de participació
global de les institucions, del sector esportiu i de la
ciutadania.
El títol tercer estableix la regulació de l'activitat física i
l’esport de les Illes Balears i introdueix, com a novetats més
destacades, la promoció efectiva de la igualtat entre homes
i dones en l'activitat física i l’esport, els drets i la diversitat
en l'esport, la potenciació de l'esport adaptat i l'activitat
física en el medi natural. Així mateix, s'inclou una
classificació modernitzada de les competicions esportives
i s'intenta potenciar l'esport escolar, l’universitari i els
esports autòctons de les Illes Balears.
En aquest títol tercer també es regulen, com a novetat, els
drets de retenció i formació de les persones esportistes, i es
potencia la figura de l’esportista d'alt nivell i d'alt rendiment
de les Illes Balears.
En el títol quart s'introdueixen les novetats actuals sobre la
regulació de les llicències esportives en l'activitat física i
l’esport de les Illes Balears, i s’estableixen els tipus de
llicències i cobertures de riscos per a les persones físiques,
regulant el contingut de les llicències esportives federatives,
els reconeixements mèdics i els formats de les llicències,
establint-ne el caràcter reglat i les obligacions de les

federacions respecte de les llicències esportives de les Illes
Balears.
En el títol cinquè es regulen les entitats esportives de les
Illes Balears, se n’estableix el concepte, tipologia i règim
jurídic, i s’introdueix, com a novetat principal, el
funcionament de les entitats esportives, en què es determina
la representació equilibrada entre homes i dones. És
important, en aquest títol, la potenciació de les persones
associades d’aquestes entitats. Així mateix, s’ordena
l’estructura i el funcionament de les federacions esportives
balears, amb novetats importants, com l’obligació de totes
les federacions de crear els Comitès de Competició i
Disciplina esportiva i d'Apel·lació, el sotmetiment de les
federacions a les normes de transparència i bon govern i la
limitació de la presidència d'una federació esportiva durant
el període màxim de tres legislatures de quatre anys.
En el títol VI es preveu el foment i el finançament de
l'activitat física i l’esport, i s’ordenen les ajudes públiques,
els beneficis fiscals, el patrocini públic i els incentius al
sector privat, com a novetat.
El títol setè regula la formació, la recerca i les titulacions
esportives i, com a novetat en la Llei, estableix l'impuls dels
centres educatius de tecnificació esportiva de les Illes
Balears.
El títol vuitè tracta del dopatge esportiu i la medicina
esportiva, i disposa l'obligació legal de les persones
esportistes de sotmetre's als controls antidopatge, potenciant
la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i
l'assistència sanitària de les persones esportistes que
participin en competicions esportives a les Illes Balears.
En el títol novè es regula la violència derivada de les
activitats i de les competicions esportives en l'àmbit de les
Illes Balears, potenciant la Comissió contra la Violència en
l'Esport de les Illes Balears, i, com a novetat, es fa
referència a la necessitat de regular, per les administracions
públiques, protocols d’actuació per a prevenir situacions de
violència sobre la infància i l’adolescència en l’àmbit
esportiu, tal com disposa la Llei orgànica 8/2021, de 4 de
juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència
front a la violència.
El títol desè tracta de les instal·lacions esportives de les
Illes Balears, i estableix com a novetat important la
regulació dels drets i obligacions de les persones
espectadores i usuàries de les instal·lacions esportives de
les Illes Balears.
El títol onzè introdueix la innovació de regular l'exercici
professional de l'activitat física i l’esport, i en determina les
activitats professionals i l’àmbit funcional, a me´s de les
obligacions de les persones professionals de l'activitat física
i l’esport.
El títol dotzè regula la justícia esportiva, el règim
disciplinari i el Tribunal Balear de l'Esport. Com a novetat,
la jurisdicció esportiva s’estén a l’àmbit associatiu i se’n
regulen les qüestions i els òrgans competents per a
resoldre-les. Es simplifica i modernitza el sistema
d'infraccions i sancions esportives. Es tipifica així un
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sistema sancionador que estableix tres tipus de sancions:
molt greus, greus i lleus. Així mateix, s'estableix l'aplicació
subsidiària, en matèria sancionadora, de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

cambra i atenent el previst en el Reglament de la Comissió
General de Consells Insulars.
En data 19 de maig de 2022 es va emetre pel cap del
departament de Relacions amb el Parlament i de
Coordinació Normativa de la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat, l'informe preceptiu que es recull
a l'article 59.2.b) de la Llei 1/2019, que conclou, entre
d'altres, que la iniciativa és congruent amb altres iniciatives
tramitades pel Govern i que els tràmits són els exigits i que
no hi ha cap impediment per prosseguir les actuacions en el
procediment de tramitació de la norma examinada.
Posteriorment, en data 3 de juny de 2022, s'ha emès la
quarta versió de la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu
que recull el contingut previst per l'article 60 de la Llei
1/2019.

En el títol tretzè es regula la inspecció esportiva i s’inclou,
com a novetat, la figura i les facultats del personal inspector
esportiu, les obligacions dels administrats i el procediment
d'inspecció esportiva.
Finalment, el títol catorzè, sobre el procediment
sancionador administratiu en matèria esportiva de les Illes
Balears, estableix la tramitació corresponent que s’ha de
seguir, adaptada a les normes que li són aplicables, i
s’actualitzen les infraccions i sancions.
Com a novetat i característica imprescindible, cal destacar
que d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, s’han
adoptat una sèrie de mesures que afavoreixen la igualtat i la
plena incorporació de la dona a l'esport en tots els nivells en
l'àmbit de les Illes Balears.

La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la
Direcció General d'Esports, exerceix les competències
següents: foment de l'activitat esportiva competitiva, d'alt
nivell i tecnificació; impuls de la funció social de l'activitat
física i de l'esport en les dimensions educativa i saludable;
reconeixement de competicions oficials; reconeixement,
registre i control de les entitats esportives; reconeixement
de noves modalitats i disciplines esportives; titulacions
esportives i formació; exercici de la potestat sancionadora
en matèria administrativa esportiva; prevenció i control de
la violència en l'esport; distincions esportives, d'acord amb
el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

La major part d’aquesta normativa obeeix al propòsit
d'atendre les nombroses realitats de l'activitat física i
l'esport no regulades en l'actualitat, i n’és molt significativa
la regulació de l'esport d'alt nivell i d'alt rendiment, la
introducció de les seleccions de les Illes Balears, la
regulació de les llicències esportives, els drets de les
persones associades a les entitats esportives, les normes de
bon govern i transparència en les federacions esportives, a
més de la regulació de l'exercici professional de l'activitat
física i l’esport. Tot això configura una regulació completa
del sistema de l'activitat física i l’esport i garanteix la
cohesió interna del sistema.

A partir de les anteriors consideracions jurídiques i
tècniques, el Consell de Govern adopta l'acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de l'activitat física i
l'esport de les Illes Balears.

Aquesta nova llei s'ajusta als principis de bona regulació i
per això ha tractat d'adequar-se als principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència,
eficiència, qualitat i simplificació.
Durant la seva tramitació, el projecte de llei s'ha sotmès a
diferents processos participatius. D'una banda, s'ha donat
audiència i s'ha obert un període d'informació pública. De
l'altra, s'ha arbitrat el procés de participació ciutadana que
preveu la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears, mitjançant el portal de
transparència de l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. A més, en la seva tramitació s'ha
comptat, entre d'altres, amb els informes de l'Institut Balear
de la Dona i del Consell Econòmic i Social.
La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes
Balears, a l'article 43, apartat 1, estableix que el Govern
exerceix la iniciativa legislativa mitjançant l'elaboració,
l'aprovació i la posterior remissió dels projectes de llei al
Parlament. També, a l'apartat 2 del mateix article,
s'estableix que una vegada aprovat el projecte de llei el
Govern el trametrà al Parlament en el termini de deu dies
perquè es tramiti en la forma prevista en el Reglament de la

9267

Segon. Trametre el projecte de llei al Parlament de les Illes
Balears perquè es tramiti en la forma prevista en el
Reglament de la cambra.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 20 de juny de 2022
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta
A)
PROJECTE DE LLEI DE L’ACTIVITAT FÍSICA I
L’ESPORT DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Certament, està ben reconegut que l'activitat física i l'esport són
una eina bàsica per a la cohesió social. Els seus valors formen
part del llenguatge universal i serveixen per al foment de la
pau, la unió entre totes les cultures del món i, sobretot, per a
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promoure hàbits sans i saludables per a totes les persones. Així
mateix, constitueixen en l'actualitat un mitjà important per a la
transmissió de valors positius en la societat i també suposen un
considerable impuls per a l’economia de les Illes Balears.
II
L'article 43.3 de la Constitució espanyola estableix que els
poders públics fomentaran l'educació física i l'esport i també
facilitaran la utilització adequada de l'oci.
L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.12,
atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència exclusiva en el foment, planificació i coordinació
de les activitats esportives i d'oci. I l’article 70.9 disposa que és
competència pròpia dels quatre consells insulars, a més de les
que els atribueixi la legislació estatal, la relativa, entre d’altres,
a la matèria de l’esport i lleure, com també el foment i la
promoció de les activitats esportives i d’oci.
La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears, que va substituir l'anterior Llei 3/1995, de 21 de
febrer, de l'esport balear, que establia el marc jurídic que
regulava aquesta matèria, va permetre un avanç considerable en
l'ordenació i promoció de l'esport i durant la seva vigència va
tenir una gran transcendència en relació amb la modernització
de l'activitat fisicoesportiva.

El dinamisme constant del sector esportiu ha fet que, en els
últims anys, el seu exercici s'hagi estès d'una manera
considerable a una gran part de la població i, en conseqüència,
l'augment tant de la pràctica de l'activitat física com de la
competició esportiva ha modificat els hàbits de la ciutadania,
la qual cosa ha redundat en una millora de la qualitat de vida i
de la salut en general.
En la societat s'han produït canvis importants que han repercutit
en el món de l’esport. Aquesta evolució que ha experimentat
l'activitat física ha afectat diferents àmbits (la competició
federada i no federada, l'oci, la salut i el benestar, l'economia,
l'espectacle de masses, els mitjans de comunicació, el turisme
actiu, els valors, etc.), i això ha tengut una incidència en la
regulació d'aquesta matèria, atès que presenta noves situacions
a les quals cal donar resposta.
A més, també s’han de tenir en compte les demandes de la
ciutadania pel que es refereix a l’activitat física i l’esport d’oci
i s’ha de posar èmfasi en modalitats o activitats físiques i
esportives alienes a federacions i clubs esportius.
Els canvis que afecten l'àmbit esportiu s’han procurat reflectir,
de la manera més completa possible, en aquesta nova norma, a
fi que resulti una regulació moderna, actualitzada i adaptada,
que permeti dur a terme les diverses formes de
desenvolupament esportiu i s’incentivi, s'arreli i es popularitzi
encara més.

III
V
Atès el temps transcorregut des de la seva publicació, la Llei
14/2006 s'havia convertit en insuficient per atendre les noves
realitats esportives que han anat sorgint, així com per afrontar
els reptes i necessitats que es plantegen avui dia, perquè hi ha
conceptes, situacions i fets que no s'havien previst, i d’altres
que han quedat antiquats i han de ser objecte d'actualització
(definicions, objectius, disposicions, entitats, òrgans,
infraccions, sancions, activitats, obligacions i deures, funcions,
procediments, etc.). Tots aquests canvis obligaven a la seva
revisió i, per tant, a la redacció d'una nova llei.
La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes
Balears, ha complert de manera molt satisfactòria els seus
objectius, però les noves circumstàncies concurrents i
l'evolució que ha experimentat la pràctica fisicoesportiva en la
societat han fet que aquesta norma, en molts aspectes, quedàs
desfasada. La realitat esportiva actual dista molt de la que era
quan es va aprovar la Llei mencionada.
A l'empara d'aquesta transformació, i a fi d'adaptar-la a la nova
realitat, es fa necessari dur a terme una revisió general i en
profunditat de la norma mitjançant l'elaboració d'una nova llei
esportiva autonòmica.
IV
Els canvis socials constants, la mobilitat d’àmbit mundial de les
persones esportistes, la proliferació de practicants de l'activitat
física i l'esport, l'augment d'esdeveniments esportius
internacionals i el turisme actiu que es desenvolupa a les Illes
Balears transformen de manera accelerada els models de la
pràctica esportiva i fan necessària aquesta nova adaptació i
modernització de la Llei de l'esport de les Illes Balears.

Aconseguir una millora legislativa és responsabilitat de
l'Administració, i la nova regulació ha permès recollir i donar
solució a múltiples i diversos aspectes que es plantegen en
l'actualitat, i servirà per ordenar i continuar potenciant, d'una
manera més eficaç, l'activitat física i l'esport en totes les seves
vessants. En definitiva, es tracta d'ajustar la normativa a la
realitat social actual.
Aquest text legal significarà un impuls important per a
l’activitat física i l'esport de les Illes Balears, i donarà el suport
legal necessari per afrontar els nous reptes que l'esport
requereix per poder progressar en una societat que canvia
constantment.
VI
Entre els objectius que s’han proposat assumir en la redacció de
la nova llei de l'activitat física i l'esport figuren els següents:
• Adaptar la llei vigent a les noves realitats i demandes
sobre l'activitat física i l'esport de la societat actual.
• Orientar la pràctica de l'activitat física com a peça clau
i eina transversal amb la resta d'administracions per al
benestar i la salut de la població.
• Potenciar l'activitat física i la pràctica esportiva entre
tota la població.
• Adaptar el marc de competències de les administracions
locals, insulars i autonòmica a la realitat actual en l'àmbit de
l’activitat física i l'esport.
• Millorar l'educació i el foment dels valors en la pràctica
de l'activitat física i l’esport.
• Garantir i fomentar la igualtat efectiva entre homes i
dones en la pràctica de l'activitat física i l’esport, com
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també en els àmbits de gestió i administració de les entitats
esportives.
• Garantir la no-discriminació per raó de discapacitat en
la pràctica de l'activitat física i l’esport.
• Adaptar el concepte d'entitats esportives a la realitat
social actual i potenciar la participació en condicions
d'igualtat de tota la població.
• Potenciar l'esport d'alt rendiment i d'alt nivell a les Illes
Balears, i impulsar mesures orientades a fomentar-ne el
patrocini i mecenatge, com també els centres de tecnificació
esportiva.
• Implementar mesures que incentivin i fomentin
l'associacionisme esportiu, tant en l'àmbit dels clubs
esportius com en el de les federacions esportives
autonòmiques, i que protegeixin el dret a la pràctica
esportiva federada de tota la població.
• Modificar i adaptar el règim sancionador, tant en
matèria administrativa esportiva com en l'àmbit de la
jurisdicció esportiva, simplificant procediments i adequant
el règim d’infraccions i sancions a la realitat actual.
• Afavorir la pràctica de l'activitat física i l'esport a
determinats col·lectius com a eina fonamental d'inclusió
social: persones amb diversitat funcional i persones amb
risc de vulnerabilitat social i econòmica.
• Incrementar i adequar les mesures per a la prevenció i
lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la
intolerància, el consum i la venda d'alcohol, el dopatge,
l’alimentació no saludable i el sedentarisme.
• Consolidar i potenciar els organismes i tribunals
vinculats a l'àmbit de l'activitat física i l’esport de les Illes
Balears, com l'Assemblea Balear de l'Esport, el Tribunal
Balear de l'Esport, el Registre d'Entitats Esportives, la
Comissió Antidopatge de l’Esport, la Comissió de Medicina
Esportiva, la Comissió contra la Violència en l'Esport i la
Comissió de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Esport en
Edat Escolar.
• Vetllar i fomentar, en l'àmbit de l'activitat física i
l’esport, la sensibilització i la no- discriminació per raons
d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de
gènere.
• Controlar i vetllar perquè l'import de les llicències
esportives no pugui excedir del valor de la prestació, per
potenciar l'accés de les persones esportistes a l'àmbit de
l'activitat física i l’esport.
• Organitzar el funcionament i règim intern de les entitats
esportives.
• Potenciar i regular els drets i els deures de les persones
associades a les entitats esportives, com també de les
persones espectadores i usuàries d'espectacles,
esdeveniments, competicions i activitats esportives.
• Incrementar i potenciar l'estructura i funcionament
democràtic de les federacions esportives de les Illes
Balears, regulant els Comitès de Competició i Disciplina i
d’Apel·lació, establint normes de transparència i bon
govern, i limitant la permanència en el càrrec de la
presidència de les federacions esportives de les Illes
Balears.
• Introduir l’ordenació dels serveis professionals de
l’educació física, l'activitat física i l’esport a les Illes
Balears.
• Establir els requisits indispensables per a l’accés a la
llicència federativa, els quals es desenvoluparan per via
reglamentària.
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VII

El text que es proposa per a la nova llei de l'activitat física i
l'esport de les Illes Balears està articulat en catorze títols,
distribuïts en 203 articles. El títol primer preveu les
disposicions generals de la llei i estableix, com a novetat, les
diferents definicions de l'activitat física i l’esport i introdueix
les definicions de persones consumidores o usuàries de serveis
esportius. El títol segon determina i regula l'administració i
l'organització de l'activitat física i l’esport, defineix les
competències dels ens administratius de les Illes Balears, les
relacions interadministratives i la continuïtat de l'Assemblea
Balear de l'Esport com a òrgan de participació global de les
institucions, del sector esportiu i de la ciutadania.
El títol tercer estableix la regulació de l'activitat física i l’esport
de les Illes Balears i introdueix, com a novetats més destacades,
la promoció efectiva de la igualtat entre homes i dones en
l'activitat física i l’esport, els drets i la diversitat en l'esport, la
potenciació de l'esport adaptat i l'activitat física en el medi
natural. Així mateix, s'inclou una classificació modernitzada de
les competicions esportives i s'intenta potenciar l'esport escolar,
l’universitari i els esports autòctons de les Illes Balears.
En aquest títol tercer també es regulen, com a novetat, els drets
de retenció i formació de les persones esportistes, i es potencia
la figura de l’esportista d'alt nivell i d'alt rendiment de les Illes
Balears.
En el títol quart s'introdueixen les novetats actuals sobre la
regulació de les llicències esportives en l'activitat física i
l’esport de les Illes Balears, i s’estableixen els tipus de
llicències i cobertures de riscos per a les persones físiques,
regulant el contingut de les llicències esportives federatives, els
reconeixements mèdics i els formats de les llicències,
establint-ne el caràcter reglat i les obligacions de les
federacions respecte de les llicències esportives de les Illes
Balears.
En el títol cinquè es regulen les entitats esportives de les Illes
Balears, se n’estableix el concepte, tipologia i règim jurídic, i
s’introdueix, com a novetat principal, el funcionament de les
entitats esportives, en què es determina la representació
equilibrada entre homes i dones. És important, en aquest títol,
la potenciació de les persones associades d’aquestes entitats.
Així mateix, s’ordena l’estructura i el funcionament de les
federacions esportives balears, amb novetats importants, com
l’obligació de totes les federacions de crear els Comitès de
Competició i Disciplina esportiva i d'Apel·lació, el sotmetiment
de les federacions a les normes de transparència i bon govern
i la limitació de la presidència d'una federació esportiva durant
el període màxim de tres legislatures de quatre anys.
En el títol VI es preveu el foment i el finançament de l'activitat
física i l’esport, i s’ordenen les ajudes públiques, els beneficis
fiscals, el patrocini públic i els incentius al sector privat, com
a novetat.
El títol setè regula la formació, la recerca i les titulacions
esportives i, com a novetat en la llei, estableix l'impuls dels
centres educatius de tecnificació esportiva de les Illes Balears.
El títol vuitè tracta del dopatge esportiu i la medicina esportiva,
i disposa l'obligació legal de les persones esportistes de
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sotmetre's als controls antidopatge, potenciant la Comissió
Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears i l'assistència
sanitària de les persones esportistes que participin en
competicions esportives a les Illes Balears.
En el títol novè es regula la violència derivada de les activitats
i de les competicions esportives en l'àmbit de les Illes Balears,
potenciant la Comissió contra la Violència en l'Esport de les
Illes Balears, i, com a novetat, es fa referència a la necessitat de
regular, per les administracions públiques, protocols d’actuació
per a prevenir situacions de violència sobre la infància i
l’adolescència en l’àmbit esportiu, tal com disposa la Llei
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la
infància i l’adolescència front a la violència.
El títol desè tracta de les instal·lacions esportives de les Illes
Balears, i estableix com a novetat important la regulació dels
drets i obligacions de les persones espectadores i usuàries de
les instal·lacions esportives de les Illes Balears.
El títol onzè introdueix la innovació de regular l'exercici
professional de l'activitat física i l’esport, i en determina les
activitats professionals i l’àmbit funcional, a me´s de les
obligacions de les persones professionals de l'activitat física i
l’esport.
El títol dotzè regula la justícia esportiva, el règim disciplinari
i el Tribunal Balear de l'Esport. Com a novetat, la jurisdicció
esportiva s’estén a l’àmbit associatiu i se’n regulen les
qüestions i els `òrgans competents per a resoldre-les. Es
simplifica i modernitza el sistema d'infraccions i sancions
esportives. Es tipifica així un sistema sancionador que estableix
tres tipus de sancions: molt greus, greus i lleus. Així mateix,
s'estableix l'aplicació subsidiària, en matèria sancionadora, de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En el títol tretzè es regula la inspecció esportiva i s’inclou, com
a novetat, la figura i les facultats del personal inspector
esportiu, les obligacions dels administrats i el procediment
d'inspecció esportiva.
Finalment, el títol catorzè, sobre el procediment sancionador
administratiu en matèria esportiva de les Illes Balears, estableix
la tramitació corresponent que s’ha de seguir, adaptada a les
normes que li són aplicables, i s’actualitzen les infraccions i
sancions.

esportives, les normes de bon govern i transparència en les
federacions esportives, a més de la regulació de l'exercici
professional de l'activitat física i l’esport. Tot això configura
una regulació completa del sistema de l'activitat física i l’esport
i garanteix la cohesió interna del sistema.
Aquesta nova llei s'ajusta als principis de bona regulació i per
això ha tractat d'adequar-se als principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència,
qualitat i simplificació.
De necessitat i eficàcia, perquè s’ha constatat que la norma
respon a la necessitat d’adaptar la llei anterior a les noves
realitats de l’activitat física i l’esport que es plantegen avui dia
i que no estan regulades en l’actualitat. Així mateix, està
justificada per les raons d'interès general reflectides en aquesta
exposició de motius, identifica clarament les finalitats
perseguides i és l'instrument normatiu adequat per a garantir-ne
la consecució.
De proporcionalitat, perquè la iniciativa normativa recull la
regulació imprescindible per atendre les necessitats i demandes
que s’han de preveure i adaptar i, a més, és ajustada a la
matèria que regula. De seguretat jurídica, perquè la Llei és
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i genera un marc
normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa que en
facilita el coneixement i la comprensió. Així mateix, el text és
respectuós amb les competències de totes les parts implicades
i aposta per elaborar un nou cos legal ateses les demandes i
modificacions que es proposen.
De transparència, ja que cal destacar que s’ha fet la consulta
prèvia a la ciutadania per a elaborar millor la normativa. Amb
posterioritat, l’Avantprojecte de llei s’ha sotmès a informació
pública i s’ha garantit la participació activa de la ciutadania en
l’elaboració de la norma mitjançant el tràmit d’audiència.
D’eficiència, perquè aquesta norma evita càrregues
innecessàries i racionalitza la gestió dels recursos públics. A
més a més, es tendran en compte els mitjans electrònics i
telemàtics que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, com a
instrument de simplificació i agilitat, així com de relació amb
l’administració.
De qualitat, ja que s'han tengut en compte les Directrius sobre
la forma i l'estructura dels avantprojectes de llei, aprovades
mitjançant Acord del Consell de Govern de 29 de desembre de
2000.

VIII
Com a novetat i característica imprescindible, cal destacar que
d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes, s’han adoptat una sèrie de
mesures que afavoreixen la igualtat i la plena incorporació de
la dona a l'esport en tots els nivells en l'àmbit de les Illes
Balears.
La major part d’aquesta normativa obeeix al propòsit d'atendre
les nombroses realitats de l'activitat física i l'esport no
regulades en l'actualitat, i n’és molt significativa la regulació de
l'esport d'alt nivell i d'alt rendiment, la introducció de les
seleccions de les Illes Balears, la regulació de les llicències
esportives, els drets de les persones associades a les entitats

I de simplificació, perquè s’ha optat per un llenguatge senzill
i entenedor.
La iniciativa legislativa s'ha sotmès a consulta prèvia, a
informació pública i audiència de les persones i entitats
interessades i també s'ha presentat al Consell Econòmic i
Social, que ha emès el corresponent dictamen preceptiu.

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
L'objecte d’aquesta Llei és establir el marc jurídic regulador de
l'activitat física i l’esport, a més del seu foment i promoció, en
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Al mateix temps, vol promoure els mecanismes necessaris per
implantar i estendre la cultura de l’educació física, així com
vetllar per la qualitat d’aquesta pràctica esportiva, i que es
realitzi en condicions de salut i seguretat de les persones que hi
intervenen.
Article 2
Definicions
A l'efecte d'aquesta llei s'entendrà per:
a) Activitat física: Moviment corporal que té com a
objectiu millorar i mantenir la condició física. És una activitat
que promou la salut i el benestar de les persones en l’àmbit
físic, psicològic i social. Es considera objecte d'interès general
per les administracions públiques i la societat en general.
b) Esport: Activitat lligada a alguna modalitat esportiva
existent dins d'un marc reglamentari i competitiu, que tingui
entre els seus objectius la formació integral, la recreació, la
relació social, la millora del rendiment esportiu, com també la
millora i el manteniment de la salut i de la condició física i
psicològica de les persones.
c) Modalitat esportiva: Tota pràctica esportiva que disposi
del reconeixement oficial d'una administració esportiva
competent d'àmbit autonòmic o estatal.
d) Especialitat esportiva: Qualsevol de les formes
reglamentàries en la qual es divideix la pràctica d'una modalitat
esportiva.
e) Practicant: Qualsevol persona física que, individualment
o en grup, practiqui una activitat física en les condicions
establertes en aquesta llei.
f) Esportista: Qualsevol persona física que, individualment
o en grup, practiqui esport en les condicions establertes en
aquesta llei.
g) Servei esportiu: Activitat econòmica per compte propi
o aliè que consisteix en oferir assessorament i assistència per a
la realització de l'activitat física i de l'esport, mitjançant
l'aplicació de coneixements i tècniques específiques.
h) Persona consumidora o usuària de serveis esportius:
Qualsevol persona física que, reunint les condicions de
practicant o esportista, sigui destinatària d'algun servei esportiu.
i) Esport federat: La pràctica esportiva a l'empara d'una
federació esportiva i dins un marc reglamentari, que tingui
entre els seus objectius, mitjançant les seves activitats i
l'organització de competicions, la formació integral, la
recreació, la relació social, la millora del rendiment esportiu,
com també la millora de la salut i de la condició física i
psicològica de les persones practicants del seu esport.
j) Esport en edat escolar: L'activitat física i esportiva
organitzada dirigida a la població en l'etapa d'escolarització
obligatòria, practicada en horari no lectiu i subjecta a una
orientació educativa i formativa.
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k) Esport d'alt nivell i d’alt rendiment: La pràctica
esportiva encaminada a aconseguir el nivell més alt de
competició esportiva.
l) Esportistes d'alt nivell: Esportistes que, segons els
criteris establerts per la normativa esportiva estatal, estan
inclosos en les resolucions vigents adoptades a aquest efecte
pel Consell Superior d’Esports.
m) Esportistes d'alt rendiment: Esportistes que compleixen
els criteris d'alt rendiment establerts per la normativa estatal o
autonòmica.
n) Tecnificació esportiva: Etapa del desenvolupament
esportiu, prèvia a l’alt rendiment, en la qual es duu a terme el
perfeccionament del nivell tècnic i competitiu, garantint uns
mitjans de suport adequats i vetllant perquè els esportistes
aconsegueixin una formació integral.
o) Seguiment esportiu: Etapa del desenvolupament
esportiu, prèvia a la tecnificació esportiva, en la qual es duu a
terme la detecció, el control, la vigilància i les actuacions
periòdiques puntuals de suport, de les persones esportistes que
per les seves condicions físiques i/o capacitats tècnico-tàctiques
destaquen respecte de la resta.
p) Esport universitari: La pràctica esportiva organitzada,
realitzada exclusivament per les persones integrants de la
comunitat universitària, d'acord amb els programes esportius
que aprova cada universitat.
q) Esport no federat organitzat: Tota pràctica esportiva
organitzada per entitats no federatives.
r) Esport recreatiu: Tota pràctica esportiva no organitzada,
amb finalitat lúdica i realitzada al marge de les entitats
esportives.
s) Esport adaptat: Tota pràctica esportiva federada, no
federada o recreativa que s’ha creat o en què s’han adaptat les
normes perquè la puguin practicar persones amb discapacitats
físiques, psíquiques, sensorials o mixtes.
Article 3
Dret a l’activitat física i l’esport
1. Totes les persones tenen dret a la pràctica de l'activitat física
i l’esport, de manera voluntària i lliure, d'acord amb les
condicions i els requisits que s'estableixen en aquesta Llei.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears, en
compliment del que estableix la Constitució, promouran
l'activitat física i l’esport com a elements essencials del
desenvolupament de la personalitat, facilitant a totes les
persones l'exercici del dret a practicar activitat física i esport,
i proporcionant-hi l'accés de la ciutadania en igualtat de
condicions i de manera equitativa, tant en l'àmbit de l'alt
rendiment o la competició, com amb finalitats recreatives i
socials, de millora i manteniment de la salut i de la condició
física, i educatives. Aquesta promoció s’haurà de dur a terme
en la mesura de les competències de cada administració.
Article 4
Funció social i valors de l'activitat física i l’esport
1. L'activitat física i l'esport tenen una funció social que pot
contribuir al desenvolupament i a la formació integral de les
persones, a la integració i millora de les relacions humanes i,
per tant, a millorar la seva qualitat de vida.

9272

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022

2. La consideració de la funció social de l'activitat física i
l’esport es fonamenta en el reconeixement d’una sèrie de
valors:
a) Dimensió educativa i formativa, que propicia el
desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà.
b) Contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les
persones i la seva importància per a la millora de la salut
pública de la comunitat, i per afavorir el benestar personal.
c) Foment d'actituds i compromisos cívics, d’estrènyer
llaços socials i promoure valors com la igualtat, la solidaritat,
la no-violència, la tolerància i la justícia.
d) Rellevància com a factor que contribueix a la cohesió
social en una comunitat.
e) Significació com a motor de desenvolupament econòmic
i del benestar col·lectiu i generador d'ocupació.
f) Importància com a factor de conservació i realització
d'activitats respectuoses amb el medi natural, ajudant a la
sostenibilitat.
g) Foment de l'activitat turística sostenible en els àmbits de
l'activitat física i l’esport.
Article 5
Finalitats
Les administracions de les Illes Balears, en el marc de les seves
competències, fomentaran l'activitat física i l’esport i en
tutelaran l’exercici, amb la finalitat d'aconseguir la màxima
qualitat i excel·lència, i la fidelització de les persones
esportistes, practicants i usuàries, així com la iniciació en
l’activitat per les persones sedentàries, mitjançant la pràctica
compatible amb la salut i la seguretat, d'acord amb les finalitats
següents:
a) Promocionar la pràctica de l'activitat física i esportiva
com un factor essencial per a la salut, una major qualitat de
vida, el benestar físic, social i psicològic, i per al
desenvolupament integral de la persona.
b) Promocionar les condicions que afavoreixin el
desenvolupament general de l'activitat física i esportiva, amb
atenció preferent a l'activitat dirigida a l'ocupació del temps
lliure, a fi de desenvolupar la pràctica continuada amb caràcter
recreatiu i lúdic.
c) Impulsar la igualtat efectiva entre homes i dones i el
respecte de la diversitat en l'àmbit esportiu.
d) Fomentar l'activitat física i esportiva com a instrument
d'inclusió i cohesió social, i com a marc de socialització en
llengua catalana.
e) Fomentar l'accés a la pràctica de l'activitat física i
esportiva de totes les persones i, en particular, de les persones
amb discapacitat, persones majors i de les persones amb risc de
vulnerabilitat social i econòmica amb l’objectiu de contribuir
a la seva integració social.
f) Promocionar l'esport en edat escolar i la pràctica de
l'esport universitari mitjançant el foment d'activitats de caràcter
recreatiu o competitiu.
g) Promocionar la formació i el perfeccionament del
personal tècnic, directiu i gestor que ofereix els serveis, a més
de la qualificació dels professionals de l’educació física,
l'activitat física i esportiva en tots els àmbits, a fi d'augmentar
la qualitat de l'activitat.
h) Vetllar perquè els serveis que s’ofereixen en les
administracions esportives de les Illes Balears es duguin a
terme per professionals en l’àmbit de l’educació física,

l’activitat física i l’esport en funció de la complexitat del servei
a dirigir o intervenir.
i) Protegir la seguretat i la salut de les persones que
practiquin l’activitat física i esportiva en el marc del que
estableix aquesta llei. A aquest efecte, els poders públics i les
entitats amb funcions públiques en la matèria actuaran de
manera coordinada.
j) Fomentar l'esport federat en totes les seves activitats i
competicions, i l'establiment de mecanismes de suport a l'esport
d'alt nivell i d'alt rendiment de les Illes Balears i, especialment
a qui tingui reconeguda la condició d'esportista d'alt rendiment.
k) Promocionar i regular l'associacionisme esportiu i, en
general, la participació social i del voluntariat. Així mateix,
tutelar les federacions esportives i altres entitats relacionades
amb l'esport, dins del respecte a la iniciativa privada, vetllant
especialment pel funcionament democràtic i participatiu de les
estructures associatives.
l) Prevenir la violència, xenofòbia, racisme i intolerància,
el dopatge i el frau en l'esport, fomentant el joc net en les
manifestacions esportives i la col·laboració ciutadana.
m) Planificar, promocionar, fomentar i actualitzar, segons
les necessitats, una xarxa d'instal·lacions i equipaments
esportius, racionalment distribuïda, i d'acord amb els principis
de sostenibilitat social, econòmica, ambiental i de mobilitat i
accessibilitat universal.
n) Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i recintes
esportius, de les activitats que s’hi realitzin i prendre les
mesures més idònies per a la garantia física i de la salut dels qui
les practiquin, del públic, del personal i de la resta de persones
implicades en l'organització de l'activitat física i esportiva i per
a la cobertura necessària dels riscos.
o) Impulsar la difusió de l'esport balear a les Illes Balears
i en els àmbits estatal internacional.
p) Fomentar les ajudes públiques i el patrocini en l'àmbit
de l'activitat física i l’esport en els termes que es determinin
legal o reglamentàriament.
q) Respectar i protegir el medi ambient, aprofitant el medi
natural per a aquelles activitats recreatives i educatives i
competicions esportives més adequades.
r) Afegir valors i de manera especial la salut, la
responsabilitat i respecte com eixos vertebradors dels valors
educatius que des de les administracions esportives es volen
impulsar amb la pràctica de l’activitat física i esportiva,
especialment en l’esport en edat escolar.
TÍTOL II
DE L’ADMINISTRACIÓ I ORGANITZACIÓ DE
L'ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Capítol I
Administracions esportives de les Illes Balears
Article 6
Administracions esportives de les Illes Balears
Són administracions esportives de les Illes Balears:
a) L'Administració del Govern de les Illes Balears.
b) L'administració dels consells insulars.
c) Les administracions locals

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022
Article 7
Marc competencial de les administracions esportives a les
Illes Balears
1. A l’administració esportiva del Govern de les Illes Balears
li correspon l'exercici de les competències que determina
aquesta Llei, així com la coordinació amb les administracions
esportives de l’Estat, com també amb la resta d'administracions
públiques, en matèria d'activitat física i d’esport.
2. La distribució de competències en matèria d'activitat física
i d'esport entre les administracions de les Illes Balears és
l'establerta en l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la
Llei de transferències als consells insulars i en aquesta Llei.
3. Les competències del Govern de les Illes Balears seran
exercides per la conselleria que tingui atribuïdes les
competències en matèria d'activitat física i d’esport, sense
perjudici de coordinar-se amb altres àrees sectorials per a la
consecució de les seves finalitats.
Article 8
Competències del Govern de les Illes Balears
Correspon a l'administració esportiva del Govern de les Illes
Balears, en l'exercici de les seves competències,
1. Amb caràcter general:
a) Representar les Illes Balears davant els organismes
estatals i, en el seu cas, internacionals, quan així ho permeti la
normativa estatal.
b) La potestat reglamentària i la planificació de la política
de l’activitat física i l'esport i de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
c) Reconèixer amb caràcter oficial les noves modalitats i
disciplines esportives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma, a
més d’establir-ne els criteris i requisits per al reconeixement,
així com retirar-lo en cas que aquest esdevengui contrari a
l’ordenament jurídic per causes sobrevingudes.
d) Promoure, reconèixer i gestionar les formacions
esportives en període transitori, com també fomentar i
organitzar activitats de formació esportiva no reglada.
e) Instituir, regular i coordinar les distincions esportives de
la comunitat autònoma.
f) Convocar i regular els programes de promoció de
l'activitat física i esportiva en edat escolar d'àmbit balear, que
es duguin a terme en col·laboració amb els consells insulars, a
més de les fases finals dels programes de competició que
incloguin els programes esmentats.
g) Crear òrgans, comitès i assemblees que contribueixin de
manera eficaç al foment, al desenvolupament i a la protecció de
l'activitat física i l'esport en l'àmbit de les Illes Balears.
h) Prevenir i controlar el dopatge esportiu, en col·laboració
amb les federacions esportives i altres administracions
públiques.
i) Promoure la formació, la recerca científica, la innovació
i el desenvolupament de programes experimentals en l'àmbit de
de l’educació física, l'activitat física i l'esport, les instal·lacions
i els equipaments esportius.
j) Crear i regular els centres de tecnificació i/o alt
rendiment esportiu en col·laboració, en el seu cas, amb altres
administracions i amb les federacions esportives.
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k) Promoure la creació d'agrupacions de municipis i
consorcis amb la finalitat de prestar serveis i programes i
utilitzar equipaments esportius comuns per al foment de
l'activitat física i l'esport i per a racionalitzar els mitjans
disponibles.
l) Exercir la potestat sancionadora, disciplinària i la funció
inspectora en l'àmbit administratiu esportiu, a més d’establir els
criteris de control i eficiència sobre les activitats de les
federacions.
m) Fomentar l'esport d'alt nivell i d’alt rendiment.
n) Atorgar premis i reconeixements a aquelles persones o
entitats que s'hagin distingit especialment per l'activitat
desenvolupada o per la seva contribució al foment de l’activitat
física i l'esport en les Illes Balears.
o) Cooperar en matèria d'activitat física i esportiva amb les
universitats amb seu a les Illes Balears i amb les corporacions
col·legials de l’àmbit de l’educació física, l’activitat física i
l’esport.
p) Suspendre les activitats esportives programades quan
contravinguin obligacions i generin riscos per les persones
participants o per a tercers.
q) Prevenir i lluitar contra la violència, el racisme, la
xenofòbia i la intolerància en l'esport.
r) Promoure la igualtat d’oportunitats en la practica de
l’activitat física i esportiva.
s) Protegir la salut de les persones esportistes i practicants,
fomentant els hàbits saludables de la població i lluitant,
especialment, contra el sedentarisme i l’alimentació no
saludable.
t) Ordenar els serveis professionals de l’educació física,
l’activitat física i l’esport, com a garantia de la qualitat i la
seguretat de l'activitat física i l'esport en l'àmbit de tota la
comunitat autònoma.
u) Les altres funcions que aquesta Llei li atribueix.
v) Qualsevol altra no atribuïda expressament als consells
insulars ni als ajuntaments de les Illes Balears.
w) Impulsar i garantir la implementació efectiva dels valors
que l’activitat física i l’esport organitzat han d’aportar a tota la
població de les Illes Balears, especialment a les persones
practicants d’esport en edat escolar.
2. En relació amb les entitats esportives:
a) Atorgar el reconeixement oficial de les federacions
esportives de les Illes Balears, i autoritzar i revocar
motivadament la seva inscripció en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears.
b) Autoritzar, denegar i revocar motivadament la inscripció
de clubs esportius i associacions esportives en el Registre
d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
c) Autoritzar, denegar i revocar motivadament l'anotació
de les seccions esportives de les entitats no esportives,
comunitats de clubs esportius, les entitats organitzadores de
competicions esportives no federades, societats anònimes
esportives i fundacions en el Registre d'Entitats Esportives de
les Illes Balears.
d) Establir criteris que marquin la línia a seguir en la
concessió de subvencions a entitats esportives, i conèixer els
programes d'actuació i els balanços econòmics de les entitats
que percebin qualsevol tipus d'ajuda de l'administració
esportiva del Govern de les Illes Balears.
e) Regular i declarar d’utilitat pública les entitats
esportives d’acord amb la legislació aplicable.
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f) Gestionar el Registre d'Entitats Esportives de les Illes
Balears.
g) Aprovar els estatuts de les entitats esportives i els
reglaments electorals i els relatius al funcionament intern de les
federacions esportives.
h) Coordinar i tutelar les federacions esportives de les Illes
Balears en l'exercici de les funcions públiques que tenen
delegades, i això sense menyscapte de la seva activitat privada.
i) Dictar les instruccions oportunes per a executar i agilitar
els processos electorals de les federacions esportives de les
Illes Balears.
j) Impulsar de manera coordinada amb les entitats
esportives de les Illes Balears les iniciatives i programes
esportius d’interès social, especialment els adreçats a la
població en edat escolar, per la seva contribució a l’educació
dels infants i joves adolescents.
3. En relació amb les instal·lacions esportives:
a) Planificar les instal·lacions esportives que es considerin
necessàries en l'àmbit de les Illes Balears, en col·laboració amb
les administracions supraautonòmiques, els consells insulars i
les administracions locals, per a elaborar, aprovar i actualitzar
un Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius a les Illes
Balears (PIEDIB).
b) Coordinar i supervisar l'elaboració i el desplegament
dels plans d'actuació de construcció d'infraestructures
esportives atenent el Pla d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de les Illes Balears (PIEDIB).
c) Elaborar i gestionar un cens d'instal·lacions esportives
existents a les Illes Balears per a fomentar-ne l’ús.
d) Impulsar la creació de xarxes especials d'instal·lacions
d'alta competició o tecnificació, i la seva conservació i
administració.
e) Regular l'exigència dels requisits relatius a la pràctica de
l'activitat física i l’esport que corresponguin en el seu cas i que
hagin de reunir els establiments públics i privats, d'accés
públic, dedicats a l'activitat física i a l'esport.
f) Gestionar les instal·lacions i centres esportius que tingui
adscrits amb personal qualificat, d’acord amb l’exercici
professional de l’educació física, l'activitat física i l’esport
previst en aquesta llei.
g) Impulsar i col·laborar en la regulació de la pràctica de
l'activitat física i esportiva en el medi natural.
4. En relació amb les competicions:
a) Autoritzar i coordinar les competicions esportives que
així ho requereixin, de qualsevol àmbit, que es desenvolupin a
les Illes Balears.
b) Fomentar la participació de les persones esportistes i
d'equips d'esportistes que, com a representants de les Illes
Balears, participin en competicions d'àmbit estatal o
internacional, en col·laboració amb les federacions esportives
de les Illes Balears.
c) Establir els mitjans necessaris per a facilitar els
desplaçaments de les persones esportistes de les Illes Balears
entre les illes de la comunitat autònoma per a assistir a les
competicions oficials dels calendaris federatius.

Article 9
Competències dels consells insulars
Correspon a l'administració dels consells insulars, en els àmbits
territorials respectius, a més de les establertes en la Llei 6/1994,
de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció
sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de
llibres i d'esports, modificada per la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars, l'exercici de les competències
següents:
a) Planificar, en col·laboració amb la resta
d'administracions públiques, fomentar i executar els programes
d'esport en edat escolar i d'activitat física per a totes les
persones, d'acord amb els termes expressats en aquesta Llei i en
els reglaments que la despleguin.
b) Promoure l’activitat física, l’exercici físic i l’esport
orientat a la salut. Treballar per crear adherència a l’activitat
física i esportiva a tota la societat.
c) Planificar i executar programes d’activitat física i
esportiva adaptada. També executar programes que promoguin
l’activitat física i esportiva entre les persones amb qualque
tipus de malaltia crònica.
d) Impulsar delegacions insulars de les federacions
esportives reconegudes per les administracions en l'àmbit de les
Illes Balears i assessorar-les en referència als aspectes que hi
puguin ser d'utilitat, en coordinació amb la federació esportiva
corresponent.
e) Vetllar, en el marc de les competències referides a
l'ordenació del territori insular, pel compliment de les
previsions urbanístiques sobre reserva d'espais i qualificacions
de zones per a la pràctica de l'activitat física i l'esport i
l'emplaçament d'instal·lacions i equipaments esportius.
f) Cooperar amb les administracions locals en la creació,
la construcció, l'ampliació i la millora de les instal·lacions i
equipaments esportius, en atenció al que està establert en els
plans d'actuació de construcció d'infraestructures esportives del
Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de les Illes Balears
(PIEDIB).
g) Gestionar les instal·lacions i centres esportius que
tinguin adscrits amb personal qualificat, d’acord amb l’exercici
professional de l’educació física, l'activitat física i l’esport
previst en aquesta Llei.
h) Proposar a l'Administració del Govern de les Illes
Balears mesures de planificació, estructuració i organització de
l'activitat física i l'esport en tots els nivells i sectors del seu
àmbit territorial.
i) Promoure agrupacions de municipis i crear consorcis
amb la finalitat de prestar serveis i programes comuns per al
foment de l'activitat física i l'esport.
j) Establir la programació i el desenvolupament dels
sistemes d'iniciació esportiva i els seguiments mèdics
corresponents.
k) Elaborar, aprovar i executar els plans insulars
d'instal·lacions i equipaments esportius d’acord als criteris i
necessitats objectives contemplades en el PIEDIB.
l) Col·laborar i facilitar la participació de les persones
esportistes que, com a representants de cada consell insular,
participin en competicions autonòmiques, en col·laboració amb
les delegacions insulars.
m) Atorgar premis a aquelles persones o entitats que s'hagin
distingit especialment per l'activitat desenvolupada o per la
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seva contribució al foment de l’activitat física i l'esport en
l’àmbit insular.
n) Organitzar, regular i patrocinar competicions i
manifestacions esportives i d’activitat física en l'àmbit de les
seves competències insulars.
o) Cooperar en la realització i actualització dels censos de
les instal·lacions esportives.
p) Exercir la titularitat dels gabinets insulars de medicina
esportiva i la coordinació dels gabinets locals de medicina
esportiva.
q) Vetllar pel compliment de la legislació que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears dicti a aquest efecte en matèria
de foment i promoció de l'activitat física i de l'esport.
r) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi
aquesta llei o la normativa que la desenvolupi.
s) Fomentar i organitzar activitats de formació esportiva no
reglada.
t) Donar suport a l’execució de programes de seguiment
esportiu insulars impulsats per les delegacions insulars de les
federacions esportives.
Article 10
Competències dels ajuntaments
Correspon als ajuntaments de les Illes Balears:
a) Dissenyar, fomentar i executar els programes de
desenvolupament i foment de l'activitat física i esportiva, en
col·laboració amb la resta d’administracions públiques.
b) Facilitar l'accés a la pràctica de l'activitat física i
esportiva de tota la ciutadania que així ho desitgin.
c) Col·laborar amb la resta d'administracions públiques per
executar els programes d'esport en edat escolar i d'activitat
física per a totes les persones, d’acord amb els termes
expressats en aquesta Llei i en els reglaments que la despleguin.
d) Gestionar les instal·lacions i centres esportius que
tinguin adscrits amb personal qualificat, d’acord amb l’exercici
professional de l’educació física, l'activitat física i l’esport
previst en aquesta llei.
e) Elaborar i executar els plans municipals d'equipaments
esportius, a més de registrar-los en el municipi i en la
conselleria competent en la seva matèria, atenent al que estigui
establert en els plans d'actuació de construcció
d'infraestructures esportives Pla d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius de les Illes Balears (PIEDIB).
f) Cooperar en la realització i actualització dels censos
d'instal·lacions esportives.
g) Elaborar i tramitar, a través dels instruments urbanístics
corresponents, les reserves de dotació destinades a l'establiment
d'instal·lacions esportives, tant en espais tancats com a l'aire
lliure, seguint un model urbanístic que faciliti la vida activa i
saludable.
h) Controlar i inspeccionar les instal·lacions públiques i
privades, i garantir la responsabilitat civil derivada de l'ús
públic de les instal·lacions. L'activitat de control i inspecció es
durà a terme d'acord amb la normativa vigent en matèria de
llicències d'activitat.
i) Organitzar, promoure i patrocinar esdeveniments
esportius i d'activitat física.
j) Vetllar pel compliment d'aquesta llei, com també de les
ordenances municipals en matèria esportiva que afectin el
municipi.
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k) Atorgar la llicència a les instal·lacions i l'explotació
d'establiments destinats a la pràctica d'activitat física i
esportiva.
l) Autoritzar i supervisar les manifestacions esportives i
d’activitat física que així ho requereixin de qualsevol àmbit que
es desenvolupin a les instal·lacions i centres adscrits al
municipi.
m) Col·laborar amb l'administració del Govern de les Illes
Balears competent en matèria d'esport en relació amb les
competències en matèria d'inspecció esportiva.
n) Exercir qualsevol altra competència que els confereixi
aquesta llei i la normativa que la desenvolupi.
o) Cooperar amb altres ens públics o privats per al
compliment de les finalitats previstes per aquesta llei.
Article 11
Els òrgans instrumentals
1. La Fundació per a l'Esport Balear és una entitat del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que té per
finalitat principal contribuir a la promoció i el foment de
l'esport d'alt nivell i d’alt rendiment de les Illes Balears.
Correspon a la Fundació per a l'Esport Balear dur a terme tot
tipus d'actuacions d'administració i gestió relacionades amb
l'esport d'alt rendiment i la tecnificació esportiva i amb l'esport
balear en general i, a aquest efecte, articular plans i programes
i gestionar instal·lacions, directament o indirectament, i
desenvolupar activitats, formació, serveis i altres aspectes
relacionats o complementaris dels anteriors que consideri
adequats per al compliment de les seves finalitats a cadascuna
de les illes.
2. La Fundació per a l'Esport Balear podrà actuar com mitjà
propi instrumental i servei tècnic de l’administració esportiva
del Govern de les Illes Balears, i, amb aquest objecte, assumir
encàrrecs de gestió dels seus òrgans i entitats de dret públic, per
a desenvolupar activitats vinculades a l'esport i per a la gestió
d'instal·lacions esportives de titularitat autonòmica.
Capítol II
Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport
Article 12
Naturalesa i objectius de l'Assemblea Balear de l’Activitat
Física i l'Esport
L'Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport és l'òrgan de
participació global de les institucions, del sector esportiu i de
la ciutadania, en la configuració i el desenvolupament de la
política de l’activitat física i l’esport, i assessorarà en matèria
esportiva el Govern de les Illes Balears.
Article 13
Composició, funcions i funcionament
1. L'Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport, presidida
pel per la persona titular de la conselleria competent en matèria
d’esports del Govern de les Illes Balears, està integrada per
representants de les administracions esportives de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, de les federacions esportives de
les Illes Balears, de les corporacions col·legials en l’àmbit de
l’activitat física i l’esport, i per representants de la resta
d'entitats i associacions esportives que participen en el
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desenvolupament de l’activitat física i l'esport a les Illes
Balears, a més d’esportistes i persones vinculades amb l’àmbit
de l'activitat física i l'esport i associacions de l’àmbit esportiu.
2. La composició, les funcions i el funcionament de
l'Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport s'han de
determinar per reglament.
3. L’administració esportiva del Govern de les Illes Balears
presentarà a l'Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport,
durant els primers sis mesos de cada legislatura, un Pla
Estratègic amb les línies prioritàries d’acció en l’àmbit de
l’activitat física i l’esport a les Illes Balears.
L’objectiu d’aquest Pla serà el de definir i establir, de forma
estructurada i ordenada, la política esportiva autonòmica que
s’ha de dur a terme durant la legislatura, i que ha de contenir
com a mínim:
a) La valoració de l’estat actual de les diferents àrees en les
que el Govern de la Comunitat Autònoma és competent en
matèria d’esports, determinant la situació real i l’evolució que
s’ha experimentat en els darrers anys.
b) La delimitació, en funció de la diagnosis i dels recursos
disponibles, dels diferents eixos de treball, ja siguin estratègics
o transversals, entesos com aquells àmbits d’actuació on es
concentrarà l’activitat i les accions de la política esportiva. Així
mateix, s’hauran d’establir els diferents objectius vinculats a
cadascun d’aquests eixos, que determinaran entre tots
l’orientació final de la política esportiva del Govern de les Illes
Balears durant la legislatura.
c) La concreció de les accions precises destinades a
aconseguir els objectius establerts i estructurades per eixos de
treball. A més, cada pla d’acció haurà de definir el moment
temporal d’inici i de finalització, les entitats o les persones
responsables de dur-ho a terme i les que col·laborin amb
aquest, així com els indicadors que hauran de determinar el
grau d’èxit de cadascun dels plans.
Capítol III
Relacions interadministratives
Article 14
Relacions entre administracions
Les competències en matèria d'activitat física i d’esport de les
administracions públiques de les Illes Balears s'exerciran sota
els principis generals que es preveuen en la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, especialment el de
col·laboració, cooperació i coordinació, i s'utilitzaran les
tècniques que es regulin en aquesta norma per a portar-los a
terme.
Article 15
Tècniques de col·laboració, cooperació i coordinació
En aplicació dels principis generals referits, s'utilitzaran les
tècniques que estableix la legislació vigent, especialment, la
simplicitat, la claredat i la proximitat als ciutadans, establerta
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 8/2000,
de 27 d'octubre, de consells insulars o la normativa que la
substitueixi, i dins del que determina aquesta llei, procurant la

col·laboració, cooperació
administracions.

i
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TÍTOL III
DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Capítol I
Activitat física i esportiva per a totes les persones
Article 16
Promoció de la igualtat efectiva en l'esport entre homes i
dones
1. Les administracions públiques de les Illes Balears
promocionaran i fomentaran la igualtat efectiva entre homes i
dones en matèria d’activitat física i esportiva i corregiran
qualsevol situació que pugui constituir una discriminació
directa o indirecta.
Les entitats esportives hauran d'adoptar mesures específiques
d'acció positiva per a fomentar l'equitat a fi de garantir
progressivament la igualtat real i efectiva en la pràctica de
l'activitat física i de l'esport i, en la gestió d’aquestes entitats.
2. Les administracions públiques, les federacions i la resta de
les entitats esportives de les Illes Balears promouran la plena
participació de les dones en tots els àmbits de la pràctica de
l'activitat física i de l'esport i n’afavoriran l'accés a les diverses
disciplines i especialitats de l'esport, inclosos els nivells de
responsabilitat i decisió, mitjançant el desenvolupament de
programes específics que incloguin la formació en matèria de
gènere de tots els seus agents. A més, es fomentarà la
participació masculina en les modalitats eminentment
femenines.
3. En la composició dels equips de representació i decisió de
les entitats esportives i òrgans assessors i de control en matèria
d'esports de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es respectarà el principi de presència equilibrada de
dones i homes.
4. Les federacions esportives de les Illes Balears, en atenció al
principi de representació equilibrada en la Junta Directiva,
hauran de garantir una presència de dones i homes segons la
qual cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones ni sigui
inferior al 40% del nombre total de persones que conformin
aquest òrgan.
5. Les administracions esportives, les federacions i la resta de
les entitats esportives de les Illes Balears hauran de sensibilitzar
envers la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones
en la pràctica de l'activitat física i esportiva, en tots els àmbits,
i visibilitzar la participació de les dones en l'esport
incrementant la seva presència en els mitjans de comunicació
i en les xarxes socials.
6. Els mitjans de comunicació públics de les Illes Balears
incrementaran la visibilitat de les dones en l’àmbit esportiu
augmentant l’emissió d’esdeveniments esportius femenins i
garantint un espai diari sobre les esportistes als informatius
esportius.
7. Els poders públics de les Illes Balears establiran indicadors
per a la valoració en les seves activitats de foment (ajudes,
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subvencions, premis, etc.) d'aquelles entitats esportives que
implementin mesures eficaces per a l'aplicació real i efectiva
del principi d'igualtat entre dones i homes.
8. Com a principi per a la consecució real i efectiva de la
igualtat de gènere, la conselleria competent en matèria d'esports
del Govern de les Illes Balears promourà l'esport femení,
mitjançant l'accés de la dona en la pràctica esportiva a través
del desenvolupament de programes específics dirigits a totes les
etapes de la vida i en tots els nivells, i especialment en els de
responsabilitat i decisió.
9. Per a la igualtat efectiva de dones i homes, es garantirà la
igualtat de premis entre tots dos sexes sempre que els
esdeveniments esportius s'organitzin o s'encomanin a un tercer
per una administració pública, o es financin totalment o
parcialment a través de fons públics.
10. Les federacions esportives hauran d'elaborar plans especials
d'acció positiva per a la igualtat de dones i homes a fi de
garantir progressivament la igualtat real i efectiva en la pràctica
de cada modalitat esportiva i en la gestió d'aquestes entitats
esportives.
11. Les federacions esportives de les Illes Balears hauran de
disposar d’un protocol de prevenció i actuació per a situacions
de discriminació, abusos i assetjament per raó de sexe i/o
autoritat en el seu si i en el de les entitats esportives integrants
de la pròpia federació.
Les administracions públiques hauran de proporcionar un
protocol genèric a les federacions, encara que aquestes el
podran adaptar, modificar o fer-ne un de propi si ho consideren
necessari. Aquest protocol haurà d’incloure actuacions de
formació de les persones integrants de les entitats esportives.
Article 17
Drets i diversitat en l'activitat física i l’esport
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar perquè dins de l'àmbit de l'activitat física i l’esport es
fomenti la sensibilització i no hi hagi discriminació per raó
d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere,
o per raó de discapacitat o necessitats especials.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir:
a) La promoció i la difusió de les bones pràctiques de les
entitats esportives en relació amb els principis normatius
vigents en matèria de drets de les persones LGTBI.
b) Juntament amb les federacions esportives, la lliure
participació de les persones LGTBI en les competicions.
c) El desenvolupament d'accions contra la violència i la
discriminació en l'àmbit esportiu, i la recollida de bones
pràctiques de sensibilització dels clubs, les agrupacions i les
federacions esportives.
d) L'accés a la bibliografia específica sobre la temàtica
LGTBI.
e) L'adopció de les mesures pertinents en funció de la
competència en matèria d'esdeveniments esportius per evitar
que es puguin cometre actes LGTBI-fòbics.
f) La participació de les persones transsexuals i
intersexuals, amb caràcter general, atenent la seva identitat de
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gènere, en les competicions i els esdeveniments esportius que
es realitzin en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
sempre seguint la normativa vigent aplicable d’àmbit
autonòmic i/o estatal.
Article 18
Activitat física i esport recreatiu
Les administracions esportives de les Illes Balears facilitaran
alternatives i mitjans per a la pràctica de l'activitat física i
esportiva de tipus lúdic que es faci al marge de les entitats
esportives i que, de forma lliure i espontània, duguin a terme
les persones físiques, individual o col·lectivament, amb
l’objectiu de promoure hàbits saludables i aconseguir una
major qualitat de vida.
Article 19
Activitat física i esportiva entre els sectors socials
vulnerables
Les administracions esportives de les Illes Balears impulsaran
els mecanismes més apropiats per promoure la pràctica de
l'activitat física i de l'esport entre els sectors socials més
vulnerables i desfavorits, i aquesta pràctica ha de servir com
una eina que n’afavoreixi la integració, amb atenció especial a
persones amb risc de vulnerabilitat social i econòmica.
Article 20
Activitat física i esportiva per a persones majors
Es promourà el foment de la pràctica de l'activitat física i de
l'esport en les persones majors amb l'objecte d'aconseguir una
cultura a favor de l'envelliment actiu, creant hàbits saludables
que contribueixin a afavorir el benestar i la qualitat de vida en
aquest grup social a través de serveis de qualitat realitzats per
les persones professionals competents.
Article 21
Activitat física i esport adaptat
1. Les administracions esportives de les Illes Balears, en els
àmbits competencials respectius, promouran i fomentaran la
pràctica de l'activitat física i l'esport de les persones amb
diversitats funcionals físiques, psíquiques, sensorials o mixtes,
amb la finalitat de servir d'estímul i d'eina d'inclusió social,
com també per eliminar tot tipus de barreres físiques i obstacles
que n’impedeixin l’accés i el desenvolupament de l’esmentada
activitat.
2. Les administracions esportives competents afavoriran la
implantació de moviments associatius per a la promoció i la
pràctica de l'activitat física i esportiva de les persones amb
discapacitat.
3. Les administracions esportives de les Illes Balears
impulsaran les mesures adequades per afavorir la capacitació
específica de personal tècnic per a la preparació d'activitats
físiques i esportives de les persones amb discapacitat, participin
o no en activitats esportives de competició.
4. La participació en l'esport de les persones amb alguna
discapacitat ha de produir-se en l'àmbit de la federació en la
qual s'integri la modalitat o especialitat corresponent. No
obstant l'anterior, i mentre no es produeix aquesta integració,
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s'exceptuen de l'assenyalat, aquelles federacions esportives que
desenvolupin la seva activitat principalment amb persones amb
alguna discapacitat.
5. Les administracions esportives de les Illes Balears
impulsaran ajudes a les persones esportistes amb discapacitats
físiques, psíquiques, sensorials o mixtes.
Article 22
Foment de la llengua catalana per mitjà de l’activitat física
i l’esport
1. La llengua catalana ha de tenir una presència en les activitats
esportives adequada al seu caràcter com a llengua oficial pròpia
de les Illes Balears, a fi que les persones que hi participen,
especialment els infants i els joves, puguin disposar d’un espai
de socialització que els permeti reforçar, a través d’una activitat
lúdica, l’aprenentatge i l’ús de la llengua.
2. Les administracions públiques han de vetllar perquè en les
activitats físiques i de l’esport s'actuï d’acord amb el principi
estatutari de normalització de la llengua catalana i perquè la
ciutadania pugui exercir els seus drets lingüístics sense
entrebancs.
Article 23
Cultura i història de l'activitat física i l’esport
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar perquè es fomenti la cultura de l'activitat física i l’esport,
la investigació històrica i es posin en valor els èxits i les
personalitats que els han dut a terme.

3. A l'efecte d'aquesta llei, el medi natural tindrà la
consideració d'instal·lació esportiva no convencional quan
s'utilitzi com a mitjà per a la pràctica de l'activitat física i
l’esport.
4. En la normativa que reguli l'ordenació en matèria de medi
ambient es tindrà en compte l'ús d’aquest per a la pràctica de
l'activitat física i esportiva.
5. Les administracions esportives promouran l'existència
d'informació actualitzada de la regulació, condicions i llocs on
es pot desenvolupar la pràctica esportiva en el medi natural,
vetllant en tot cas pel seu compliment.
6. Es fomentarà l’ús educatiu de les activitats físiques en el
medi natural, amb col·laboració amb els organismes educatius
i mediambientals competents.
7. Les administracions de les Illes Balears competents en
matèria d'esport, turisme i medi ambient promouran la
col·laboració per a la pràctica de l'activitat física i esportiva en
el medi natural com a element generador d'activitat turística i
esportiva en les Illes Balears, garantint en tot cas que aquesta
pràctica es realitzi d'una manera sostenible i compatible amb el
medi ambient.
8. Les administracions públiques hauran de justificar la
prohibició d’una determinada activitat esportiva en el medi
natural.
Capítol II
Esport de competició

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir:

Article 25
Classificació de les competicions

a) La sistematització dels continguts de la història de
l'esport en general i de les Illes Balears en particular, amb un
interès especial en aquelles modalitats autòctones o
històricament arrelades.
b) La promoció dels mecanismes necessaris per implantar,
estendre i fomentar la cultura de l'esport en totes les seves
manifestacions, en l'àmbit territorial de la Comunitat
Autònoma.
c) El manteniment d'una biblioteca i de col·leccions
museogràfiques a través d'un Centre d'Interpretació de l'Esport.
d) La creació de fons arxivístics i bibliogràfics, la
celebració de congressos, l'edició d'obres sobre la història de
l'esport, i qualsevol altra forma de fomentar i donar a conèixer
la cultura esportiva.

Les competicions esportives, en funció de la seva naturalesa,
àmbit territorial o personal, es classifiquen, a l'efecte del que
disposa aquesta llei:

Article 24
Activitat física i esportiva en el medi natural
1. Els poders públics fomentaran la pràctica de l'activitat física
i esportiva en el medi natural, garantint en tot cas que aquesta
pràctica es realitzi d'una manera sostenible i compatible amb el
medi ambient, mitjançant una utilització racional dels recursos
naturals; tot això de conformitat amb el que es disposa en la
normativa aplicable en matèria de medi ambient.
2. Les administracions esportives impulsaran la pràctica de
l'activitat física i esportiva en el medi natural mitjançant
programes específics.

a) Per la seva naturalesa: en competicions oficials i no
oficials.
b) Pel l’àmbit territorial: en competicions internacionals,
d'àmbit estatal i de les Illes Balears.
c) Per la naturalesa de les persones participants: en
professionals, professionalitzades o aficionades.
Article 26
Competicions oficials
1. Són competicions oficials les que qualifiquin com a tals les
federacions esportives, dins de les seves competències.
2. El caràcter oficial es produeix per la incorporació als
calendaris oficials, que han d'aprovar els òrgans competents de
les federacions. En tot cas, s’ha de considerar com a competició
oficial quan ha estat autoritzada o reconeguda com a tal per
l'òrgan competent de la federació, la inscripció o participació
és federada i el resultat té rellevància en el marc classificatori
o competitiu establert per la federació en la reglamentació
esportiva.
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Article 27
Competicions no oficials
1. Són totes aquelles proves o conjunt de proves esportives,
així definides per la federació corresponent i que no es troben
incloses al calendari oficial de competicions de la temporada.
2. En qualsevol cas, els promotors d'aquest tipus de
competicions hauran de garantir les cobertures mínimes
establertes a l’article 51 d’aquesta Llei, com també el
compliment de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes
Balears.
Article 28
Competicions internacionals
Són competicions internacionals aquelles en les quals participin
de manera efectiva equips, seleccions o esportistes procedents
de diferents països de forma simultània o successiva.
Article 29
Competicions d'àmbit estatal i supraautonòmic
1. Són competicions d'àmbit estatal les que serveixen per a
l'atribució de la condició de campions d'Espanya de la
modalitat o especialitat esportiva corresponent o permeten, de
forma simultània o successiva, la participació de les persones
esportistes de tot l'Estat.
2. Són competicions supraautonòmiques les que permeten, de
forma simultània o successiva, la participació de les persones
esportistes d'algunes comunitats autònomes.
Article 30
Competicions d'àmbit de les Illes Balears
1. Les competicions esportives de les Illes Balears es
classifiquen, a l'efecte del que disposa aquesta Llei, en funció
de l’àmbit territorial:
a) Interinsular
b) Insular
2. Són competicions esportives d'àmbit interinsular les que
serveixen per a l'atribució de la condició de campions de les
Illes Balears de la modalitat o especialitat esportiva
corresponent, o permeten, de forma simultània o successiva, la
participació de les persones esportistes de tot el territori de les
Illes Balears.
3. Són competicions esportives d'àmbit insular les que
serveixen per a l'atribució de la condició de campions de l’illa
de la modalitat o especialitat esportiva corresponent, o
permeten, de forma simultània o successiva, la participació
d'esportistes de tota l’illa.
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vincles laborals generalitzats, l'existència de convenis
col·lectius i la tradició i implantació de la competició
corresponent.
2. Específicament, les persones esportistes que participin de
forma regular en aquestes competicions hauran de ser
professionals, tret que no arribin a l'edat mínima exigida per
establir relacions laborals.
Article 32
Competicions professionalitzades
1. Són aquelles que, sense reunir els requisits establerts en
l'article anterior, tenen una organització sòlida, vincles laborals
dels seus esportistes i/o entrenadors i són susceptibles d'una
explotació econòmica raonable que permeti diferenciar-les, en
la seva gestió, de la resta de competicions organitzades per una
federació esportiva.
2. Específicament, les persones esportistes que participen de
forma regular en aquestes competicions hauran de ser
professionals, tret que no arribin a l'edat mínima exigida per
establir relacions laborals.
3. Aquestes competicions podran ser organitzades, mitjançant
estructures específiques, per les federacions esportives
respectives o mitjançant la persona encarregada de
l’organització a la qual se li encomani en els termes previstos.
Article 33
Competicions aficionades
1. Són aquelles competicions que realitzen les entitats
esportives, d’acord amb la reglamentació establerta per la
federació esportiva corresponent, i que poden estar incloses o
no en el seu calendari federatiu.
2. Els participants d’aquestes competicions són persones
esportistes no professionals. No obstant això, la participació
eventual d'esportistes professionals en aquestes competicions
no en transforma la naturalesa jurídica.
Capítol III
Activitat física i esport en edat escolar
Article 34
Foment de l'activitat física i l’esport en edat escolar
Les administracions públiques fomentaran la participació de la
població en edat escolar en activitats físiques i esportives
organitzades i voluntàries per a la població en edat escolar,
com a element fonamental de l'educació, que contribueix a la
formació integral de la seva personalitat, a l'adquisició d'hàbits
saludables, de valors cívics i socials i a la consecució de les
condicions físiques adequades.

Article 31
Competicions professionals

Article 35
Concepte i objecte de l'activitat física i l’esport en edat
escolar

1. Són aquelles que considera com a tals el Consell Superior
d’Esports o aquelles de caràcter internacional considerades
professionals pel volum i la importància econòmica de la
competició, la capacitat d'explotació comercial, l'existència de

Es considera esport en edat escolar l'activitat física i esportiva
organitzada, practicada en horari no lectiu i subjecta a una
orientació educativa i formativa. De naturalesa recreativa o
competitiva, l'esport en edat escolar ha de garantir que la
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població en l'etapa d'escolarització obligatòria experimenti
diferents tipus d'activitats físiques i esportives fomentant la
formació esportiva integral, d'acord amb l'aptitud física i l'edat.
Article 36
Programes d'activitat física i esport en edat escolar
1. Les administracions esportives del Govern de les Illes
Balears i dels consells insulars col·laboraran per aprovar i
promoure els programes d'esport en edat escolar per tal de
fomentar la pràctica de l'activitat esportiva organitzada en
l'àmbit de la població en edat escolar.
2. Les administracions esportives del Govern de les Illes
Balears i dels consells insulars comptaran, per aprovar i
promoure aquests programes, amb la participació dels ens
locals de les Illes Balears, de les entitats esportives de la
Comunitat Autònoma i, si escau, d'altres entitats públiques i
privades interessades en el desenvolupament i promoció de
l'activitat física i l’esport en edat escolar.

una alimentació saludable per les persones practicants de
l’esport en edat escolar.
Capítol IV
Activitat física i esport universitari
Article 39
Activitat física i esport universitari
1. Es considera activitat esportiva universitària l'activitat física
i esportiva que practiquin els persones integrants de la
comunitat universitària, d'acord amb els programes esportius
que aprovi cada universitat.
2. Correspon a les universitats de les Illes Balears organitzar,
desenvolupar i fomentar l'activitat física i l'esport en l'àmbit
universitari propi i promoure els hàbits saludables entre la
comunitat universitària.

3. Als programes d’esport en edat escolar es promocionarà la
funció inclusiva i de cohesió social de l'activitat física i de
l'esport; es promourà i facilitarà la participació conjunta en les
activitats dels escolars amb algun tipus de discapacitat; i es
fomentaran els hàbits de vida saludable i els valors de la
pràctica de l'esport.

3. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears
col·laborarà amb les universitats de les Illes Balears en les
activitats de foment i promoció de l'activitat física i l’esport.
Aquesta col·laboració podrà consistir en un suport o ajuda
econòmica, com també d'altres tipus. Així mateix, s'ha de
facilitar la conciliació de la vida acadèmica i esportiva de les
persones esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment de la comunitat
universitària durant aquesta etapa.

Els programes hauran de perseguir, entre d’altres, aquests
objectius:

Capítol V
Esports autòctons

a) Incentivar l’activitat física i esportiva en els escolars,
amb finalitats esportives, formatives, educatives, lúdiques, de
millora de la salut i d’adquisició d’hàbits saludables.
b) Afegir valors a l’activitat física i l’esport i transmetre, a
tots els agents que hi intervenen, els valors de cooperació, joc
net i rebuig al dopatge, a la violència, al racisme, a la xenofòbia
i a la intolerància en l'activitat física i l'esport.
c) Integrar a tots els companys sense cap discriminació.
d) Assolir un aprenentatge esportiu de qualitat i un
desenvolupament òptim de les qualitats físiques i psíquiques.

Article 40
Esports autòctons

Article 37
Administracions esportives en l'esport en edat escolar

2. Són esports autòctons de les Illes Balears el tir amb fona o
bassetja i el trot, enquadrats, respectivament, en la Federació
Balear de Tir amb Fona i la Federació Balear de Trot, i aquells
altres que en el futur reconegui oficialment l'administració
esportiva del Govern de les Illes Balears.

La planificació dels programes d'activitat física i esport en edat
escolar es durà a terme de forma coordinada per les
administracions esportives de les Illes Balears i segons la
normativa esportiva dictada a aquest efecte.
L'execució dels programes d'activitat física i esport en edat
escolar correspon, en els àmbits territorials respectius, a les
administracions esportives de les Illes Balears que, en cada cas,
tinguin atribuïda la competència.
Article 38
Del valor de la salut i l’alimentació saludable de les
persones practicants d’esport en edat escolar
Dins els valors que la pràctica física i esportiva la correcta
alimentació té una importància cabdal per a la salut dels infants
i adolescents. Les administracions esportives i sanitàries
establiran les sinergies necessàries per tal d’impulsar i difondre

1. Les administracions esportives de les Illes Balears
promouran la recuperació, el manteniment, la pràctica i el
desenvolupament dels esports autòctons, propis de la
Comunitat Autònoma, com a element d'identitat cultural, i en
donaran suport al coneixement i pràctica mitjançant la difusió,
en col·laboració amb les entitats esportives reconegudes
oficialment en aquest àmbit.

Capítol VI
Persones esportistes
Article 41
Protecció a les persones esportistes
El Govern de les Illes Balears vetllarà per l'assistència i la
protecció de les persones esportistes, fomentant l’educació
integral i facilitant-los una formació esportiva adequada, la
defensa dels seus interessos i l'accés, si escau, a plans
d'entrenament i preparació especials. També es procuraran les
millors condicions per a accedir a uns estudis i formació del
màxim nivell.
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Article 42
Esportistes en el món laboral
El Govern de les Illes Balears impulsarà els acords que facilitin
a les persones esportistes d'alt nivell i/o d’alt rendiment unes
condicions d'ocupació compatibles amb l’entrenament i
participació en competicions oficials, facilitant amb aquesta
mesura i amb d’altres la incorporació en el món laboral de les
persones esportistes d'alt nivell i/o d’alt rendiment en l’àmbit
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Un cop acabada la seva vida esportiva, les administracions
fomentaran i promouran l’accés al món laboral de les persones
esportistes d’alt nivell i/o d’alt rendiment.
Article 43
Drets de formació i de retenció
1. Cap esportista que en el moment de tramitar la seva llicència
esportiva sigui menor de 16 anys podrà quedar sotmès a la
retenció de la llicència esportiva, ni a l'exigència de drets
econòmics per la seva formació, i podrà subscriure lliurement,
en la temporada esportiva següent, la seva llicència amb una
altra entitat esportiva.
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4. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears
impulsarà i promocionarà l'activitat dels equips d'esport d'alt
nivell i d’alt rendiment de les Illes Balears.
Article 45
Esportistes d'alt rendiment de les Illes Balears
1. El Govern de les Illes Balears establirà els criteris, les
condicions i els requisits per poder qualificar a les persones
esportistes d'alt rendiment autonòmic.
2. La condició d'alt rendiment balear serà compatible amb la
d'alt nivell i d’alt rendiment de l'Estat espanyol i incompatible
amb el reconeixement d'una condició similar en un altre estat,
comunitat o ciutat autònoma.
3. Per facilitar-los la pràctica de l'esport i la seva integració
social, formativa i laboral durant la carrera esportiva i al final
d’aquesta, l'administració podrà adoptar entre d’altres les
mesures següents:

Capítol VII
Esport d'alt nivell i d’alt rendiment

a) Facilitar l'accés i seguiment en els estudis universitaris
i no universitaris.
b) Articular programes que permetin compatibilitzar la
formació acadèmica amb el rendiment esportiu.
c) Impulsar programes o mesures per facilitar la inserció
en el món laboral.
d) Promoure programes o mesures per formar i orientar per
a l'assoliment d'una plena integració social, formativa i laboral.
e) Afavorir l'accés a les instal·lacions esportives
necessàries per a la millora del rendiment.
f) Concedir subvencions, beques i ajudes econòmiques.
g) Promoure mesures per protegir la salut i facilitar
l'assistència medicosanitària i psicològica en centres
especialitzats de medicina esportiva.
h) Eximir de les proves d'aptitud física en els termes
previstos a les bases i convocatòries de processos selectius.
i) Qualsevol altre benefici que el Govern de les Illes
Balears pugui establir, mitjançant convenis o acords amb altres
entitats, per al desenvolupament de mesures que puguin
repercutir en la millora de les condicions d’aquestes persones
esportistes.

Article 44
Tractament de l'esport d'alt nivell i d’alt rendiment a les
Illes Balears

Article 46
Centres i programes d'alt rendiment i de tecnificació
esportiva

1. L'esport d’alt nivell i d'alt rendiment es considera d'interès
públic per a la Comunitat Autònoma i constitueix un factor
essencial per al desenvolupament esportiu de les Illes Balears,
per l'estímul que suposa per al foment de la iniciació esportiva
i per la seva funció representativa de l'esport balear en les
competicions oficials d'àmbit estatal i internacional.

1. Per a la preparació de les persones esportistes d'alt
rendiment, l’administració esportiva del Govern de les Illes
Balears, directament o mitjançant convenis amb qualsevol ens
públic i amb la col·laboració de les federacions esportives de
les Illes Balears, impulsarà la creació i el funcionament de
centres i/o programes d'alt rendiment i de tecnificació esportiva
reconeguts per l'administració de l'Estat.

2. L’administració esportiva del Govern de les Illes Balears
vetllarà pel compliment d’aquesta obligació per les entitats
esportives de les Illes Balears. Les federacions esportives han
de col·laborar-hi, i en tot cas, informaran aquesta administració
quan en tinguin constància o indicis d’incompliment. Qualsevol
document subscrit que suposi un compromís per les parts per
més d'una temporada esportiva mancarà de validesa a l'efecte
d’aquesta Llei.
3. Les previsions anteriors no seran aplicables als drets
econòmics que, d'acord amb les normes federatives
específiques que els regulin, es puguin generar en subscriure's
un contracte professional o en traspassar amb caràcter onerós
un esportista a una altra entitat esportiva.

2. El Govern de les Illes Balears col·laborarà amb l'Estat en el
suport i protecció de les persones esportistes d'alt nivell i d'alt
rendiment que designi l'Administració General de l'Estat i que
disposin d'una llicència esportiva expedida per una federació de
les Illes Balears o una federació espanyola.

2. Les federacions esportives de les Illes Balears, amb el suport
de l'Administració del Govern de les Illes Balears, podran
promoure programes de tecnificació i de seguiment esportiu
complementaris als reconeguts per l'Administració de l'Estat.

3. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears
controlarà, impulsarà i promocionarà l'activitat esportiva d’alt
nivell i d'alt rendiment a les Illes Balears.

3. L’administració esportiva del Govern de les Illes Balears
fomentarà la descentralització dels centres i/o programes d’alt
rendiment i de tecnificació esportiva entre les illes.
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4. El Govern de les Illes Balears impulsarà l’accessibilitat dels
centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva i l’adaptació
dels programes esportius d’alt rendiment i de tecnificació per
a les persones esportistes amb discapacitat.
Capítol VIII
Seleccions de les Illes Balears
Article 47
Seleccions de les Illes Balears
1. Les seleccions de les Illes Balears estaran constituïdes per
les persones esportistes que designin les federacions per
participar en les competicions esportives en representació de
les Illes Balears.
2. L'elecció de les persones esportistes que integraran les
seleccions de les Illes Balears correspon a les federacions
esportives de les Illes Balears.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran
les mesures necessàries per facilitar la participació de les
persones esportistes convocades a les seleccions de les Illes
Balears.
TÍTOL IV
LLICÈNCIES ESPORTIVES
Capítol I
Disposicions generals
Article 48
Concepte de llicència esportiva
1. La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de
l'activitat física o esportiva i comporta l'autorització i la
vinculació amb l'organitzador d'aquestes.
2. Atenent als beneficis que comporta la pràctica de l'activitat
física i l'esport i la necessitat de desenvolupar-la en condicions
que beneficiïn la salut de la persona practicant i que garanteixin
la seguretat de la seva pràctica, les administracions públiques
vetllaran perquè el règim sobre llicències sigui aplicable a totes
les persones que practiquen l'activitat física i l’esport.
3. Les entitats públiques o privades que organitzin activitats
físiques o esportives, amb independència de la durada i de la
tipologia de l'espai en què es realitzin, hauran d’exigir a totes
les persones que hi participin la llicència esportiva
corresponent a l'activitat, tant si estan federades com si no ho
estan.
Article 49
Classes de llicències esportives
Les llicències esportives poden ser de tres classes:
a) Llicència federativa (esportistes, personal tècnic,
àrbitres)
b) Llicència d'activitat física
c) Llicència multiesportiva

Article 50
Acreditació de llicències
1. Únicament podran ser competents per acreditar llicències
esportives les entitats autoritzades per aquesta Llei, d'acord
amb l'establert en els apartats d'aquest article.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears són
competents per a tramitar i concedir, en el seu cas, les llicències
federatives, dins de les modalitats i especialitats de la seva
competència.
3. Les persones físiques i jurídiques, com també les entitats, els
centres, els establiments públics o privats que ofereixin serveis
esportius, ja sigui a l'aire lliure o en establiments o centres
esportius, són competents per a tramitar i concedir, en el seu
cas, la llicència d'activitat física a favor de les persones
practicants que participin en les activitats que organitzin.
Aquestes persones, entitats o centres esportius hauran de
subscriure una pòlissa col·lectiva o individual, amb la cobertura
que estableix l'article següent, a favor de les persones
practicants que estiguin sota l’organització.
4. Queden exclosos d'acreditar la llicència esportiva a les
persones practicants per compte propi de l'activitat física de
forma no organitzada.
Article 51
Cobertura de riscos per a les persones físiques
1. Cada llicència esportiva ha de comportar una pòlissa o
pòlisses d'assegurança que garanteixi, com a mínim, la
cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per a supòsits de pèrdues anatòmiques,
funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de
la pràctica esportiva i amb una quantia suficient per cobrir les
possibles contingències, a excepció de la llicència d'activitat
física, la qual només haurà de cobrir aquest tipus d'assistència
amb motiu de l'organització d'activitats competitives no
federades.
d) Les prestacions mínimes a cobrir seran les que determini
la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria.
2. En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança
obligatòria no siguin suficients per satisfer les cobertures
necessàries, l'entitat organitzadora en serà responsable
subsidiària.
3. Si una entitat organitzadora d'activitats físiques o esportives
no compleix l'obligació que té d'exigir a totes les persones que
hi participin la llicència esportiva corresponent a l'activitat, serà
responsable subsidiària dels danys o contingències no cobertes
per la llicència, sense perjudici d'incórrer en altres
responsabilitats previstes legalment.
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Article 52
Durada

Article 55
Format de les llicències esportives federatives

1. La durada de la llicència esportiva serà anual o de
temporada, encara que es podran acreditar llicències temporals
de durada inferior en els següents casos:

1. Les entitats federatives hauran d'aprovar el format de les
llicències esportives federatives.

a) Quan la llicència sigui expedida una vegada iniciada la
temporada.
b) Quan la llicència sigui expedida exclusivament per poder
participar en una competició esportiva concreta.
2. Les llicències federatives de durada inferior a un any hauran
de tenir ajustades proporcionalment les seves quotes al temps
de durada i al risc de l'activitat per a la qual se sol·licita.
Capítol II
Disposicions específiques
Secció 1a
Llicència federativa
Article 53
Contingut de les llicències esportives federatives
Les llicències esportives federatives tindran, de forma general,
el següent contingut mínim:
a) Identificació de la persona física que obté la llicència
(nom i cognoms, codi de l'assistència sanitària obligatòria i data
de naixement).
b) Identificació de la persona jurídica que expedeix la
llicència esportiva.
c) Classe de llicència i si és una persona esportista,
personal tècnic o àrbitre.
d) Durada de la llicència.
e) L’assegurança prevista en aquesta llei.
f) L'entitat esportiva a la qual pertany el titular, categoria
i estament, si escau.
Article 54
Reconeixement mèdic previ
1. Per atorgar la llicència esportiva federativa, les federacions
esportives hauran d'exigir de manera preceptiva, a la persona
practicant de l'activitat física, la signatura d'una declaració
responsable sobre el seu estat de salut i condició física.
2. A part de la prescripció establerta en l'apartat anterior, les
federacions esportives podran exigir, com a requisit previ a
l'atorgament de la llicència, la presentació d'un informe mèdic
d'aptitud per al desenvolupament de l'activitat esportiva.
3. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears, en
el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor
d'aquesta Llei, i amb la participació de les federacions
esportives de les Illes Balears, desenvoluparà un protocol
d'actuació que determinarà si és necessari exigir, com a requisit
previ a atorgar la llicència esportiva federativa, la presentació
d'un informe mèdic d'aptitud en funció de les característiques
de l'activitat esportiva.

2. Les llicències s’expediran en la llengua catalana pròpia de
les Illes Balears, sense perjudici que qualsevol federació pugui
optar també per expedir-la en les dues llengües oficials
3. Les llicències federatives que disposin de la subvenció total
o parcial d’algun dels seus conceptes econòmics per part de
l’administració esportiva, hauran de fer constar aquesta
circumstància en la llicència.
4. Les llicències federatives que incorporin una quota per
participar en d'altres àmbits territorials, hauran de fer constar
aquesta habilitació en el document de la llicència.
Article 56
Caràcter reglat
L'expedició de llicències federatives ha de tenir caràcter reglat,
i les entitats expedidores no podran denegar-ne la tramitació o
expedició si la persona sol·licitant reuneix les condicions
necessàries.
Article 57
Naturalesa i efectes de les llicències federatives
1. La llicència federativa atorga a una persona la condició de
federada i l'habilita per participar en les competicions oficials
d'aquella federació, sempre d'acord amb les regles que les
regeixen en cada cas.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears poden exigir
aquesta llicència federativa per a altres competicions, activitats
físiques no competitives i qualsevol altra activitat que
organitzin.
3. Les llicències federatives que emeten les federacions
esportives de les Illes Balears habiliten els titulars per
participar en competicions oficials d'altres àmbits territorials en
els casos i condicions que estableix la normativa corresponent.
Article 58
Drets de les persones amb llicència federativa de les
federacions esportives de les Illes Balears
Les persones amb llicència federativa que integren una
federació esportiva de les Illes Balears tenen, com a mínim i
amb independència del que estableixin els estatuts i normes
reglamentàries respectius, els drets següents:
a) Poder formar part dels òrgans federatius en la forma,
condicions i proporció que els reconegui la normativa
aplicable.
b) Participar en totes les activitats que organitzi la
federació, d'acord amb les regles que dicti sobre aquest tema.
c) Recórrer als òrgans federatius competents per instar a
complir les normes federatives.
d) Elevar consultes i reclamacions que es considerin
pertinents, d'acord amb les normes de la federació
corresponent.
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Article 59
Deures de les persones amb llicència de les federacions
esportives de les Illes Balears

TÍTOL V
ENTITATS ESPORTIVES DE LES ILLES BALEARS
Capítol I
Disposicions comunes

Les persones amb llicència esportiva integrants d'una federació
tenen, com a mínim i amb independència del que es pugui
afegir sobre aquest tema als estatuts i altres normes
reglamentàries, els deures següents:
a) Pagar les quotes que s'estableixen.
b) Sotmetre's als controls antidopatge que realitzin les
institucions competents i complir la resta de les obligacions
establertes en aquesta matèria, en l'àmbit de les competicions
esportives.
Secció 2a
Llicència d'activitat física

Secció 1a
Entitats esportives
Article 63
Concepte
Es considera entitat esportiva en règim associatiu aquella entitat
o associació privada, amb personalitat jurídica pròpia i
capacitat d'obrar, que té com a objectius bàsics el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i
l’esport.

Article 60
Naturalesa i efectes de la llicència d'activitat física

Article 64
Tipologia

La llicència d'activitat física autoritza el titular per a la pràctica
d'activitats físiques o esportives organitzades fora de l'àmbit de
la competició federada, i també autoritza a utilitzar espais
esportius de l'entitat organitzadora de l’activitat respectiva i a
participar en qualsevol activitat física i esportiva que organitzin
altres entitats.

1. A l'efecte d'aquesta llei, són entitats esportives: les
federacions esportives, els clubs esportius, les comunitats de
clubs esportius i les seccions esportives d'entitats no esportives,
que tinguin el domicili social a les Illes Balears. Aquestes
entitats tindran la consideració d'organització privada de
l'activitat física i l’esport a les Illes Balears en règim associatiu.

Secció 3a
Llicència multiesportiva

2. També tindran la consideració d'entitats esportives les
fundacions de l’àmbit esportiu i —encara que no de règim
associatiu, sinó de caràcter mercantil— les societats anònimes
esportives.

Article 61
Naturalesa i efectes de la llicència multiesportiva
L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears
promourà la col·laboració entre les federacions de les Illes
Balears per a l'emissió conjunta de llicències per a la pràctica
esportiva federada de més d'una modalitat o especialitat.
Capítol III
Elements quantitatius de les llicències esportives
Article 62
Quantia de les llicències esportives federatives
Tota proposta per establir la quantia d'una llicència esportiva
federativa o per modificar-la s’haurà d’aprovar per l’Assemblea
General de la federació. Aquesta informació s’haurà d'incloure
en una memòria econòmica-financera en què s’hauran de
desglossar els diferents conceptes sobre el cost de la llicència
esportiva i sobre la justificació de la quantia referida. La falta
d'aquest requisit determina la nul·litat de ple dret de les
disposicions reglamentàries que determinen les quanties de les
llicències esportives federatives.

3. Així mateix, tindran la consideració d'entitats esportives, les
entitats organitzadores de competicions esportives no federades
anotades en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes
Balears.
Article 65
Règim jurídic
1. Les entitats esportives de les Illes Balears es regiran, en totes
les qüestions relatives a la constitució, la inscripció,
l'organització i el funcionament, per aquesta Llei, per les
disposicions que la desenvolupin, i pels estatuts, reglaments i
acords que adoptin vàlidament els seus òrgans.
2. Les entitats esportives previstes a l’article 64.2 i 3 d’aquesta
Llei, així com les seccions esportives de les entitats no
esportives, s’han de regir per la legislació específica en la
matèria.
Article 66
Efectes de la inscripció
1. La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts
de les entitats esportives i és garantia, tant per a les terceres
persones relacionades com per als membres.
2. Les entitats esportives regulades en aquesta Llei han
d'inscriure's o anotar-se, segons correspongui, en el Registre
d'Entitats Esportives de les Illes Balears, a l'efecte de publicitat,
sense perjudici del que estableix l’article 64.3 per a les entitats
esportives organitzadores de competicions no federades.
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3. Les entitats esportives regulades en aquesta Llei hauran
d'inscriure's o anotar-se, segons correspongui, per poder
participar en competicions oficials que organitzin les
federacions esportives de les Illes Balears i d'Espanya.
4. Als efectes del que estableix l’article anterior, els promotors
han de fer les actuacions que siguin necessàries, a l'efecte de la
inscripció, i respondre en cas contrari de les conseqüències de
la falta d'inscripció.
5. S'entén per inscripció i per anotació, als efectes d'aquesta
llei, el que s’estableix en l'article 109.
Article 67
Constitució de les entitats esportives
1. Les entitats esportives es constitueixen mitjançant acord de
tres o més persones físiques o jurídiques, que es comprometen
a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per
aconseguir el foment, el desenvolupament i la pràctica de
l'activitat física i esportiva, i es doten dels estatuts que regeixen
el funcionament de l'entitat esportiva.
2. L'acord de constitució, que inclou l'aprovació dels estatuts,
es formalitzarà mitjançant una acta fundacional, en un
document públic o privat. Amb l'atorgament de l'acta, l'entitat
esportiva adquireix la seva personalitat jurídica i la plena
capacitat d'obrar, sense perjudici de la necessitat d’inscriure’s
al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
Article 68
Acta fundacional
1. L'acta fundacional haurà de contenir:
a) El nom i els cognoms dels promotors de l'entitat
esportiva si són persones físiques, la denominació o raó social
si són persones jurídiques i, en tots dos casos, la nacionalitat i
el domicili.
b) La voluntat dels promotors de constituir una entitat
esportiva, els pactes que, si escau, hagin establert i la
denominació.
c) Els estatuts aprovats que regeixen el funcionament de
l'entitat esportiva, i el seu contingut s'ajustarà a les
prescripcions de l'article 69.
d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels
promotors o dels seus representants, en el cas de persones
jurídiques.
e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de
representació, gestió i administració.
2. L'acta fundacional, s'acompanyarà, en el cas de persones
jurídiques, d’una certificació de l'acord vàlidament adoptat per
l'òrgan competent, en què aparegui la voluntat de constituir
l'entitat esportiva i formar-ne part i la designació de la persona
física que ha de representar-la; i, en el cas de les persones
físiques, l'acreditació de la identitat. Quan els atorgants de
l'acta actuïn a través d'un representant, s'acompanyarà
l'acreditació de la seva identitat.
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Article 69
Estatuts
1. Els estatuts hauran de contenir, almenys, els aspectes
següents:
a) La denominació.
b) El logotip que identifica l'entitat esportiva, si escau.
c) El domicili i l’adreça electrònica de l'entitat.
d) La modalitat esportiva i, si escau, les especialitats.
e) Les finalitats i activitats de l'entitat esportiva, descrites
de manera precisa.
f) Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i
separació de les persones associades i, si escau, de les
tipologies d’associats o associades que hi ha. També poden
incloure les conseqüències de l'impagament de les quotes per
les persones associades de l'entitat esportiva.
g) Els drets i les obligacions de les persones associades i,
si escau, de cadascuna de les seves modalitats.
h) Els criteris que garanteixin el funcionament democràtic
de l'entitat esportiva.
i) Els òrgans de govern i representació, gestió i
administració, la seva composició, les regles i els procediments
per a l'elecció i la substitució dels membres, les seves
atribucions, la durada dels càrrecs, les causes del cessament, la
forma de deliberar, adoptar i executar els acords, i les persones
o càrrecs amb facultat per certificar-los i els requisits perquè els
òrgans citats quedin vàlidament constituïts, a més de la
quantitat de persones associades necessària per poder convocar
sessions dels òrgans de govern o proposar assumptes en l'ordre
del dia.
j) El règim d'administració, comptabilitat i documentació,
a més de la data de tancament de l'exercici comptable.
k) El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals
es pot fer ús.
l) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal
supòsit, que no pot desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'entitat
esportiva.
2. Els estatuts també poden contenir altres disposicions i
condicions lícites que els promotors considerin convenients,
sempre que no s'oposin a les lleis ni contradiguin els principis
configuradors de l'entitat esportiva.
3. L’acta de constitució, els estatuts i tota la resta de documents
relacionats s’han de redactar almenys en alguna de les dues
llengües oficials.
Article 70
Denominació
1. La denominació de les entitats esportives no pot incloure cap
terme o expressió que indueixi a error o confusió sobre la
pròpia identitat, o sobre la seva classe o naturalesa,
especialment mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o
símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques
diferents, ja siguin de naturalesa associativa o no.
2. No són admissibles les denominacions que incloguin
expressions contràries a les lleis o que puguin suposar
vulneració dels drets fonamentals de les persones.
3. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que
pugui crear confusió, amb cap altra que estigui prèviament
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inscrita en el Registre en què correspongui inscriure-la, ni amb
qualsevol altra persona jurídica pública o privada, ni amb
entitats preexistents, ni amb persones físiques, excepte amb el
consentiment exprés de la persona interessada o dels seus
successors, ni amb una marca registrada notòria, tret que ho
sol·liciti el titular o que en tingui el consentiment.
Article 71
Domicili
Les entitats esportives que es constitueixin d'acord amb aquesta
llei han de tenir el domicili social en l'àmbit de les Illes Balears,
a la seu que indiquin els estatuts, la qual pot coincidir amb la de
l’òrgan de representació, o bé amb aquell on es duguin a terme
principalment les activitats.
Article 72
Funcionament de les entitats esportives
1. Les entitats esportives han d'ajustar el funcionament al que
s’estableix en els seus estatuts, sempre que no estiguin en
contradicció amb les normes d'aquesta Llei i amb les
disposicions reglamentàries que es dictin per aplicar-la.
L'estructura interna i el règim de funcionament de les entitats
esportives s'inspiraran en criteris democràtics, i es garantirà la
igualtat de drets i obligacions de totes les persones associades,
el control de l'activitat social i la possibilitat de presentar
mocions de censura; també s’establirà la igualtat d'oportunitats
per a l'acompliment dels càrrecs socials mitjançant l'elecció de
tots els òrgans de representació i govern a través de sufragi
universal, igual, lliure i secret de tots es persones associades.
2. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de les
entitats esportives, integrat per totes les persones associades,
que adopta els acords pel principi majoritari o de democràcia
interna i es reunirà, almenys, una vegada a l'any, sense perjudici
de les especificitats que s’estableixin per a determinades
entitats esportives en la seva legislació específica.
En les entitats esportives en les quals el nombre de persones
associades amb dret de vot sigui superior a 500, l'Assemblea
General podrà formar-se mitjançant compromissaris, triats
d'acord amb el procediment que es determini
reglamentàriament i estatutàriament, respectant els principis
democràtics.
3. La Junta Directiva és l'òrgan de gestió i administració que
representa els interessos de l'entitat esportiva, d'acord amb les
disposicions i directives de l'Assemblea General. Almanco la
meitat dels seus membres han de ser persones associades. Per
ser membre dels òrgans de gestió i administració d'una entitat
esportiva, sense perjudici del que estableixin els estatuts
respectius, són requisits indispensables: ser major d'edat, estar
en ple ús dels drets civils i no estar inclòs en els motius
d'incompatibilitat que estableix la legislació vigent.
4. La persona titular de la presidència és l'òrgan de
representació de l’entitat esportiva, presideix els òrgans de
govern i de gestió i administració, i n’executa els acords.
5. En el cas que es puguin rebre retribucions en funció del
càrrec, han de constar en els estatuts i en els comptes anuals
aprovats en assemblea.

6. L'òrgan suprem de govern de les seccions esportives,
societats anònimes esportives, fundacions esportives i entitats
organitzadores de competicions esportives no federades serà el
previst en la normativa que les regula respectivament.
Article 73
Règim intern
Si els estatuts no ho disposen d'una altra manera, el règim
intern de les entitats esportives és el següent:
a) Les facultats de l'òrgan de representació s'estenen, amb
caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de
l'entitat esportiva, sempre que no requereixin, d'acord amb els
estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General.
b) L'Assemblea General es constitueix vàlidament, amb
convocatòria prèvia efectuada quinze dies naturals abans de la
reunió, quan concorrin, presents o per mitjà de representats, un
terç de les persones associades. Presidirà la reunió el president
de la federació esportiva, i actuarà de secretari, el secretari de
la Junta Directiva de la federació esportiva.
c) Sense perjudici del que es disposa en aquesta Llei,
l'òrgan de representació convoca l'Assemblea General, amb
caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti un nombre de persones
associades no inferior al 10 per 100.
d) Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per
majoria simple de les persones presents o representades, quan
els vots afirmatius superin els negatius. No obstant això,
requereixen majoria absoluta de totes les persones associades,
els acords relatius a la dissolució de l'entitat esportiva, la
modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns i la
remuneració dels membres de l'òrgan de representació.
e) Les persones associades presents a l'Assemblea General
només poden representar un sol membre associat no present.
Article 74
Convocatòries i sessions dels òrgans de les entitats
esportives
1. Els òrgans de govern de les entitats esportives de les Illes
Balears es poden reunir i adoptar acords a distància, sempre
que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament.
En les sessions celebrades a distància s'assegurarà, per mitjans
electrònics —incloent els telefònics i audiovisuals, el correu
electrònic, les audioconferències i les videoconferències— que
quedi garantida la identificació de les persones assistents, la
continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les
deliberacions, el contingut de les manifestacions i el moment en
què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps
real, la disponibilitat dels mitjans durant la sessió i l'emissió del
vot. S’entén que la reunió se celebra en el lloc on és la persona
que la presideix.
2. Sense perjudici de l'establert en l'apartat 1 d'aquest article,
les juntes directives de les entitats esportives també poden
adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho
prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix
o ho sol·licitin almenys dos dels seus membres, mitjançant
l'emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o
qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets
d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del
vot i que se’n garanteixi l’autenticitat. S'entén que l'acord
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s'adopta en el lloc del domicili de la persona jurídica i en la
data de recepció de l'últim dels vots emesos vàlidament.

Article 77
Responsabilitat de les entitats esportives

3. En el cas que no sigui possible realitzar reunions de
l'Assemblea General a distància, s'habilita les juntes directives
de les entitats esportives de les Illes Balears per adoptar acords
sobre les mesures que permetin garantir el funcionament
essencial de l'entitat com a conseqüència d’alguna crisi
sanitària. En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se juntes
directives a distància que tinguin per objecte:

1. Les entitats esportives responen de les seves obligacions amb
tots els béns presents i futurs.

a) Modificar els estatuts i reglaments de l'entitat.
b) Triar les persones que integren la Junta Directiva.
c) Aprovar el vot de censura.
d) Acordar la transformació, la fusió o escissió de l'entitat.
e) Dissoldre l'entitat.
4. Els acords que adoptin les juntes directives de les entitats
esportives, d'acord amb l'establert en l'apartat anterior, s’hauran
de ratificar per l'Assemblea General de l'entitat, en reunió
ordinària o extraordinària, en el període màxim de 60 dies
naturals comptats partir de la data en què la crisi sanitària deixa
de produir efectes.
Article 75
Règim d'activitats
1. Les entitats esportives han de fer les activitats necessàries
per al foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de
l'activitat física i esportiva en un plànol d'igualtat, integrador i
respectuós.
2. Els beneficis obtinguts per les entitats esportives, derivats de
l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de
serveis, es destinaran, exclusivament, al foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i
esportiva en un plànol d'igualtat, integrador i respectuós, i en
cap cas es poden repartir entre les persones associades ni entre
els seus cònjuges o persones que convisquin amb anàloga
relació d'afectivitat, ni entre els parents, ni es poden cedir
gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès
lucratiu.
Article 76
Obligacions documentals i comptables
1. Les entitats esportives han de disposar d'una relació
actualitzada de les persones associades, portar una
comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni,
del resultat i de la situació financera de l'entitat, així com les
activitats realitzades, efectuar un inventari dels béns i recollir
en un llibre les actes de les reunions dels òrgans de govern i
representació. Han de portar la comptabilitat d'acord amb les
normes específiques que els siguin aplicables.
2. Les persones associades poden accedir a tota la
documentació que es detalla en l'apartat anterior a través dels
òrgans de representació, en els termes previstos en la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i altra legislació sobre la
matèria.
3. Els comptes de les entitats esportives seran aprovats
anualment per l'Assemblea General.

2. Les persones associades no responen personalment dels
deutes de l'entitat esportiva.
3. Els titulars o les persones que integrin els òrgans de govern,
de representació i de gestió i administració, i qualsevol altres
que actuïn en nom i representació de l'entitat esportiva,
respondran davant aquesta, davant les persones associades i
davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per
actes dolosos, culposos o negligents.
4. Les persones a les quals es refereix l'apartat anterior
respondran civil i administrativament pels actes i omissions
realitzats en l'exercici de les seves funcions, i pels acords que
hagin votat, davant de tercers, a l'entitat esportiva i les persones
associades.
5. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre
o titular dels òrgans de govern, de representació i de gestió i
administració, tots respondran solidàriament pels actes i
omissions al fet que es refereixen els apartats 3 i 4 d'aquest
article, tret que puguin acreditar que no han participat en la
seva aprovació i execució o que s’hi van oposar expressament.
6. La responsabilitat penal es regeix pel que estableixen les lleis
penals.
Article 78
Modificació dels estatuts
1. La modificació dels estatuts que afecti el contingut previst en
l'article 69.1 d’aquesta llei requereix un acord adoptat per
l'Assemblea General convocada específicament amb aquest
objecte, i és objecte d'inscripció en el termini d'un mes i només
produeix efectes, tant per les persones associades com per als
tercers, des que s'ha inscrit en el Registre d'Entitats Esportives
de les Illes Balears. La resta de modificacions produeixen
efectes per als socis des del moment de l’adopció, d'acord amb
els procediments estatutaris, mentre que per als tercers és
necessària, a més, la inscripció en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears.
2. La inscripció de les modificacions estatutàries se subjecta als
mateixos requisits que la inscripció dels estatuts.
Article 79
Dissolució
1. Les entitats esportives es dissolen per les causes previstes en
els estatuts i, si no n’és el cas, per la voluntat de les persones
associades expressada en Assemblea General convocada a
aquest efecte, a més de les causes que determina el Codi Civil
i per sentència judicial ferma.
2. En tots els supòsits de dissolució s'ha de donar al patrimoni
la destinació prevista en els estatuts.
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Article 80
Liquidació de l'entitat esportiva
1. La dissolució de l'entitat esportiva obre el període de
liquidació i, fins que aquest no s'acaba, l'entitat conservarà la
seva personalitat jurídica.
2. Les persones que integren l'òrgan de representació en el
moment de la dissolució es converteixen en liquidadores, tret
que els estatuts estableixin una altra cosa o bé els designi
l'Assemblea General o el jutge que, si escau, acordi la
dissolució.

b) A ser informat sobre la composició dels òrgans de
govern i representació de l'entitat esportiva, de l’estat de
comptes i de l'exercici de la seva activitat.
c) A ser escoltat amb caràcter previ a l'adopció de mesures
disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donin lloc
a tals mesures; l'acord que, si escau, imposi la sanció, ha de ser
motivat.
d) A impugnar els acords dels òrgans de l'entitat esportiva
que estimi contraris a la llei o als estatuts.
Article 84
Deures de les persones associades

3. Correspon a les persones liquidadores:

Són deures de les persones associades:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l'entitat
esportiva.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves
que siguin necessàries per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'entitat esportiva.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l'entitat esportiva amb les
finalitats previstes en els estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.

a) Compartir les finalitats de l'entitat esportiva i col·laborar
per aconseguir-les.
b) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que,
d'acord amb els estatuts, puguin correspondre a cada membre
associat, per al sosteniment de l'entitat esportiva.
c) Complir la resta d'obligacions que resultin de les
disposicions estatutàries.
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels
òrgans de govern i representació de l'entitat esportiva.

4. En cas d'insolvència de l'entitat esportiva, l'òrgan de
representació o, si escau, les persones liquidadores han de
promoure immediatament el procediment concursal oportú
davant el jutge competent.

Article 85
Separació voluntària

Secció 2a
Les persones associades de les entitats esportives
Article 81
Dret a associar-se
1. La integració en una entitat esportiva constituïda és lliure,
voluntària i gratuïta, i s'ajustarà al que estableixen els estatuts.
2. Són persones associades a l'entitat esportiva aquelles
persones físiques i jurídiques que, previ compliment de les
condicions previstes en els estatuts, ingressin en l'entitat
esportiva, amb els drets i obligacions continguts en aquests
estatuts.
3. En cap cas la condició de membre associat pot estar
condicionada a l'adquisició d'una part alíquota del patrimoni de
l'entitat esportiva.
Article 82
Successió en la condició de persona associada
La condició de membre associat és intransmissible, tret que els
estatuts disposin una altra cosa, per causa de mort o a títol
gratuït.
Article 83
Drets de les persones associades
Tot membre associat té aquests drets:
a) A participar en les activitats de l'entitat esportiva i en els
òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, com
també assistir a l'Assemblea General, d'acord amb els estatuts.

1. Les persones associades tenen dret a separar-se
voluntàriament de l'entitat esportiva en qualsevol moment.
2. Els estatuts podran establir que, en cas de separació
voluntària d'un membre associat, aquest pugui percebre la
participació patrimonial inicial o altres aportacions
econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de
pertinença a l'entitat esportiva que hagi abonat, amb les
condicions, l'abast i els límits que fixin els estatuts. Això
s'entén sempre que la reducció patrimonial no impliqui
perjudicis a tercers.
Article 86
Persones espectadores i usuàries
1. Tenen la condició d'espectadors les persones físiques que
presenciïn un espectacle esportiu, una cerimònia esportiva o
una manifestació esportiva.
2. Les persones espectadores amb la condició abonades tenen
dret a assistir als espectacles esportius organitzats per l'entitat
esportiva corresponent, durant un període temporal determinat.
3. Tenen la condició d'usuaris de les instal·lacions esportives
les persones físiques que fan ús de la instal·lació per a la
pràctica de l’activitat física o esportiva.
4. Els estatuts de l'entitat esportiva poden preveure si la
condició de membre associat implica també la de ser persona
espectadora i/o usuària.
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Capítol II
Clubs esportius
Article 87
Condició de membre associat d'un club esportiu
1. Podran tenir la condició de membre associat d'un club
esportiu les persones físiques i les jurídiques.
2. La condició de membre associat s'ha de sol·licitar mitjançant
un escrit dirigit a la Junta Directiva.
3. En el cas de les persones jurídiques, se sol·licitarà mitjançant
un escrit dirigit a la Junta Directiva, en el qual consti la
certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat en què
s'autoritzi la petició.
Article 88
Clubs esportius de règim general
1. Són clubs esportius, a l'efecte d'aquesta llei, les associacions
privades amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar sense
ànim de lucre que tenen com a objectius bàsics el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i
l'esport i fomenten la igualtat, la integració de totes les
persones, el respecte i el joc net.
2. Els clubs esportius estan integrats per persones físiques i,
excepcionalment, poden estar integrats per persones jurídiques
reconegudes legalment i en els objectes socials de les quals
figurin la promoció i la pràctica de l'activitat física i l'esport.
3. Els clubs esportius, una vegada constituïts, han d'inscriure's
en el Registre d'Entitats Esportives.
4. Són òrgans de govern, de representació i gestió i
administració necessaris en els clubs esportius l'Assemblea
General, la persona titular de la presidència i la Junta Directiva.
5. Els clubs esportius de règim general han de realitzar pràctica
esportiva de caràcter competitiu federat.
Article 89
Clubs esportius de règim simplificat
1. S'entén com a club esportiu de règim simplificat l'associació
privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar sense cap
ànim de lucre, formada per persones físiques, amb els objectius
bàsics del foment, el desenvolupament i la pràctica de l'activitat
física i esportiva. Aquesta pràctica és de caràcter no oficial, no
està organitzada per alguna de les federacions esportives i la
duen a terme les persones físiques de manera individual o
col·lectiva, amb l'única finalitat d'aconseguir una major qualitat
de vida i benestar social.
2. Aquests clubs esportius s'organitzen mitjançant una
estructura interna simplificada. A aquest efecte, només és
exigible que en la constitució d'aquests clubs s'identifiquin les
persones fundadores, la denominació, el domicili i la finalitat
del club i, també, la submissió a la normativa esportiva que
sigui aplicable.
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3. L'òrgan suprem de govern dels clubs esportius de règim
simplificat és l'Assemblea General, integrada per tots els socis
i sòcies de ple dret.
4. Els clubs esportius de règim simplificat no requereixen Junta
Directiva, i, en defecte d'això, la persona titular de la
presidència n’assumirà la gestió i representació, així com
l'Assemblea General n’ha d'assumir el govern.
5. Si els estatuts preveuen l'existència d'una Junta Directiva, ha
d'estar integrada, com a mínim, per la persona titular de la
presidència, el tresorer o tresorera i el secretari o secretaria.
Article 90
Comunitat de clubs
1. Té la consideració de comunitat de clubs esportius
l'associació privada amb personalitat jurídica i capacitat
d'actuar sense cap ànim de lucre, formada per, almenys, dos
clubs esportius inscrits en el Registre d'Entitats Esportives, amb
l'objectiu bàsic de posar en comú els seus esportistes, personal
tècnic i instal·lacions esportives amb la intenció de formar un
o més equips esportius per participar a les competicions que
organitzen les federacions esportives de les Illes Balears.
2. El funcionament es regularà reglamentàriament.
Capítol III
Seccions esportives d'entitats no esportives
Article 91
Seccions esportives d'entitats no esportives
1. Les seccions esportives són parts integrals d'una entitat
pública o privada, degudament constituïdes segons la legislació
vigent i tenen l'objecte social o finalitat del foment i la pràctica
de l'activitat física i de l'esport.
2. Les seccions esportives han de constar degudament anotades
en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i podran
classificar-se segons si són seccions esportives per a la pràctica
de l'esport o de competició.
3. La persona o persones responsables de la secció esportiva de
l'entitat no esportiva constitueixen l'òrgan de gestió i
d'administració d'aquesta secció esportiva i han de tenir un
nombre de membres imparell d’entre un i tres, nomenats per
l'òrgan competent de l'entitat no esportiva.
4. En cas que aquest òrgan sigui unipersonal, n’assumeix la
presidència de l'òrgan, a més de l'administració i representació
de la secció esportiva.
5. En cas que aquest òrgan de gestió i administració sigui
col·legiat, estarà integrat, com a mínim, per la persona titular
de la presidència, el tresorer o tresorera i el secretari o
secretaria.
6. Les entitats propietàries d'instal·lacions esportives, com
també les comunitats o associacions de titulars de drets
d'amarrament poden aprofitar-se dels drets i dels beneficis
esportius que disposen les normes reglamentàries aplicables,
mitjançant l'anotació en el Registre d'Entitats Esportives de les
Illes Balears de la secció esportiva corresponent.
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Capítol IV
Entitats organitzadores de competicions esportives no
federades
Article 92
Entitats organitzadores de competicions esportives no
federades

b) Que la modalitat esportiva estigui oficialment
reconeguda per l'administració esportiva de les Illes Balears,
amb una antiguitat mínima d'un any.
c) Pràctica de la modalitat esportiva en les Illes Balears:
modalitat esportiva practicada per més de 100 persones
practicants i residents en les Illes Balears amb llicència
esportiva vigent emesa per la federació espanyola corresponent
o internacional.

1. Las entitats organitzadores de competicions esportives no
federades de les Illes Balears són associacions de caràcter
privat integrades per entitats esportives i no esportives, així
com de grups de persones esportistes independents, que
participen en competicions no oficials en l'àmbit dels Illes
Balears.

4. El reconeixement oficial de la constitució d’una federació
esportiva de les Illes Balears es produirà mitjançant resolució
d’autorització de la inscripció en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears.

2. Tenen personalitat jurídica pròpia i disposen d'autonomia,
per a l’organització interna i funcionament, respecte de les
federacions esportives de les Illes Balears, de les quals no
formen part.

5. El reconeixement de la constitució d'una federació esportiva
es produirà quan existeixi una modalitat esportiva prèviament
reconeguda, no atribuïda a una altra federació esportiva de les
Illes Balears i es valori que hi ha interès per a l'esport de les
Illes Balears en funció de la implantació autonòmica, nacional
i internacional i de la pròpia viabilitat del projecte.

3. Aquestes entitats organitzaran les seves pròpies competicions
d'esport no federat organitzat. En tot cas, podran fer-ho en
coordinació amb les federacions esportives de les Illes Balears.
Tal coordinació s'instrumentarà a través de conveni subscrit
entre els dos organismes.
4. Les entitats organitzadores de competicions esportives no
federades de les Illes Balears, una vegada constituïdes, es
podran anotar en el Registre d'Entitats Esportives.
Capítol V
Federacions esportives de les Illes Balears
Article 93
Definició, concepte i naturalesa
1. Les federacions esportives són entitats privades de caràcter
associatiu d'interès general, sense ànim de lucre i amb
personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objecte el foment,
l'organització, la reglamentació, el desenvolupament i la
pràctica, en les Illes Balears, de les modalitats i especialitats
esportives oficialment reconegudes en les Illes Balears i que
figurin en els seus estatuts.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears hauran de
reconèixer i integrar, necessàriament, en les seves activitats i en
els òrgans de govern —segons s'estableixi reglamentàriament—
les persones esportistes, clubs esportius, personal tècnic, jutges
o jutgesses, àrbitres i altres col·lectius interessats que
promoguin, practiquin o contribueixin al desenvolupament de
les modalitats i especialitats esportives que figurin en els seus
estatuts, sempre que uns i altres hagin manifestat la voluntat
d'integrar-se en la federació.
3. Són requisits per al reconeixement de les noves federacions
esportives a les Illes Balears:
a) Que el Comitè Olímpic Internacional o una federació
esportiva d'àmbit autonòmic, estatal, continental o mundial
hagin reconegut la modalitat esportiva. Aquest requisit no serà
aplicable a les modalitats esportives autòctones de les Illes
Balears.

6. La revocació de l’autorització de la inscripció de les
federacions esportives de les Illes Balears es produirà per la
desaparició dels motius que van donar-ne lloc i els efectes
d'aquesta revocació seran des del dia que s'inscrigui en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears la resolució
que l'acordi.
7. Les federacions esportives de les Illes Balears inscrites en el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears tenen la
consideració d'entitats d'utilitat pública des del moment de la
resolució d’inscripció en el Registre.
8. Una modalitat esportiva d'àmbit autonòmic i, si escau, les
especialitats que se’n derivin, només podran estar reconegudes
en una única federació esportiva de les Illes Balears.
9. Així mateix, cada federació esportiva de les Illes Balears
desenvoluparà la seva activitat en una única modalitat esportiva
amb les especialitats que puguin ser reconegudes.
Tot i això, una federació esportiva de les Illes Balears podrà
sol·licitar de l'administració esportiva del Govern de les Illes
Balears el reconeixement del desenvolupament de més d'una
modalitat, quan amb això aconsegueixi una solució més eficient
i no sigui contrari a l'organització estatal o internacional de
l'esport. Si es refereix a modalitats reconegudes, aquesta
possibilitat s’haurà d’aprovar per majoria absoluta de
l'Assemblea General de les federacions esportives de les Illes
Balears corresponents, prèvia autorització de les federacions
esportives espanyoles o internacionals. Aquesta integració
podrà ser sol·licitada, igualment, per acord de dues o més
federacions esportives de les Illes Balears, amb les majories i
autoritzacions establertes en el paràgraf anterior. A més del que
es disposa en els paràgrafs anteriors, les federacions esportives
de les Illes Balears d'esports per a persones amb discapacitat
podran desenvolupar més d'una modalitat esportiva dins del seu
àmbit d'actuació.
La participació en l'esport de les persones amb alguna
discapacitat ha de produir-se en l'àmbit de la federació en la
qual s'integri la modalitat o especialitat corresponent.
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No obstant això, i mentre no es produeix la integració citada,
s'exceptuen del que s’ha assenyalat aquelles federacions
esportives que desenvolupin la seva activitat principalment amb
persones amb alguna discapacitat.
10. Mitjançant reglament es podrà regular el reconeixement
oficial, funcionament i inscripció en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears de la Unió de Federacions
Esportives de les Illes Balears.
Article 94
Estructura bàsica de les federacions esportives de les Illes
Balears
1. Són òrgans de govern, de representació i de gestió i
administració de les federacions esportives de les Illes Balears,
amb caràcter necessari, l'Assemblea General, la Presidència i
la Junta Directiva. A més, els estatuts de les federacions podran
preveure l'existència d'una Comissió Delegada de l'Assemblea
General i d’una Direcció Executiva.
2. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de la
federació esportiva i està integrada per totes les persones
associades a aquesta entitat.
A les federacions esportives en les quals les persones
associades amb dret a vot siguin superiors a 500, l'Assemblea
General es conforma mitjançant compromissaris triats d'acord
amb el procediment que es determini reglamentàriament i en els
estatuts, respectant els principis democràtics.
3. La presidència és l'òrgan executiu de la federació, n’exerceix
la representació legal, presideix els òrgans de govern i
n’executa els acords.
4. La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de gestió i
administració de la federació. Està dirigida per la persona
titular de la presidència de la federació i composta
necessàriament per la vicepresidència, la secretaria i la
tresoreria. Facultativament, i per decisió de la Junta Directiva,
es podran designar fins a quatre vicepresidents o
vicepresidentes i un subsecretari o subsecretaria. La persona
titular de la presidència de la federació designarà i revocarà
lliurement les persones que integren la Junta Directiva.
5. La Comissió Delegada de l'Assemblea General és un òrgan
de govern de la federacions esportives. Està constituïda per la
persona titular de la presidència de la federació esportiva i un
nombre de membres, no superior a 25, elegits per i entre les
persones que integrin l'Assemblea General.
El mandat de les persones que componen la Comissió Delegada
serà de quatre anys. L'elecció dels seus membres es realitzarà
en la primera reunió de l’Assemblea General que se celebri
després de l'elecció de la persona titular de la presidència i/o de
la Junta Directiva de la federació esportiva dels Illes Balears.
La Comissió Delegada, en tant que actua per delegació de
l'Assemblea General, mantindrà, proporcional, la distribució
per illes i d'homes i dones de la composició d’aquest òrgan.
Corresponen a la Comissió Delegada de l'Assemblea General
les funcions següents:
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a) La modificació del calendari esportiu.
b) La modificació dels pressupostos.
c) L'aprovació i modificació dels reglaments i normes de
competició.
d) Aquelles que expressament li delegui l'Assemblea
General.
Els acords de la Comissió Delegada requeriran per aprovar-se
la majoria absoluta dels vots dels membres presents.
6. La persona o persones que integrin la Direcció Executiva són
designades i destituïts per la presidència i ratificats per la Junta
Directiva. En cas que no es creï aquest òrgan, la presidència
assumirà les funcions encomanades a la direcció executiva.
Article 95
Comitès Federatius
1. Són òrgans tècnics de les federacions esportives de les Illes
Balears, amb caràcter necessari, el Comitè de Jutges o Àrbitres
i el Comitè de Tècnics.
2. El Comitè de Jutges o Àrbitres atén directament el
funcionament d’aquest col·lectiu, i li corresponen, amb
subordinació a la persona titular de la presidència de la
federació esportiva, el govern i representació dels jutges o
àrbitres. Tots els jutges o àrbitres amb llicència federativa en
vigor formen part d'aquest Comitè.
La presidència del Comitè recaurà en qui designi la persona
titular de la presidència de la Federació esportiva i el seu règim
de funcionament i competències es determinaran mitjançant
reglament federatiu.
3. El Comitè de Tècnics atén directament el funcionament
d’aquest col·lectiu, i li correspon, amb subordinació a la
persona titular de la presidència de la federació esportiva, el
govern i representació del personal tècnic. Tot el personal
tècnic amb llicència federativa en vigor formen part d'aquest
Comitè.
La presidència del Comitè recaurà en qui designi la persona
titular de la presidència de la federació esportiva i el seu règim
de funcionament i competències es determinaran mitjançant
reglament federatiu.
Article 96
Òrgans disciplinaris esportius
1. Són òrgans de disciplina esportiva de les federacions
esportives de les Illes Balears, amb caràcter necessari, el
Comitè de Competició i Disciplina i el Comitè d'Apel·lació.
2. El Comitè de Competició i Disciplina és l’òrgan de
disciplina esportiva, de composició col·legiada o unipersonal,
amb funcions de disciplina esportiva i de decisió sobre
incidències en l'organització de la competició federada.
3. El Comitè d'Apel·lació és l’òrgan d'apel·lació que decideixi
sobre els recursos que es puguin presentar a les decisions que
adopta el Comitè de competició i disciplina en primera
instància.
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4. La Junta Directiva de la federació esportiva nomenarà i
destituirà les persones integrants dels òrgans de disciplina
esportiva.
Article 97
Estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears
1. Els estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears
regularan la seva estructura interna i funcionament, d'acord amb
els principis de democràcia i representació.
2. Els estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears
han de determinar els òrgans que en componen l’estructura, la
forma d'elecció i cessament, les formes d'integració en la
federació, els drets i deures de les persones que la componen i
el dels seus estaments, com també els altres fets que es
considerin precisos per a l'ordenació de la vida interna, d'acord
amb el que preveu aquesta Llei i les seves disposicions de
desenvolupament. En cas que estigui prevista una Comissió
Delegada de l'Assemblea General, n’hauran de determinar el
règim d'elecció, les competències i el funcionament
Els estatuts de les federacions esportives de les Illes Balears
establiran la composició, funcions, durada i nombre de mandats
dels seus òrgans, així com també l'organització
complementària. En tot cas, la persona titular de la presidència
d'una federació esportiva no podrà exercir el càrrec durant més
de tres legislatures de quatre anys.
3. Els estatuts han de preveure, de manera detallada i
diferenciada, el règim de responsabilitat que assumeix la
persona que ocupa la presidència i la resta de persones que
integren els òrgans directius de representació i de gestió de la
federació relatius tant als seus actes en el marc de l'estructura
associativa davant els seus membres, com enfront de tercers
dels actes derivats de les obligacions civils, mercantils,
administratiu-públiques i qualssevol altres en les quals hagi
incorregut la federació.
4. Els estatuts han d’establir específicament el règim de
dedicació i, si escau, retribució de qui ocupi la presidència de
la federació esportiva. El règim concret de vinculació
contractual o de compensació de despeses ha d'habilitar-se per
l'Assemblea General de la federació respectiva i es publicarà a
la pàgina web.
La resta de personal directiu, amb excepció de la persona que
ocupi la direcció executiva, només podran percebre
indemnitzacions per despeses en les quanties normalitzades i
generals que per a cada federació acordi l’Assemblea General
respectiva, i es prendran com a referència les establertes per a
la funció pública.
5. Els estatuts determinaran l'existència de comissions de
valors, de gènere i d'esport inclusiu, que s'encarregaran, entre
altres funcions que puguin exercir, d’avaluar les iniciatives
relacionades amb valors, de gestionar les incidències que es
produeixin en relació amb la discriminació per raó de sexe,
orientació sexual, expressió de gènere, identitat de gènere o
contra les persones amb discapacitat, com també d'orientar a les
persones esportistes i personal de la federació en la prevenció
i detecció d'aquestes situacions.

6. Els estatuts de les federacions esportives, com també les
seves modificacions —una vegada que els ha ratificat
l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears—
s’inscriuran en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes
Balears, i entraran en vigor després de la publicació al Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Així mateix, els estatuts estaran
permanentment accessibles en la pàgina web de la federació,
sense perjudici de qualsevol altre mitjà que n’asseguri la
publicitat.
7. Els reglaments disciplinaris, electorals, de competicions i
d'organitzacions internes, en tant que regulin la composició i el
funcionament dels òrgans obligatoris de la federació, com
també les seves modificacions —una vegada que els ha ratificat
l'administració esportiva— s’inscriuran en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears, i entraran en vigor després de
publicar-se en la pàgina web federativa mitjançant un format
que garanteixi la data d'inserció i, en tot cas, en el termini d'un
mes des de la ratificació citada, sense perjudici de qualsevol
altre mitjà que n’asseguri la publicitat.
Article 98
Processos electorals
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han d’elegir
les assemblees generals i les persones titulars de la presidència
cada quatre anys.
2. Els processos electorals per a l'elecció d'aquests òrgans es
realitzaran coincidint amb l'any de celebració dels Jocs
Olímpics d'Estiu.
3. En cas que no se celebrin o se suspenguin els Jocs Olímpics
d'Estiu, els processos electorals es realitzaran coincidint amb
l'any en què aquests havien de celebrar-se.
Article 99
Règim electoral
1. La consideració de persona electora i elegible per ser
compromissària de l'Assemblea General es reconeix a les
persones esportistes, personal tècnic, jutges o jutgesses,
àrbitres, i altres col·lectius interessats, majors d'edat per ser
elegibles i no menors de setze anys per ser persones electores,
referits en tots dos casos a la convocatòria de les eleccions, que
tinguin llicència en vigor en els termes d'aquesta Llei en el
moment de les eleccions i l'hagin tinguda durant l'any o la
temporada esportiva immediatament anterior, sempre que hagin
participat en competicions o activitats esportives de la
modalitat o especialitat respectiva de caràcter oficial i àmbit
autonòmic o, si escau, estatal o internacional, excepte per causa
de lesió degudament acreditada, situació d'embaràs o període
legal de maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats
d'adopció o acolliment, o per no haver existit competició o
activitat esportiva de tal condició. En aquests casos bastarà
acreditar la possessió de llicència i l'edat mínima exigida.
2. Els clubs esportius i altres entitats esportives tenen la
consideració de compromissaris nats de l'Assemblea General
sempre que reuneixin les condicions següents:
a) Estar inscrits en la federació esportiva respectiva de les
Illes Balears en la data de la convocatòria electoral i durant la
temporada esportiva anterior.
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b) Estar inscrits o anotats en el Registre d'Entitats
Esportives de les Illes Balears amb una antiguitat mínima d'un
any, a partir del primer dia de gener de l'any de la celebració
dels Jocs Olímpics d'estiu.
Actuaran en nom i representació dels clubs esportius i altres
entitats esportives, la presidència o qualsevol membre de la
Junta Directiva formalment designada pels òrgans de l'entitat
esportiva competents per fer-ho.
3. Tindran la consideració d'elegibles per a la presidència de la
federació esportiva totes les persones associades que reuneixin
les condicions recollides en els apartats 1 i 2 d'aquest article.
Així mateix tindran la consideració d'elegibles per la
presidència de la federació esportiva, la persona que ocupa la
presidència i els les persones que integren la Junta Directiva de
la federació en el moment de les eleccions.
Únicament podran tenir la consideració d'elegibles per la
presidència les persones que no siguin membres associades a la
federació esportiva quan no hi hagi altres candidats d'entre les
persones associades.
4. La presidència de la federació esportiva de les Illes Balears
és triada per totes les persones associades de la federació
esportiva que reuneixin la condició de persona electora
recollida a l’apartat 1, per sufragi lliure, secret i directe.
5. Les federacions esportives de les Illes Balears han d'atenir-se
al principi de representació equilibrada en la Junta Directiva,
garantint la presència de:
a) Dones i homes segons la qual cap sexe no superi el 60%
del conjunt de persones ni sigui inferior al 40% del nombre
total de persones que conformin aquest òrgan.
b) Representants de clubs esportius i seccions esportives
d'entitats no esportives, les persones esportistes, personal
tècnic, àrbitres, jutges o jutgesses.
c) Representants de totes les illes on estigui implantat
l'esport.
d) Representants de totes les modalitats esportives
adscrites a la federació esportiva.
e) El màxim de components de la Junta Directiva que no
tinguin la condició de persones associades de la federació
esportiva serà del 40%.
Article 100
Funcions
1. Les federacions esportives de les Illes Balears exerciran, per
delegació, sota els criteris i la tutela de l'administració esportiva
del Govern de les Illes Balears, aquestes funcions públiques de
caràcter administratiu:
a) Qualificar, ordenar i organitzar, si escau, les activitats
i competicions federades de caràcter oficial segons la pròpia
modalitat en les Illes Balears.
b) Expedir i remetre les llicències esportives de caràcter
federatiu per participar en competicions organitzades segons la
modalitat esportiva. El termini màxim per expedir o denegar les
llicències esportives serà de 15 dies hàbils. La resolució de
denegació de l'expedició de la llicència esportiva haurà de ser
suficientment motivada. A aquest efecte, únicament tindrà
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caràcter de funció pública de caràcter administratiu de l'acte o
resolució pel qual es concedeix o es denega l'expedició de la
llicència.
c) Coordinar i controlar l’aplicació correcta de les ajudes
de caràcter públic que s'assignen a les persones federades, en
les condicions que estableixi l'administració esportiva de les
Illes Balears i de conformitat amb la normativa aplicable en
matèria de subvencions i ajudes públiques.
d) Qualificar les competicions esportives oficials d'àmbit
de les Illes Balears que no siguin persones professionals ni
professionalitzades.
e) Coordinar i controlar els procediments electorals i la
seva legalitat de les persones federades, així com de la pròpia
federació.
f) Participar als programes esportius, especialment els
referits a esport en edat escolar, persones esportistes d'alt
nivell, d’alt rendiment, tecnificació i seguiment esportiu.
g) Prevenir, controlar i sancionar la violència i
discriminació en el si de les pròpies activitats i competicions
esportives.
h) Prevenir, controlar i sancionar el dopatge en el si de les
pròpies activitats i competicions esportives i exercir la potestat
disciplinària esportiva en els termes establerts en aquesta Llei
i d'acord amb els òrgans habilitats estatutàriament.
i) Executar les resolucions del Tribunal Balear de l'Esport.
j) Qualsevol altra funció que es determini expressament en
aquesta llei.
2. Són funcions pròpies de les federacions esportives de les
Illes Balears:
a) Reconèixer i, si escau, organitzar activitats i
competicions no oficials que puguin desenvolupar-se en el seu
àmbit, amb participació d'equips i persones esportistes de més
d'una comunitat autònoma i internacionals, i fixar els requisits
i condicions de la celebració d'aquestes activitats. Aquestes
competicions poden provenir de la federació o d'institucions
públiques o privades que sol·licitin reconeixement federatiu.
b) Elaborar i aprovar la normativa estatutària i
reglamentària per a la ratificació posterior per l'administració
esportiva del Govern de les Illes Balears.
c) Promoure el desenvolupament de l'activitat esportiva
que s'ajusti a la seva modalitat o especialitats en tot l'àmbit de
les Illes Balears.
d) Dissenyar, elaborar i executar en col·laboració, si escau,
amb les federacions d'àmbit estatal, els plans de preparació de
les persones esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment en la seva
respectiva modalitat o especialitats esportives.
e) Col·laborar amb l'Administració del Govern de les Illes
Balears en la formació de del personal tècnic esportiu en el
marc de la regulació dels ensenyaments esportius de règim
especial, així com als programes de formació contínua.
f) Contribuir amb l'administració esportiva del Govern de
les Illes Balears en la prevenció, control i repressió de l'ús de
substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no
reglamentaris en l'esport.
g) Triar les persones esportistes que han d'integrar les
seleccions de les Illes Balears.
h) Exercir la potestat disciplinària dins de les competències
que li són pròpies.
i) Desenvolupar programes de tecnificació esportiva.
j) Totes aquelles que puguin redundar en benefici de les
activitats que li són pròpies i serveixin al desenvolupament de
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la modalitat esportiva que administren, en coordinació amb
l’administració esportiva del Govern de les Illes Balears.
k) Totes aquelles previstes en aquesta Llei o en altres
normes de l'ordenament jurídic.
Article 101
Tutela de les competències públiques
Per garantir el compliment efectiu de les competències
descrites, l'administració esportiva del Govern de les Illes
Balears podrà dur a terme aquestes actuacions:
a) Supervisar els reglaments interns, llibres i documents
oficials federatius per comprovar-ne la legalitat vigent.
b) Requerir el control comptable i econòmic.
c) Convocar els òrgans federatius quan s'incompleixin les
previsions estatutàries corresponents.
d) Instar al Tribunal Balear de l'Esport la incoació del
procediment disciplinari al personal directiu i, en el seu cas, la
suspensió cautelar d’aquests, com a conseqüència de
presumptes infraccions de caràcter greu o molt greu
relacionades directament o indirectament amb l'exercici de
funcions públiques delegades.
e) Suspendre motivadament de forma cautelar a la persona
titular de la presidència i les altres persones integrants dels
òrgans de gestió i administració en els supòsits d'abandonament
en el compliment de les funcions públiques delegades.
f) Iniciar el procediment sancionador en els termes
establerts en aquesta llei.
g) Habilitar provisionalment, per a l'exercici de
determinades funcions públiques de caràcter administratiu,
organismes administratius o altres entitats esportives regulades
en aquesta llei, en cas de necessitat extraordinària i urgent, per
garantir el desenvolupament d'aquestes funcions públiques.
h) L'avocació i revocació de les funcions públiques de les
federacions esportives, de conformitat amb el que es disposa en
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
i) Adoptar qualssevol altres mesures cautelars que siguin
necessàries per garantir l’exercici de les funcions públiques
delegades.
j) En els supòsits de suspensió de la persona titular de la
presidència i de les altres persones integrants dels òrgans
col·legiats de les federacions esportives, és funció de
l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears
nomenar provisionalment al personal interventor i
administrador, com també convocar eleccions quan s'estimi
oportú.
Article 102
Patrimoni de les federacions esportives de les Illes Balears
1. Constitueix el patrimoni de les federacions esportives de les
Illes Balears el conjunt de béns i drets la titularitat dels quals li
corresponguin.
2. Són recursos de les federacions:
a) Els rendiments de les activitats que desenvolupen.
b) Els fruits i rendes del seu patrimoni.
c) Els derivats de les operacions de crèdit que puguin
realitzar.
d) Les donacions, herències, llegats i premis.

e) Qualssevol altres que puguin ser-li atribuïts per
disposició legal, conveni, contracte o un altre negoci jurídic.
3. En cas de dissolució d'una federació esportiva de les Illes
Balears, l’administració esportiva del Govern de les Illes
Balears aplicarà el seu patrimoni net, si n’hi hagués, en la
realització de funcions i activitats de caràcter esportiu.
Article 103
Pressupost i gestió econòmica
1. Les federacions esportives de les Illes Balears aprovaran per
a cada exercici econòmic un pressupost que reflecteixi el
conjunt d'ingressos i despeses previstes. La liquidació del
pressupost anual es remetrà a les persones integrants de
l'Assemblea de manera individual i es farà pública en el web de
la federació almenys un mes abans que se sotmeti a aprovació
per l'Assemblea corresponent.
2. Les federacions esportives de les Illes Balears tenen el seu
règim propi d'administració i gestió de pressupost i patrimoni,
i els són aplicables, en tot cas, les regles següents:
a) Poden promoure i organitzar activitats i competicions
esportives dirigides al públic, havent d’aplicar els beneficis
econòmics, si n’hi hagués, al desenvolupament de l’objecte
social.
b) Poden gravar i alienar els seus béns immobles, sol·licitar
diners a préstec i emetre títols representatius de deute o de part
alíquota patrimonial, sempre que aquests negocis jurídics no
comprometin de manera irreversible el patrimoni de la
federació o l’objecte social. Quan es tracti de béns immobles
que s’hagin finançat, en tot o en part, amb fons públics de
l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears, serà
preceptiva la seva autorització corresponent per al gravamen o
alienació.
c) Poden exercir, complementàriament, activitats de
caràcter econòmic, comercial, professional o de serveis i
destinar els seus béns i recursos als mateixos objectius
esportius, però en cap cas podran repartir beneficis entre els
membres. Aquestes activitats han de guardar connexió amb
l’objecte social.
d) Les federacions esportives de les Illes Balears han de
sotmetre la comptabilitat pròpia i estats financers a les
prescripcions legals del Pla de comptabilitat de les associacions
sense ànim de lucre, i en cap cas podran aprovar pressupostos
deficitaris, excepte autorització excepcional i expressa de
l'administració esportiva del Govern de les Illes Balears.
e) Amb la finalitat de rebre les ajudes econòmiques de
l'Administració pública, les federacions esportives de les Illes
Balears han de dipositar anualment els comptes anuals en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
f) Hauran de sotmetre's, quan els ho requereixi
l'Administració pública del Govern de les Illes Balears, a
auditories financeres i, si escau, de gestió, com també a
informes de revisió limitada, sobre la totalitat de les despeses.
L’Administració pública del Govern de les Illes Balears podrà
encarregar i sufragar aquestes actuacions.
Article 104
Transparència i bon govern
1. Les federacions esportives de les Illes Balears han de donar
compliment als principis de publicitat i transparència dictats
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per Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, i també han d'adoptar un
codi i fer-lo públic a través del web, en el qual es recullin les
pràctiques bàsiques del bon govern inspirades en els principis
de democràcia i participació, igualtat efectiva i
coresponsabilitat, com també aquelles que afecten la gestió i
control de totes les transaccions econòmiques.
2. El codi de bon govern de les federacions esportives ha de
contenir com a mínim, els compromisos següents:
a) Mantenir i protegir en secret totes les dades o
informacions que rebin per l'exercici d'un càrrec en la
federació, i no els poden utilitzar en benefici propi o de tercers.
S'abstindran d'intervenir en deliberacions i votacions de
qualsevol qüestió en les quals puguin tenir un interès particular.
b) No fer ús indegut del patrimoni federatiu ni valer-se de
la seva posició per obtenir avantatges patrimonials.
c) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que
coneguin en la condició de membre de la Junta Directiva o dels
òrgans col·legiats d’aquesta.
d) Oposar-se als acords contraris a la llei, als estatuts o a
l'interès federatiu.
e) Prohibir la subscripció de contractes amb les persones
que integren l'Assemblea, personal directiu, tècnic o
administratiu, les clàusules de resolució dels quals se sotmetin
a indemnitzacions superiors a les que estableix com a
obligatòries la legislació vigent.
f) Establir un sistema de distribució de funcions en què cap
persona pugui intervenir en totes les fases d'una transacció
econòmica de la qual pugui obtenir un benefici personal.
g) Donar a conèixer en la memòria econòmica que han de
presentar les federacions les retribucions dineràries o en
espècie satisfetes a les persones integrants de l'òrgan de govern
de la federació, tant a concepte de reemborsament per les
despeses que s’hagin ocasionat en l'exercici de la seva funció
com a concepte de remuneracions pels serveis prestats a
l'entitat, bé sigui via relació laboral o relació mercantil, tant
inherents com a diferents dels propis de la seva funció.
h) Acreditar no haver incorregut en delictes contra la
Hisenda Pública ni la Seguretat Social, ni tampoc haver
incorregut en faltes greus contra l'Administració pública, per
ocupar la presidència o ser membre de la junta directiva d'una
entitat esportiva.
i) Acreditar no haver estat sancionats o condemnats en els
últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere,
sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades
per sentència judicial ferma, per exercir la presidència o ser
membre de la Junta Directiva d’una entitat esportiva.
j) La persona titular de la presidència d'una federació
esportiva no podrà exercir el càrrec durant més de tres
legislatures de quatre anys.
k) Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés
públic a la informació relativa a l’activitat contractual, les
federacions esportives difondran a través d'Internet el seu perfil
de contractant, que haurà d'incloure la informació referent a
l’activitat contractual.
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Article 105
Incompatibilitats
1. La presidència d'una federació esportiva de les Illes Balears
és incompatible amb l'exercici d'un càrrec públic electe o de
designació política.
2. El càrrec de personal directiu d'una federació esportiva de
les Illes Balears és incompatible amb l'exercici de funcions de
consell o assessorament professional en aquesta federació, amb
la prestació de serveis professionals, diferents als quals
comporta el càrrec, sota relació laboral, civil o mercantil a la
federació esportiva o en qualsevol de les seves entitats
instrumentals.
3. Les persones directives de les federacions esportives de les
Illes Balears també els afecten les incompatibilitats previstes en
les normes estatutàries o reglamentàries pròpies.
4. La presidència d'una federació esportiva de les Illes Balears
és incompatible amb l'exercici d'un càrrec en un club esportiu
o altres entitats privades integrades en la federació esportiva en
què exerceix la presidència.
5. El càrrec de personal directiu d'una federació esportiva de
les Illes Balears és incompatible amb haver estat sancionat o
condemnat per resolució o sentència ferma per la comissió
d'infraccions o delictes en matèria de protecció de la salut i
lluita contra el dopatge o en matèria de violència, racisme,
xenofòbia, LGTBI-fòbics i intolerància en l'esport o per
delictes comesos contra la vida, la integritat de les persones, la
llibertat o indemnitat sexual, de terrorisme, o qualsevol altra
infracció o delicte que comporti un risc per a la vida, la salut o
la integritat física de les persones, quan les circumstàncies en
les quals s'han produït els fets permeten deduir que aquests
s'han comès fent ús del seu càrrec.
Capítol VI
Fundacions
Article 106
Fundacions
1. Les fundacions legalment inscrites que tinguin entre els seus
objectius la promoció i la difusió de l'activitat física i l’esport
es poden anotar en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes
Balears i afiliar-se a les federacions i entitats esportives, en la
forma que es determini reglamentàriament.
2. Les fundacions es regiran per la legislació específica en la
matèria, ja sigui d'àmbit estatal o autonòmic.
Capítol VII
Societats anònimes esportives
Article 107
Societats anònimes esportives
1. Les entitats esportives que participin en competicions
esportives de caràcter professional i d'àmbit estatal podran
adoptar la forma de societat anònima esportiva, d'acord amb els
termes i condicions establerts en la legislació estatal vigent.
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2. Així mateix, també podran adoptar tal figura mercantil
aquelles organitzacions esportives que així ho desitgin i vulguin
acollir-s’hi per acord majoritari de l’Assemblea General.
Les societats anònimes, sense perjudici de la normativa
aplicable, quan tinguin el domicili social en les Illes Balears,
hauran de constar anotades en el Registre d'Entitats Esportives
de les Illes Balears, a l'efecte que les seves seccions o equips no
professionals puguin tenir els drets i els beneficis esportius i
participar en les competicions que organitzen les federacions
esportives de les Illes Balears.
Capítol VIII
Registre d'entitats esportives de les Illes Balears
Article 108
Naturalesa i objecte del Registre

competicions esportives esportives no federades que tinguin
dins dels seus objectius la pràctica i promoció de l'esport.
Article 110
Efectes de la inscripció o l’anotació
1. La inscripció o l’anotació en el Registre d'Entitats Esportives
de les Illes Balears comporta el reconeixement legal de les
entitats inscrites i és requisit essencial per optar a les ajudes o
al suport que l'administració esportiva del Govern de les Illes
Balears pugui concedir, com també per participar en activitats
i competicions esportives oficials i per optar a tots els beneficis
continguts en la legislació esportiva.
2. El reconeixement a efectes esportius d'una entitat esportiva
s'acredita mitjançant el certificat corresponent que expedeix el
Registre d'Entitats Esportives.

1. El Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears és una
oficina pública de l'administració esportiva del Govern de les
Illes Balears, adscrita a la conselleria competent en matèria
d'esports, que té per objecte la inscripció i l'anotació de les
entitats esportives amb domicili social en les Illes Balears,
conforme a les disposicions contingudes en aquesta Llei i els
reglaments de desenvolupament.

3. La inscripció o l'anotació en el Registre no convalidarà les
dades incorrectes o els actes que siguin nuls d'acord amb les
lleis.

2. També poden ser objecte d'inscripció altres entitats, en els
termes reglamentàriament determinats, en atenció a les
necessitats socials, als canvis normatius d'altres sectors de
l'ordenament jurídic i a les demandes reals del conjunt
d'elements que integren la pràctica de l'activitat física i
esportiva.

5. La denominació de les entitats esportives que desitgin
accedir al Registre d'Entitats Esportives no pot induir a error o
confusió sobre la naturalesa i activitats d’aquestes entitats o
sobre la identitat amb altres entitats ja inscrites.

3. Aquest registre és públic i tota la ciutadania pot consultar les
dades que hi constin, en els termes de la legislació del
procediment administratiu comú i d'accés a la informació
pública, sense perjudici de les limitacions que determinin la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.
4. La conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria d'esports ha d'establir mitjans telemàtics per facilitar
l'accés al Registre d'Entitats Esportives a totes les
administracions públiques i a totes les persones interessades, en
l’àmbit de consulta.
5. L'estructura i el règim de funcionament del Registre
d'Entitats Esportives de les Illes Balears es determinarà
reglamentàriament, com també els aspectes de compliment
obligat per a les entitats esportives que hi constin inscrites o
anotades.

4. El Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears
proporciona protecció a la denominació i als símbols de les
entitats inscrites i, així mateix, dona fe de les dades que conté.

6. En tot cas, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu, les Entitats Esportives de les Illes Balears així
com els qui les representin.
TÍTOL VI
FOMENT I FINANÇAMENT DE L’ACTIVITAT
FÍSICA I L’ESPORT
Capítol I
Foment i finançament públic
Article 111
Objecte

Article 109
Tipus d’assentaments

Amb la finalitat de garantir la sostenibilitat econòmica de les
entitats esportives de les Balears i promoure l'activitat física i
esportiva, l’administració esportiva del Govern de les Illes
Balears, en funció de la capacitat normativa i de les
possibilitats pressupostàries, establirà les mesures de suport
necessàries per resoldre les necessitats de finançament en
l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

En el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears hi haurà
els tipus d’assentaments següents:

Article 112
Ajudes públiques

a) Assentaments d'inscripció de les federacions esportives
i clubs esportius, com també dels seus actes, fets o altres que
s'estableixin reglamentàriament.
b) Assentaments d'anotació de les societats anònimes
esportives, de les seccions esportives de les entitats no
esportives, de les fundacions i de les entitats organitzadores de

Les administracions esportives de les Illes Balears fomentaran
l'activitat física i l’esport mitjançant un règim d'ajudes
públiques dins de les disponibilitats pressupostàries. Els
destinataris d'aquestes ajudes seran preferentment les persones
esportistes, les federacions esportives autonòmiques, els clubs
esportius i seccions esportives inscrites en el Registre d'Entitats
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Esportives de les Illes Balears. A més, s'aplicaran criteris
d'acció positiva per fomentar l'accés de la dona a la pràctica de
l'activitat física i esportiva. En qualsevol cas, s’exclouran
d'aquestes ajudes les entitats esportives que tinguin patrocini de
cases d'apostes o entitats vinculades a la venda d'alcohol, tabac
o similars.
Article 113
Patrocini públic
Les administracions esportives de les Illes Balears podran
acudir al patrocini esportiu com a instrument de comunicació,
difusió i associació a la imatge institucional, en relació amb
esdeveniments, persones esportistes o entitats esportives que
transmetin els valors de l'esforç, del treball, de la companyonia
i de l'esforç personal i col·lectiu, amb ple compliment de la
normativa general sobre publicitat i contractació pública.
Article 114
Esdeveniments esportius singulars
1. Les administracions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears podran declarar un esdeveniment esportiu com a
singular, d'acord amb la seva rellevància esportiva, social,
nombre i categoria esportiva de les persones participants i de
promoció turística de les Illes Balears.
2. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears ha
d'establir reglamentàriament els criteris, les condicions i els
requisits per poder qualificar un esdeveniment esportiu singular
en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el
termini d’un any des de la publicació d’aquesta llei.
Article 115
Premis esportius
1. El Govern de les Illes Balears atorgarà premis, destinats a
guardonar anualment aquelles persones o entitats que s'hagin
distingit especialment per l'activitat desenvolupada o per la
seva contribució al foment de l’activitat física i l'esport en les
Illes Balears.
2. Les bases, la composició del jurat i els altres aspectes de la
concessió d'aquests premis s’han de determinar per reglament,
i correspon a l'Assemblea Balear de l’Activitat Física i l'Esport
fer-ne les propostes o candidatures, sempre respectant els
principis d'igualtat entre dones i homes establerts en aquesta
llei.
Capítol II
Incentius al sector privat
Article 116
Objecte
Les administracions esportives de les Illes Balears afavoriran
i donaran suport a mesures que incentivin aportacions del
sector privat destinades al desenvolupament de l’esport en la
nostra comunitat.
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Article 117
Beneficis fiscals
La comunitat autònoma de les Illes Balears, en aquells
impostos sobre els quals tingui capacitat normativa, podrà
oferir beneficis fiscals a les empreses i entitats públiques i
privades, per les aportacions que destinin a l'esport, en
concepte de mecenatge.
Article 118
Distinció empresarial esportiva
1. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears en
l'àmbit de l'esport fomentarà, a través del seu reconeixement, la
col·laboració amb l'esport de les societats mercantils i d'altres
entitats privades amb personalitat jurídica pròpia.
2. Es podrà establir un sistema de distincions instituït per
reconèixer i premiar actuacions de les societats mercantils i
d'altres entitats amb personalitat jurídica pròpia destacades per
les seves actuacions de patrocini privat i de promoció de
l'esport a les Illes Balears.
TÍTOL VII
FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I TITULACIONS
ESPORTIVES
Article 119
Formació i investigació
L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears, en
l'àmbit de les seves competències, impulsarà la formació i la
investigació científica i tècnica relacionada amb tot el que
afecta i té relació amb l'activitat física i l'esport, com també el
seu desenvolupament tecnològic, d'acord amb l'evolució
europea i mundial en aquest àmbit.
Article 120
Formació i ensenyaments esportius
1. L'ordenació i organització dels ensenyaments esportius de
règim especial que condueixen a l'obtenció de títols amb
validesa acadèmica, la creació i autorització dels centres per
impartir aquests ensenyaments i l'expedició dels títols oportuns,
correspon a la conselleria competent en matèria d'educació.
2. La formació del personal tècnic esportiu en les modalitats o,
si escau, especialitats esportives reconegudes oficialment per
l'administració esportiva estatal, i respecte de les quals no
s'hagin aprovat els títols acadèmics corresponents conforme a
la normativa reglamentària que sigui aplicable, correspondrà a
la conselleria competent en matèria esportiva, la qual les
exercirà per si mateixa o mitjançant les entitats que en
depenguin.
3. La Fundació per a l'Esport Balear impartirà, com a centre
formador, el bloc comú dels ensenyaments esportius en període
transitori i desenvoluparà programes de formació esportiva de
perfeccionament i especialització dels professionals de
l'activitat física i de l'esport per adaptar-los als avanços
científics i tècnics, sense perjudici de les competències que, en
matèria d’ensenyament reglat, corresponguin a altres centres
públics o autoritzats.
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4. Les conselleries competents en matèria d'educació i esports
actuaran d'acord amb el principi de coordinació en l'exercici de
les competències sobre formació i ensenyaments esportius.
5. Les federacions esportives de les Illes Balears que demanin
titulació per al desenvolupament d'activitats de caràcter tècnic
a clubs que participin a competicions oficials hauran d'acceptar
les titulacions que expedeixen els centres reconeguts legalment.
6. Les entitats o centres que imparteixen formacions esportives
que no condueixin a l'obtenció d'un títol oficial hauran de
mostrar en un lloc destacat de la seva publicitat i en els
diplomes o certificats que expedeixin el caràcter no oficial dels
estudis que imparteixen.
7. Les corporacions col·legials podran organitzar cursos de
formació i perfeccionament continu en l’àmbit de l’educació
física, l’activitat física i l’esport.
Article 121
Centres educatius de tecnificació esportiva a les Illes
Balears
1. L'Administració del Govern de les Illes Balears impulsarà la
creació i funcionament de, com a mínim, un centre públic
destinat a l'ensenyament secundari obligatori i als ensenyaments
postobligatoris de les persones esportistes d'alt nivell, d'alt
rendiment i de tecnificació en l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
2. La titularitat i les competències de gerència i gestió del
centre corresponen a la conselleria competent en matèria
esportiva, la qual les exercirà per si mateixa o mitjançant les
entitats que en depenguin.
3. El professorat és proporcionat per la conselleria competent
en matèria d'educació, la qual farà un seguiment i una
supervisió del funcionament del centre.
TÍTOL VIII
DOPATGE ESPORTIU I MEDICINA ESPORTIVA
Capítol I
Dopatge esportiu
Article 122
Mesures de prevenció, control i repressió antidopatge
El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les
federacions esportives balears i amb el Consell Superior
d'Esports, promourà i impulsarà la investigació i l'establiment
de mesures de prevenció, control i sanció per la utilització de
substàncies o mètodes prohibits que alterin indegudament la
capacitat física o els resultats esportius, d'acord amb la
normativa estatal i internacional en vigor.
Article 123
Llista de substàncies i mètodes prohibits
En totes les competicions i activitats esportives que se celebrin
a les Illes Balears, és aplicable la llista de substàncies, grups
farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris destinats a
augmentar artificialment les capacitats físiques de les persones

esportistes o a modificar els resultats de les competicions,
aprovada i publicada pel Consell Superior d’Esports.
Article 124
Controls antidopatge
L’esportista que participi en competicions i activitats esportives
a les Illes Balears té l'obligació de sotmetre's als controls
antidopatge en els supòsits i les condicions que s'estableixin
reglamentàriament. Les anàlisis de les mostres que es prenen en
els controls antidopatge han de realitzar-se en laboratoris
reconeguts oficialment que han de disposar de les
autoritzacions preceptives que atorga l'autoritat sanitària
competent.
Capítol II
Comissió Antidopatge de l'Esport de les Illes Balears
Article 125
Concepte
La Comissió Antidopatge de l'Esport de les Illes Balears és
l'òrgan al qual correspon promoure la protecció de la salut dels
esportistes i desenvolupar una política de prevenció, de control
i de sanció per la utilització de productes, substàncies i mètodes
prohibits, com també una política dirigida a la reincorporació
a la competició esportiva.
Article 126
Composició, funcions i funcionament
1. La Comissió Antidopatge de l'Esport de les Illes Balears està
integrada per representants del Govern de les Illes Balears,
representants de les federacions esportives de les Illes Balears,
i representants de les entitats i associacions que tinguin una
especial vinculació i competència en els sectors de l’activitat
física i l’esport i que puguin aportar experiència i coneixement
en la lluita contra el dopatge, així com per persones de prestigi
reconegut en els àmbits científic, mèdic, esportiu i jurídic.
2. La composició, les funcions i el funcionament de la
Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears s'han de
determinar per reglament.
Capítol III
Medicina esportiva
Article 127
Medicina esportiva i investigació científica
1. El Govern de les Illes Balears promourà la investigació i
l'especialització en el camp de la medicina esportiva, en els
aspectes preventius, per protegir i millorar la salut de
l’esportista, i vetllarà perquè disposi d’una assistència i
cobertura medico-sanitària adequada, amb atenció especial a
les persones integrades en programes de tecnificació, d'alt
nivell i d'alt rendiment.
2. El Govern de les Illes Balears, en col·laboració amb les
administracions locals i insulars i amb les entitats i associacions
esportives o amb qualsevol altre tipus d'organització
interessada en el món de l'esport, promourà l'esport com a hàbit
de salut i facilitarà l'activitat física lliure i espontània, oferint el
màxim d'opcions al major nombre de persones perquè puguin
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ocupar adequadament el temps lliure i practicar l'activitat
esportiva no competitiva.

en la normativa contra la violència, el racisme, la xenofòbia i
la intolerància en l’esport.

3. El Govern de les Illes Balears vetllarà per l'assistència i la
protecció a l’esportista i procurarà que, en l'àmbit de les seves
competències, disposi d'una atenció medico-sanitària adequada
a l'exercici de l'activitat esportiva. S’hauran de contractar o
subscriure especialment convenis de col·laboració amb els
millors especialistes en medicina esportiva, nutrició esportiva
i psicologia esportiva i altres professionals especialitzats en
matèria d'esport, per a la protecció i tractament dels esportistes
en general, amb atenció especial a les persones integrades als
programes de tecnificació esportiva i als esportistes d'alt nivell
i alt rendiment de les Illes Balears.

2. El Govern de les Illes Balears actuarà per prevenir tot tipus
d'accions i manifestacions de violència, racisme, xenofòbia i
intolerància que tinguin el seu origen en activitats i
competicions esportives en l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, i fomentarà l'educació en valors esportius.

Article 128
Assistència sanitària
L’assegurança vinculada a la llicència esportiva haurà de
garantir l’assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de
la pràctica esportiva sense límits de despeses i amb el límit
temporal que determini la normativa reguladora de
l’assegurança esportiva obligatòria.
Capítol IV
Comissió de Medicina Esportiva de les Illes Balears
Article 129
Concepte
La Comissió de Medicina Esportiva de les Illes Balears és
l'òrgan encarregat d'assessorar, orientar per a la prevenció,
recomanar i regular les condicions de les revisions mèdiques i
garantir la gestió adequada dels centres mèdics esportius en
l'àmbit de les administracions públiques competents en aquesta
matèria.
La Comissió ha de garantir la pràctica saludable de l'activitat
física i l’esport per millorar les condicions sociosanitàries dels
esportistes de les Illes Balears.
Article 130
Composició, funcions i funcionament
La composició, les funcions i el funcionament de la Comissió
de Medicina Esportiva de les Illes Balears s'han de determinar
per reglament i han de tenir en compte la verificació i
tractament dels esportistes d'alt nivell i d’alt rendiment de les
Illes Balears.
TÍTOL IX
VIOLÈNCIA EN L’ESPORT
Capítol I
Violència en l'esport
Article 131
Violència derivada dels esdeveniments i de les competicions
esportives
1. Els esdeveniments esportius tenen la consideració
d'espectacles públics i els és aplicable l’establert en aquesta
Llei, en la normativa vigent en matèria d'espectacles públics i

3. Per prevenir i protegir de possibles situacions de violència
sobre la infància i l’adolescència, les administracions esportives
regularan protocols d’actuació que recolliran les actuacions
necessàries per establir un entorn segur en l’àmbit esportiu.
Aquests protocols hauran de ser aplicats en tots els centres que
realitzin activitats esportives, tant de titularitat pública com
privada i, en tot cas, en les federacions esportives i en els
centres d’alt rendiment i tecnificació esportiva.
Així mateix, pel que fa a les entitats que realitzin activitats
esportives amb persones menors d’edat de forma habitual,
també estaran obligades a aplicar els esmentats protocols
d’actuació i la resta d’exigències que es determinen en la
legislació de protecció integral a la infància i l’adolescència
front a la violència.
4. Aquesta llei no menyscaba ni limita l'exercici competencial
de l'Administració General de l'Estat de les seves actuacions en
matèria de protecció de la seguretat ciutadana i l’exercici de les
llibertats públiques, i també de totes les matèries que siguin
competència exclusiva de l'Estat.
Capítol II
Comissió contra la Violència en l'Esport de les Illes
Balears
Article 132
Concepte
1. La Comissió contra la Violència en l'Esport de les Illes
Balears és l'òrgan d'assessorament i consulta per prevenir
qualsevol tipus d'acció o manifestació de violència, racisme,
xenofòbia o intolerància, o que la pugui generar, com a
conseqüència d'activitats o competicions esportives en l'àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. La conselleria competent en matèria d'esports del Govern de
les Illes Balears vetllarà i promocionarà, en col·laboració amb
la conselleria competent en matèria educativa i la pròpia
Comissió contra la Violència en l'Esport, mesures de
conscienciació, principalment durant l'edat escolar, dirigides a
prevenir la violència, el racisme, la xenofòbia, la intolerància,
accions o manifestacions contra la dignitat de la dona, i
fomentarà entre les persones practicants de l'activitat física i
l’esport valors de convivència, joc net, respecte, igualtat de
dones i homes i integració social.
3. Correspon a la Comissió, d'ofici o a proposta dels
ajuntaments o de les federacions esportives, la declaració d'alt
risc d'una activitat o competició esportiva.
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Article 133
Composició, funcions i funcionament

d’acord amb la llei vigent, i en coordinació amb les diferents
entitats locals afectades.

La composició, les funcions i el funcionament de la Comissió
contra la Violència en l'Esport de les Illes Balears s'han de
determinar per reglament.

Article 139
Contingut mínim del Pla d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius en les Illes Balears (PIEDIB)

TÍTOL X
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

El Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius en les Illes
Balears (PIEDIB) contindrà, entre altres, les determinacions
següents:

Capítol I
Instal·lacions esportives
Article 134
Definició d'instal·lació esportiva
S'entén per instal·lació esportiva qualsevol espai obert o tancat,
infraestructura, immoble, equipament o espai natural d'ús
esportiu dotat de les condicions suficients per a la pràctica
d'activitat esportiva o d'entrenament, amb independència de la
titularitat pública o privada.
Article 135
Instal·lacions esportives dels centres d'ensenyament
Les administracions públiques han d'incentivar i procurar la
utilització de les instal·lacions esportives dels centres
d'ensenyament fora de l'horari lectiu.
Article 136
Accessibilitat a les instal·lacions i als equipaments esportius
Les administracions esportives vigilaran que les instal·lacions
i els equipaments esportius siguin accessibles i estiguin
adaptats, i vetllaran per a l'eliminació de barreres, obstacles i
altres impediments que dificultin i limitin la lliure circulació de
persones amb discapacitat. Així mateix, els espais esportius han
d'estar equipats, preparats i condicionats perquè aquestes
persones puguin utilitzar-los de manera adequada, sempre que
ho permeti la naturalesa dels esports i al fet que es destinin
aquests espais.
Article 137
Sostenibilitat en les instal·lacions i els equipaments
esportius
Les administracions esportives vetllaran perquè les
instal·lacions i els equipaments esportius siguin sostenibles i
impulsaran mesures d'eficiència i estalvi energètic que
garanteixin el respecte al medi ambient.
Capítol II
Ordenació de les instal·lacions esportives
Article 138
Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius en les Illes
Balears (PIEDIB)
El Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria
corresponent, aprovarà el Pla d'Instal·lacions i Equipaments
Esportius en les Illes Balears (PIEDIB) com a instrument de
planificació i ordenació per atendre les necessitats de la
població en matèria d'instal·lacions i equipaments esportius,

a) La infraestructura esportiva bàsica determinada per la
necessitat d'instal·lacions, tenint en compte la població, el
nombre de persones usuàries potencials, la ubicació i l'interès
per a l'activitat física i l'esport.
b) Les característiques i condicions mínimes dels terrenys
i les instal·lacions esportives, segons la normativa que permet
l’homologació per a competicions oficials.
c) Les condicions higienicosanitàries i de seguretat que han
de complir les instal·lacions o els equipaments esportius.
d) Les mesures de caràcter ecològic que garanteixin el
respecte al medi ambient.
e) La previsió de la cobertura de demanda de serveis
complementaris de caràcter esportiu per a les persones que
visitin les Illes.
f) Les condicions mínimes d'accessibilitat i servei de
transports públics com a forma d'unió entre els municipis amb
la finalitat de mancomunar instal·lacions.
g) Els requisits de les instal·lacions i els establiments
destinats a la pràctica de qualsevol tipus d'activitat
fisicoesportiva.
Capítol III
Cens d'instal·lacions esportives
Article 140
Característiques generals
1. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears ha
de gestionar i actualitzar un cens detallat d'instal·lacions
esportives, amb les seves característiques tècniques, amb la
finalitat d'identificar-les i controlar-les, facilitant l'elaboració
del Pla d'Instal·lacions i Equipaments Esportius en les Illes
Balears (PIEDIB).
A aquests efectes, tots els titulars d'instal·lacions esportives
situades en les Illes Balears han de facilitar a l'administració
esportiva del Govern de les Illes Balears les dades, els
documents i la informació necessàries per actualitzar el cens.
En cas contrari, la negativa a col·laborar o proporcionar les
dades sol·licitades o requerides pel personal inspector podrà ser
objecte de sanció.
2. La inclusió en el cens autonòmic d'instal·lacions esportives
és un requisit imprescindible per dur a terme competicions
oficials i per percebre subvencions en l'àmbit autonòmic o
ajudes públiques de caràcter esportiu.
3. El cens ha de actualitzar-se segons la periodicitat que
s'estableixi reglamentàriament.
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Article 141
Contingut mínim
El cens d'instal·lacions esportives ha de contenir, com a mínim,
aquestes dades:
a) La ubicació territorial.
b) La titularitat i el caràcter.
c) L'estat de conservació i els serveis de qu`è disposa.
d) La capacitat i les condicions d'accessibilitat per a
persones amb alguna discapacitat.
e) Les modalitats esportives que s’hi puguin desenvolupar
i el caràcter homologat, o la falta d’homologació, de la
instal·lació per les autoritats esportives competents.
f) L'acreditació d'estar en possessió de les llicències
administratives i les cobertures d'assegurances que s'exigeixin
legalment.
Capítol IV
Seguretat en les instal·lacions esportives
Article 142
Obligacions dels titulars de les instal·lacions esportives
1. Els titulars de les instal·lacions i el personal organitzador de
les activitats i competicions esportives no han de permetre
l'accés a l'interior de les persones que intentin introduir-hi
objectes prohibits, no autoritzats, nocius o perillosos, i estan
obligats a retirar-los immediatament. Si no ho fan, se'ls podrà
aplicar el règim sancionador establert en aquesta Llei.
2. Els titulars de les instal·lacions hauran d'exigir l'acreditació
d'una assegurança de responsabilitat civil a les persones
físiques, clubs i entitats que organitzin activitats o competicions
esportives en les instal·lacions, així com l'acreditació de les
seves titulacions al personal responsable i professional de
l'activitat física que desenvolupin la seva activitat professional
per a dirigir, coordinar o organitzar activitats físiques i
esportives, amb l'objectiu de garantir la seguretat i la salut de
les persones usuàries.
3. Els titulars de les instal·lacions hauran d’oferir informació,
en lloc visible i accessible, al públic i a les persones usuàries,
sobre les dades tècniques de la instal·lació, l’equipament intern,
el nom del responsable, la capacitat màxima permesa, l’oferta
d’activitats, les quotes, les tarifes, les normes d’us i
funcionament, i el nom i titulació respectiva de les persones
que presten serveis d’activitat física i esport.
4. Els titulars de les instal·lacions amb més de 500 persones
usuàries diaris, de mitjana, durant l’any anterior, hauran de
cobrir la direcció tècnico-esportiva amb una persona titulada en
ciències de l’activitat física i l’esport.
Article 143
Assegurança de responsabilitat civil
1. Les persones que siguin titulars públics o privats
d'instal·lacions esportives d'ús públic han de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys i
perjudicis que es derivin de l'ús de les instal·lacions. En les
instal·lacions de titularitat pública es pot substituir
l'assegurança de responsabilitat civil per un altre sistema de
cobertura de danys i perjudicis.
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2. En el supòsit d'activitats extraordinàries singulars o
excepcionals subjectes a autorització administrativa, és
aplicable el que disposa la normativa autonòmica vigent en
matèria d'emergències pel que fa a la prevenció en
esdeveniments públics.
Article 144
Revisions de l'equipament i conservació de les instal·lacions
esportives
En les instal·lacions esportives d'ús públic situades a les Illes
Balears han de realitzar-se revisions periòdiques de
l'equipament esportiu, fix o mòbil. La persona titular de la
instal·lació ha de comprovar, sota responsabilitat seva, que
l'equipament es troba en perfecte estat i que compleix els
requisits tècnics de seguretat exigits per la normativa sectorial
aplicable. Així mateix, té l'obligació de conservar i tenir en
bones condicions d'ús les instal·lacions esportives.
Capítol V
Persones espectadores i usuàries de les instal·lacions
esportives
Article 145
Dels drets i les obligacions de les persones espectadores i
usuàries
1. Les persones espectadores i usuàries de les instal·lacions
esportives tenen els drets següents:
a) Contemplar o participar en l'activitat esportiva, i que
aquesta es dugui a terme íntegrament i de la manera i amb les
condicions que han estat anunciades.
b) Rebre la devolució total o parcial de l'import abonat, en
el cas de suspensió o modificació essencial de l'activitat
esportiva, sense perjudici de les reclamacions procedents
d'acord amb la legislació aplicable.
c) Que totes les persones que assisteixin a la instal·lació
esportiva siguin admesos en les mateixes condicions objectives,
sempre que la capacitat de cabuda ho permeti i que no es doni
cap de les causes d'exclusió, que han de ser establertes per
reglament, per raons de seguretat o per raons sanitàries, per
evitar la pertorbació de l'ordre públic o en aplicació del dret
d'admissió.
d) Gaudir de llibertat i indemnitat sexuals, i rebre un tracte
respectuós i no discriminatori totes les persones presents en el
desenvolupament de l'activitat esportiva.
e) Tenir a la seva disposició, en totes les instal·lacions
esportives obertes al públic, els fulls de reclamacions i de
denúncies pertinents, d'acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament.
f) Que la publicitat de les activitats esportives s'ajusti als
principis de veracitat i suficiència, i no contingui informacions
que puguin induir a error ni que puguin generar frau.
g) Tenir dret a utilitzar i rebre informació amb les dues
llengües oficials, sense que això pugui suposar tracte
discriminatori.
h) En cas de discapacitat, accedir a les instal·lacions en les
mateixes condicions que qualsevol altre persona espectadora i
usuària .
2. Les persones espectadores i usuàries de les instal·lacions
esportives tenen les obligacions següents:
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a) Efectuar el pagament corresponent i ocupar les seves
localitats o romandre a les zones assenyalades per al públic,
sense envair l'espai destinat a altres finalitats.
b) Complir els requisits i les condicions de seguretat que
estableixin els titulars o personal organitzador perquè l’activitat
esportiva es dugui a terme amb normalitat, i seguir les
instruccions del personal empleat o encarregat de la vigilància
i seguretat, tant a l'interior com a la entrada i a la sortida de la
instal·lació esportiva oberta al públic.
c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin
crear situacions de perill o incomoditat per a la resta de
persones espectadores i usuàries o per al personal al servei de
la instal·lació esportiva oberta al públic, o que puguin impedir
o dificultar que l'activitat es dugui a terme.
d) Donar un tracte respectuós i no discriminatori a les
persones presents en les instal·lacions i activitats esportives, i
no dur a terme actes que atemptin contra la llibertat i
indemnitat sexuals.
e) No portar armes de cap naturalesa ni altres objectes que
puguin utilitzar-se amb finalitats violentes.
f) Complir els requisits i les normes d'accés i d'admissió
establerts amb caràcter general pels titulars dels establiments
oberts al públic o pels organitzadors de les activitats. Els
criteris d’admissió han de donar-se a conèixer per mitjà de
rètols visibles col·locats en els llocs d'accés i per altres mitjans
que es determinin.
g) Respectar l'horari d'inici i de finalització de l'espectacle
o l'activitat.
h) Adoptar una conducta, a l'entrada i a la sortida de
l'establiment, que garanteixi la convivència entre la ciutadania
i no pertorbi el descans del veïnatge, i no danyar el mobiliari
urbà que hi hagi en l'entorn on es duu a terme l'espectacle o
l'activitat.
i) Respectar les normes reguladores del subministrament
i el consum de tabac i de begudes alcohòliques, i les normes
que estableixen l'edat mínima per a poder accedir als
establiments i als espais oberts al públic.
j) Abstenir-se de portar i exhibir públicament símbols,
indumentària o objectes i d'adoptar conductes que incitin a la
violència, puguin ser constitutives d'algun dels delictes
d'apologia establerts pel Codi penal, o siguin contràries als
drets fonamentals i a les llibertats públiques reconegudes per la
Constitució, especialment si indueixen a qualsevol tipus de
discriminació o atempten contra la llibertat i indemnitat
sexuals.
k) Complir i obeir les ordres, requeriments o disposicions
de les autoritats governatives o esportives, dels agents de
l'autoritat i del personal inspector esportiu, en relació amb les
actuacions, condicions, circumstàncies i comportaments que
afectin o puguin afectar el desenvolupament normal i adequat
de les activitats o competicions esportives.
l) Complir les obligacions establertes en la normativa
vigent en matèria de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears.
3. L'exercici del dret d'admissió no pot comportar, en cap cas,
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió,
discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social de les persones
espectadores de les activitats esportives, tant pel que fa a les
condicions d'accés com la permanència en les instal·lacions
esportives i a l'ús i benefici dels serveis que es presten.

Article 146
Regulació específica dels drets i deures de les persones
usuàries d'instal·lacions esportives
1. Les persones titulars o propietàries de les instal·lacions
esportives hauran d'aprovar les normes d'utilització de la
instal·lació per establir els drets i obligacions de les persones
usuàries, que s’han d’adaptar a aquestes especificacions:
a) Especificacions d'ordre general: regulació de les
condicions generals d'accés, tant pel que fa a les condicions de
pagament com de respecte a la capacitat de cabuda establerts;
destinar la instal·lació a la finalitat determinada en l'acord
d'utilització; i adoptar les mesures necessàries per a no
interferir en els horaris i les activitats de la resta de les persones
usuàries.
b) Normes generals per les persones usuàries: és necessari
concretar els els drets i deures de les persones usuàries. A més
dels drets fonamentals, s'establirà el dret al servei en unes
condicions adequades (nivell lumínic, temperatura, neteja, etc.),
i el dret a fer arribar queixes o suggeriments al gestor amb el
compromís de resposta en un termini establert.
c) Els deures més comuns: el pagament dels preus
establerts; l'obligació d'utilitzar vestimenta i calçat exclusiu i
adequat a l'espai o activitat; prohibicions de fumar i consumir
begudes alcohòliques en espais esportius; i la introducció
d'objectes de vidre o de qualsevol altre material similar.
d) Normes específiques per a espais.
e) Faltes, amonestacions i sancions: gravetat de les faltes
i els procediments sancionadors que es poden iniciar.
f) Recomanacions, consells i suggeriments que el gestor
vol fer a les persones usuàries, però que no representen deures
de compliment obligat.
2. Aquesta informació s’ha de posar a disposició de les
persones usuàries almenys en una de les llengües cooficials.
TÍTOL XI
EXERCICI PROFESSIONAL DE L’ACTIVITAT
FÍSICA I L’ESPORT
Capítol I
Disposicions generals
Article 147
Objecte
1. Es regula, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, l'exercici professional de l'activitat física i l’esport per
a la salvaguarda dels drets de seguretat i salut de les persones
consumidores i usuàries dels serveis esportius, a través de la
qualitat en la prestació d’aquests, de conformitat amb les
normes generals sobre titulacions acadèmiques i professionals,
les qualificacions i els certificats de professionalitat expedits
per l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
2. L'objecte dels serveis esportius regulats en aquesta Llei
inclou qualsevol manifestació d'activitats esportives orientades
a objectius educatius, de rendiment esportiu, iniciació ,
aprenentatge, oci saludable, recreació, salut i altres objectius
anàlegs.
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Article 148
Drets de les persones consumidores o usuàries dels serveis
esportius

permet que l'activitat es realitzi de forma segura, saludable i
sense menyspreu de la salut i integrat física de les persones
consumidores i destinatàries d'aquests serveis.

1. Les persones consumidores o usuàries dels serveis esportius
tindran aquests drets:

2. Si l'activitat professional s'exerceix específicament en una
modalitat o especialitat esportiva, s'exigirà, com a mínim, la
certificació de la formació de cicle inicial de personal tècnic en
la modalitat o especialitat esportiva corresponent regulada en
el Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, o la certificació de
la formació de nivell 1 de període transitori en la modalitat o
especialitat esportiva corresponent prevista en l'esmentat Reial
Decret 1363/2007, com també a les formacions del període
transitori previstes en el Reial Decret 1913/1997, de 19 de
desembre.

a) A rebre uns serveis esportius adequats a les condicions
i necessitats personals, d'acord amb l'estat dels coneixements
científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i
seguretat que s’estableixin reglamentàriament.
b) Al respecte de la seva personalitat, dignitat i intimitat.
c) A disposar d'informació veraç, clara, accessible,
suficient i comprensible dels serveis i de les activitats
fisicoesportives que s’hi duguin a terme.
d) A rebre una prestació de serveis esportius que no
fomenti pràctiques esportives que puguin resultar perjudicials
per a la salut.
e) Al fet que el personal professional dels serveis
d’activitat física i esportius s'identifiqui i a ser informades
sobre la seva qualificació professional, tant en serveis
presencials com en serveis telemàtics.
f) Al fet que la publicitat dels serveis esportius sigui
accessible, objectiva, veraç i no promogui pràctiques esportives
perjudicials per a la salut o la seguretat, de manera que no
resulti enganyosa i respecti la base científica de les activitats i
prescripcions.
g) Al fet que en els contractes que se celebrin es
reflecteixin els drets de les persones consumidores i
destinatàries de serveis esportius, com també els deures de qui
presta els serveis esportius als quals fa referència aquesta Llei.
h) A rebre la informació i la documentació, així com les
comunicacions orals relacionades amb els serveis esportius,
almenys en llengua catalana.
2. Els drets regulats en aquest article s'entendran sense
perjudici dels drets i deures que reconegui la normativa vigent
en matèria de consum, en matèria educativa, en matèria de
llengua i en matèria de turisme.
Article 149
Mecanismes de garantia
1. L'administració esportiva del Govern de les Illes Balears, en
l'exercici de les seves competències, vetllarà per la salvaguarda
dels drets de seguretat i salut de les persones consumidores o
destinatàries dels serveis esportius mitjançant l'establiment dels
sistemes de control i inspecció oportuns.
2. La conselleria del Govern de les Illes Balears competent en
matèria d'esports n’exercirà les funcions de control i inspecció,
sense perjudici de les competències pròpies de la inspecció
d’altres organismes o entitats.
Capítol II
Àmbit funcional i requisits de titulació
Article 150
Activitats professionals i àmbit funcional
1. Té el caràcter d'exercici professional de l'activitat física i
l'esport, a l'efecte d'aquesta Llei, aquella que es manifesta
específicament en el si de l'activitat física i l'esport mitjançant
l'aplicació de coneixements i tècniques específiques, i que

3. Quant a la prestació de serveis públics municipals, els
ajuntaments dels municipis amb més de 3.000 habitants hauran
de garantir, ja sigui per si mateixos o mancomunadament, que
la gestió i organització tècnica dels serveis esportius es
dirigeixi a través de persones titulades en ciències de l’activitat
física i l’esport, d'acord amb els termes establerts legalment.
4. Els titulars de les instal·lacions amb més de 500 persones
usuàries diaries, de mitjana, durant l’any anterior, hauran de
cobrir la direcció tècnico-esportiva amb una persona titulada en
ciències de l’activitat física i l’esport.
5. Les activitats professionals requeriran la presència física en
el seu desenvolupament, excepte si:
a) La funció que es desenvolupa es limita en la planificació
o programació de l'entrenament.
b) Es tracta únicament de funcions instrumentals de gestió.
6. En el cas que l'activitat professional s'exerceixi al marge de
l’organització federativa corresponent, no serà exigible cap
llicència federativa.
7. La utilització pels centres, entitats esportives o autònoms de
les Illes Balears de pàgines web, aplicacions o altres
tecnologies de la informació i la comunicació de caràcter
anàleg que incloguin plans d'entrenament en línia i informació
de contingut tècnic esportiu, haurà de disposar de la supervisió
d’una persona professional qualificada de l'activitat física i
l'esport i visibilitzar en aquests mitjans la titulació de dit
professional.
Capítol III
Prestació de serveis per les persones professionals de
l'activitat física i l’esport
Article 151
Obligacions de les persones professionals de l'activitat física
i l’esport
a) Estar en possessió dels requisits que habiliten per a
l'exercici professional de l'esport i de l'activitat física, conforme
a la normativa vigent.
b) Acreditar formació en primers auxilis, sempre que
l'activitat professional a desenvolupar requereixi presència
física.
c) Respectar la personalitat, dignitat i intimitat de les
persones destinatàries dels serveis.
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d) Vetllar per la seguretat en la pràctica esportiva de les
persones destinatàries dels seus serveis i col·laborar activament
en l'erradicació de pràctiques que puguin resultar perjudicials
per a la salut de les persones consumidores i usuàries.
e) Prestar uns serveis adequats a les condicions i
necessitats de les persones destinatàries d'acord amb l'estat dels
coneixements científics de cada moment i amb els nivells de
qualitat i seguretat que s'estableixi en la normativa vigent.
f) Oferir a les persones destinatàries dels serveis una
informació suficient i comprensible de les activitats que vagin
a desenvolupar-se sota la seva direcció o supervisió.
g) Publicar els serveis d’activitat física i esportius de forma
objectiva, precisa i veraç, de manera que no esdevinguin falses
expectatives o es fomentin pràctiques esportives perjudicials
per a la salut i la seguretat dels consumidors o persones
destinatàries del servei, i informant en tot moment de la
titulació de les persones professionals que ofereixen el servei
que el consumidor contracta.
h) Identificar-se davant les persones destinatàries dels
serveis i informar-los de la seva titulació.
i) Fomentar els valors positius de l'esport, tant personals
com a socials, que afavoreixin una bona convivència esportiva.
j) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat
efectiva de la dona en la pràctica de l'esport i de l'activitat
física, evitant qualsevol acte de discriminació de qualsevol
naturalesa.
k) Desenvolupar l'activitat professional protegint les
persones destinatàries dels seus serveis, especialment les
persones menors.
l) Procurar una actualització constant i perfeccionament
dels seus coneixements.
m) Promoure un ús respectuós i responsable del mitjà
natural en el desenvolupament de les activitats esportives.
n) Garantir el bon tracte i cura dels animals que
intervinguin en la realització de les activitats esportives.
Article 152
Assegurança de responsabilitat professional
1. L'exercici professional de l'activitat física i l’esport precisa
la subscripció prèvia d’una assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi la indemnització pels danys que es causin a tercers
amb motiu de la prestació dels serveis esportius.
2. Aquesta assegurança no serà obligatòria en cas que l'activitat
professional s'exerceixi exclusivament per compte d'una altra
persona que ja tingui assegurats els riscos de l'activitat que
comprengui l'exercici professional.
3. Tampoc serà obligatòria per aquelles persones titulades en
ciències de l'activitat física i l'esport que estiguin col·legiades
com a exercents en el seu col·legi professional, sempre que
aquest disposi d’una assegurança col·lectiva de responsabilitat
professional.
Article 153
Exercici a través de societats professionals

2/2007, de 15 de març, de societats professionals, i les seves
normes de desenvolupament.
2. Les societats professionals estan sotmeses a les mateixes
obligacions que la Llei citada estableix per a les persones que
duen a terme activitats professionals regulades.
TÍTOL XII
JUSTÍCIA ESPORTIVA, RÈGIM DISCIPLINARI I
TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT
Capítol I
Jurisdicció esportiva
Article 154
Àmbits d'aplicació
A l'efecte d’aquesta llei, la jurisdicció esportiva s'estén al
coneixement i resolució de les qüestions que en matèria
jurídico-esportiva se suscitin en els àmbits següents:
a)
b)
c)
d)

Disciplinari
Organitzatiu i de competició
Electoral
Associatiu

Article 155
Àmbit disciplinari
1. La potestat disciplinària és la facultat d'investigar i, si escau,
sancionar els agents de l'activitat esportiva en ocasió
d'infraccions de les regles del joc o competició, o de les normes
generals de conducta esportiva establertes en aquesta Llei i en
les disposicions que la desenvolupin.
2. S'entén per infraccions de les regles del joc o de la
competició les accions o omissions que durant el
desenvolupament del joc, de la competició o de la prova en
vulnerin, impedeixin o pertorbin el desenvolupament. No es
considerarà exercici de la potestat disciplinària esportiva la
facultat d'adreça del joc, prova o competició pels jutges o
àrbitres a través de l’aplicació de les regles tècniques de la
modalitat o activitat esportiva corresponent.
3. Són infraccions de les normes generals de conducta esportiva
les accions o omissions que suposin un trencament de qualsevol
norma d'aplicació en l'esport no inclosa en l'apartat anterior o
dels principis generals de la conducta esportiva que es deriven
dels articles 4 i 5 d’aquesta llei.
4. La potestat disciplinària s'estén a les entitats esportives i als
i a les persones esportistes que formin part d’aquests, personal
tècnic i directiu, als jutges i jutgesses, àrbitres i, en general, a
totes aquelles persones i entitats que en la seva condició
d'agents de l'activitat esportiva es trobin regulats en aquesta
llei.
5. L'exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon:

1. L'exercici professional regulat per aquesta Llei podrà dur-se
a terme a través de societats professionals, d'acord amb el que
estableix la normativa vigent. Aquesta prestació podrà
realitzar-se sobre la base de qualsevol de les formes societàries
previstes en les lleis i complint els requisits establerts en la Llei

a) Als clubs esportius, sobre els seus socis o associats,
persones esportistes o personal tècnic, directiu i gestor.
b) A les federacions esportives de les Illes Balears, a través
dels seus òrgans disciplinaris, sobre tothom qui en formi part de
l'estructura orgànica i, en general, sobre totes aquelles persones
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i entitats que, estant federades, desenvolupen l'activitat
esportiva corresponent a l'àmbit autonòmic. S'estendrà també
sobre totes les persones participants en l'organització de l'esport
en edat escolar quan tinguin delegada l'organització d'aquestes
competicions, conforme al que estableix la disposició que
regula la convocatòria de les Finals d'Esport en Edat Escolar de
les Illes Balears.
c) El personal organitzador d'esdeveniments i activitats
esportives ordinaris de caràcter no federat respecte de les
persones participants, conforme a les bases i regles que aquests
estableixin.
d) Al Tribunal Balear de l'Esport, sobre les persones i
entitats de les federacions esportives, sobre les federacions i les
persones directives, i sobre totes aquelles persones i entitats
que estiguin inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les
Illes Balears.
6. La competència del Tribunal Balear de l'Esport s'articula en
via administrativa de recurs, contra les decisions de les
persones i entitats descrites en el paràgraf anterior, o en
primera instància quan així ho determini aquesta Llei.
Article 156
Àmbit organitzatiu i de competició
1. La competència en matèria organitzativa i de competició
s'estén sobre les qüestions següents:
L'accés, exclusió, organització, ordenació i funcionament de la
competició federativa, a més de sobre la concessió o denegació
de les llicències i habilitacions esportives.
2. L'exercici de la competència de control de legalitat esportiva
en l'àmbit organitzatiu correspon:
a) Als òrgans competents de les federacions esportives de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la
competició federada.
b) En segona instància, en via administrativa de recurs, al
Tribunal Balear de l'Esport.
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Article 158
Àmbit associatiu
1. La competència en matèria associativa s'estén sobre aquestes
qüestions:
a) La impugnació, pels associats, dels acords i decisions de
funcionament ordinari i de gestió interna que adopten els
òrgans directius, de govern o de representació de les entitats
esportives, a exclusió de les relacions laborals i d'altres de
naturalesa no dispositiva.
b) Els processos electorals dels clubs esportius de les Illes
Balears o mocions de censura contra els òrgans de
representació i de gestió i administració.
2. Els acords i decisions de funcionament ordinari i gestió
interna que adopten els òrgans directius, de govern o de
representació de les entitats esportives poden ser objecte
d’impugnació davant la jurisdicció ordinària.
3. L'exercici de la competència del control de legalitat esportiva
en matèria associativa relativa a processos electorals dels clubs
esportius correspon:
a) A les juntes electorals dels clubs esportius.
b) En segona instància, en via de recurs, a la jurisdicció
ordinària.
4. L'exercici de la competència del control de legalitat esportiva
en matèria associativa relativa a les mocions de censura contra
qualsevol membre de la Junta Directiva dels clubs esportius
correspon:
a) A les meses que han de conèixer la moció de censura.
b) En segona instància, en via de recurs, a la jurisdicció
ordinària.
Capítol II
Infraccions i sancions
Secció 1a
Infraccions

Article 157
Àmbit electoral
1. L'exercici de la competència de control de la legalitat
esportiva en l'àmbit electoral és la facultat que s'atribueix als
legítims titulars per a conèixer i resoldre les qüestions que es
plantegin en relació amb els processos electorals o mocions de
censura dels òrgans de representació i de gestió i administració
de les federacions esportives de les Illes Balears.
2. L'exercici de la competència de control de legalitat esportiva
en l’àmbit electoral de les federacions esportives correspon:
a) A les juntes electorals de les federacions esportives,
respecte dels seus processos electorals, i a les meses que han de
conèixer les mocions de censura contra qualsevol membre de
la Junta Directiva de les federacions esportives de les Illes
Balears.
b) En segona instància, en via de recurs, al Tribunal Balear
de l'Esport.

Article 159
Classes d'infraccions per la seva gravetat
Les infraccions a les regles de joc o competició i a les de
conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus o lleus.
Tindran la consideració d'infraccions aquelles que pugui
cometre indistintament qualsevol persona física o jurídica que
formi part dels agents de l'activitat esportiva regulats en aquesta
Llei i que, per tant, estan sotmeses al règim disciplinari de
l'esport.
Article 160
Infraccions molt greus
1. Es consideraran, en tot cas, com a infraccions molt greus a
les regles de joc o competició, o a les normes generals de
conducta esportiva, les següents:
a) Usurpar,
competències.

de

manera

il·legítima,

atribucions

o
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b) La inactivitat o desistiment de funcions les persones
integrants dels òrgans disciplinaris o electorals de les entitats
esportives que suposin incompliment molt greu dels seus
deures legals i estatutaris.
c) El trencament de sancions imposades per falta greu o
molt greu.
d) L'acte dirigit a predeterminar, mitjançant preu,
intimidació, indemnització o avantatge, o simple conveni, el
resultat d'esdeveniments o activitats esportives ordinàries.
e) L'ús, la incitació o administració de substàncies i
l'ocupació de mètodes prohibits destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l'esportista, la negativa a
sotmetre's als controls establerts reglamentàriament, així com
les conductes que incitin, tolerin o promoguin la utilització de
tals substàncies i mètodes o les que impedeixin o dificultin la
realització dels controls.
f) L'agressió, intimidació o coacció a jutges o jutgesses,
àrbitres, persones esportistes, entrenadors o entrenadores,
personal tècnic, delegat, directiu i altres persones pertanyents
a qualsevol altre col·lectiu de l'esport i al públic en general,
motivada per la celebració d'un esdeveniment o activitat
esportiva ordinària.
g) Els actes violents, racistes, xenòfobs o intolerants.
h) Qualsevol actuació que impedeixi la celebració d'un
esdeveniment, activitat esportiva ordinària, o que n’obligui a la
suspensió temporal o definitiva, excepte aquelles que estiguin
permeses expressament per un precepte legal.
i) Les declaracions públiques d'esportistes, entrenadors o
entrenadores, jutges o jutgesses, àrbitres, personal tècnic,
directiu o de la resta de col·lectius de l'esport que incitin els
equips o els espectadors a la violència.
j) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries
de les seleccions esportives autonòmiques.
k) La protesta o actuació individual irada i ofensiva o
l'incompliment manifest de les ordres i instruccions emanades
de jutges o jutgesses, àrbitres, entrenadors o entrenadores,
personal tècnic, directiu i altres autoritats esportives, amb
menyspreu de la seva autoritat.
l) Els abusos d'autoritat i l'incompliment, per les persones
directives, dels acords de l l'Assemblea General i altres òrgans
de les entitats esportives, així com dels reglaments electorals i
altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
m) No executar, la persona titular de la presidència de
l'entitat, els acords o altres ordres i requeriments del Tribunal
Balear de l'Esport adoptats en l'exercici de les seves funcions.
n) No convocar les assemblees, els òrgans col·legiats de les
entitats esportives, en els terminis i condicions legals, de forma
sistemàtica i reiterada.
o) La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del
càrrec.
2. Seran també infraccions molt greus a les regles de joc o
competició i a la conducta esportiva aquelles que amb tal
caràcter estableixin les entitats esportives en els estatuts i
reglaments respectius, en funció de l'especificitat de la
modalitat esportiva dins de les limitacions que, sobre
infraccions i sancions, imposa aquesta llei.
Article 161
Infraccions greus
Constitueixen infraccions comunes greus a les regles del joc o
competició i a les normes generals de conducta esportiva:

a) El trencament de sancions imposades per infraccions
lleus.
b) Incomplir, per part de qui no sigui personal directiu
d'entitats esportives, els reglaments electorals i, en general, dels
acords de l'Assemblea General i altres disposicions estatutàries
o reglamentàries.
c) Els insults i ofenses a jutges o jutgesses, àrbitres,
entrenadors o entrenadores, personal tècnic o directiu i altres
autoritats esportives o jugadors i contra el públic assistent en un
esdeveniment o activitat esportiva ordinària.
d) Els actes notoris i públics que atemptin contra la
dignitat, el decòrum i els valors que impulsa aquesta Llei.
e) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades
incompatibles amb l'activitat o funció esportiva exercida.
f) La protesta col·lectiva o tumultuària que alteri el
desenvolupament de l'esdeveniment o activitat esportiva
ordinària.
g) La inactivitat o desistiment de funcions de les persones
que integren òrgans disciplinaris o electorals esportius, que no
suposin incompliment molt greu dels deures legals i estatutaris.
h) Irrompre en un terreny de joc durant el
desenvolupament d'un esdeveniment o activitat esportiva
ordinària quan n’alteri el desenvolupament però no n’impedeixi
ni suspengui la celebració.
i) Incomplir les ordres i instruccions emanades de jutges
o jutgesses, àrbitres, entrenadors o entrenadores, personal
tècnic o directiu i altres autoritats esportives que s’hagin
adoptat en l'exercici de les seves funcions, quan no revesteixin
el caràcter de falta molt greu.
j) Incomplir les instruccions i normes particulars que
estableix el personal organitzador per al desenvolupament
d'esdeveniments i activitats esportives ordinàries, quan es
generin riscos per a la resta de persones participants i per a
tercers.
k) L'incompliment de les instruccions i normes particulars
que estableixen els titulars d'instal·lacions esportives d'ús
públic que generin riscos per a la resta de persones usuàries.
l) La participació d'esportistes en esdeveniments o
activitats esportives ordinàries de l'àmbit no federat sense
l'autorització del seu club, agrupació, grup o societat anònima
esportiva corresponent, quan aquesta autorització sigui
preceptiva conforme als estatuts o reglaments interns.
m) La participació en qualitat de jutges, en esdeveniments
o activitats esportives ordinàries de l'àmbit no federat quan, per
estar en possessió d'una llicència federada d'aquest estament,
aquesta autorització sigui preceptiva.
n) Les que, amb aquest caràcter, estableixin les entitats
esportives en els estatuts i reglaments respectius, en funció de
l'especificitat de la seva modalitat esportiva.
Article 162
Infraccions lleus
Constitueixen en tot cas infraccions lleus, de qualsevol de les
persones sotmeses al règim disciplinari de l’esport, les
següents:
a) La formulació d’observacions a jutges o jutgesses,
àrbitres, personal tècnic, entrenadors o entrenadores i altres
autoritats esportives, jugadors o jugadores o contra el públic
assistent, de manera que suposi una incorrecció lleu.
b) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les
ordres i instruccions rebudes pels jutges o jutgesses, àrbitres,
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personal tècnic, entrenadors o entrenadores i altres autoritats
esportives en l'exercici de les seves funcions.
c) Les conductes clarament contràries a les normes
esportives, que no incorrin en la qualificació de molt greus o
greus.
d) L'incompliment de les instruccions i normes particulars
que estableixin el personal organitzador per al
desenvolupament d'esdeveniments i activitats esportives
ordinàries, quan no es tipifiqui amb caràcter de molt greu o
greu.
e) L'incompliment de les instruccions i normes particulars
establertes pels titulars d'instal·lacions esportives d'ús públic
que n’afectin el funcionament.
f) Les que, amb aquest caràcter, estableixin les entitats
esportives en els estatuts i reglaments respectius, en funció de
l'especificitat de la seva modalitat esportiva.
Secció 2a
Sancions
Article 163
Sancions per infraccions molt greus
1. Les infraccions molt greus podran ser objecte d'alguna
d’aquestes sancions:
a) Privació de la llicència o habilitació federativa durant un
període de 20 anys.
b) Inhabilitació per ocupar càrrecs en les entitats esportives
durant un període de 20 anys.
c) Privació dels drets de membre associat durant un
període de 20 anys.
d) Prohibició d'accés a instal·lacions esportives entre un i
quatre anys.
e) Expulsió definitiva de l'esdeveniment o de l'activitat
esportiva ordinària.
f) Suspensió temporal de la llicència o habilitació
federativa entre un i quatre anys.
g) Inhabilitació, entre un i quatre anys, per ocupar càrrecs
en les entitats esportives.
h) Suspensió temporal dels drets de membre associat entre
un i quatre anys.
i) Pèrdua d'entre 6% i 12% dels punts en la classificació
final.
j) Clausura del terreny de joc o de la instal·lació esportiva
de dos mesos fins a una temporada.
k) Multa de 6.001 euros fins a 30.000 euros.
l) Pèrdua o descens de categoria esportiva.
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b) Suspensió dels drets de membre associat per un període
superior a un mes i inferior a un any.
c) Clausura de les instal·lacions esportives fins a tres
partits, o fins a dos mesos dins de la mateixa temporada.
d) Multa per quantia compresa entre 601 euros i 6.000
euros.
e) Prohibició d'accés a instal·lacions esportives per termini
superior a un mes i inferior a un any.
f) Pèrdua de la trobada.
g) Desqualificació de l'esdeveniment o de l'activitat
esportiva ordinària.
h) Amonestació pública.
i) Pèrdua d'entre 1% i 5% dels punts en la classificació
final.
j) Inhabilitació per un termini superior a un mes i inferior
a un any per ocupar càrrecs en les entitats esportives.
k) Prohibició de participar en esdeveniments i activitats
esportives ordinàries de qualsevol caràcter i organització, per
un període superior a un mes i inferior a un any.
l) Expulsió d'un esdeveniment o activitat esportiva
ordinària.
Article 165
Sancions per infraccions lleus
Les infraccions lleus podran ser objecte d'alguna d’aquestes
sancions:
a) Inhabilitació de fins a un mes per ocupar càrrecs en
l'organització esportiva de les Illes Balears, quan es tracti de la
persona titular d’una presidència i altres directius d’entitats
esportives.
b) Suspensió de llicència o habilitació federativa per temps
inferior a un mes, o d'un a tres partits o proves.
c) Prohibició d’accés a instal·lacions esportives per temps
inferior a un mes.
d) Prohibició de participar en esdeveniments i activitats
esportives ordinàries de qualsevol caràcter i organització per un
període inferior a un mes.
e) Multa de 60 euros a 600 euros.
f) Advertència.
Article 166
Circumstàncies modificatives
1. Es consideraran com a circumstàncies atenuants el
penediment espontani i l'existència de provocació suficient
immediatament anterior a la comissió de la infracció.

2. Les sancions previstes en els paràgrafs a), b) i c) de l'apartat
anterior únicament podran imposar-se, de manera excepcional,
per la reincidència en faltes molt greus o per l'especial
transcendència social o esportiva de la infracció.

2. Es consideraran com a circumstàncies agreujants de la
responsabilitat la reincidència, el preu, el perjudici econòmic
ocasionat i el nombre de persones afectades per la infracció
respectiva.

Article 164
Sancions per infraccions greus

3. S'entendrà produïda la reincidència quan la persona
infractora hagi comès, almenys, una infracció de la mateixa
naturalesa, declarada per resolució ferma, en el termini d'un
any.

Les infraccions greus podran ser objecte d'alguna de les
sancions següents:
a) Suspensió de llicència o habilitació federativa per un
termini superior a un mes i inferior a un any, o de quatre a vint
trobades, o prohibició per obtenir-la durant el mateix període
de temps.

4. Els òrgans disciplinaris sancionadors podran, en l'exercici de
la seva funció, aplicar la sanció en l'extensió que considerin
adequada, ponderant, en tot cas, la naturalesa dels fets, les
conseqüències de la infracció i la concurrència de
circumstàncies atenuants o agreujants.
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Article 167
Causes d'extinció de la responsabilitat
La responsabilitat disciplinària s'extingeix:
a)
b)
c)
d)

Pel compliment de la sanció.
Per la defunció de la persona inculpada.
Per dissolució de l'entitat esportiva sancionada.
Per prescripció de les infraccions o sancions.

Article 168
Prescripció d'infraccions i sancions
1. El termini de prescripció de les infraccions i de les sancions
serà de vint-i-quatre mesos, divuit mesos o dotze mesos, segons
es tracti d’infraccions molt greus, greus o lleus.
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a
comptar el dia en què es van cometre els fets i s'interromp en el
moment en què s'acorda iniciar el procediment sancionador.
3. El termini de prescripció de les sancions començarà a
comptar des de l'endemà a aquell en què adquireixi fermesa la
resolució per la qual es va imposar la sanció o des del moment
en què s'infringís el seu compliment, si aquest ja hagués
començat.
4. El seu còmput es reprendrà si l'expedient romangués
paralitzat durant tres mesos per causa no imputable al
presumpte responsable.
Article 169
Normes bàsiques dels procediments sancionadors
1. Els procediments sancionadors respectaran la presumpció
d'inexistència de responsabilitat mentre no se’n demostri el
contrari i garantiran el principi de contradicció i audiència a les
persones interessades.
2. Les sancions imposades a través del procediment disciplinari
seran immediatament executives, tret que l'òrgan encarregat de
la resolució del recurs n’acordi la suspensió.

7. En el no preveu en aquesta Llei, seran d'aplicació supletòria
les normes contingudes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i en altres disposicions reglamentàries sobre
l’exercici de la potestat sancionadora de les administracions
públiques.
Article 170
Normes específiques del procediment d'urgència
1. Els procediments disciplinaris iniciats per infraccions
susceptibles de ser qualificades d’infracció lleu o greu, quan
requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris
per raó del desenvolupament normal del joc, la prova o la
competició, o sigui necessària i justificada una intervenció
ràpida dels comitès jurisdiccionals, poden tramitar-se pel
procediment d’urgència.
2. El procediment d’urgència que estableixin les diferents
federacions ha de respectar el que es disposi en aquesta Llei i
ha de regular, en qualsevol cas, la forma i els terminis
preclusius per al compliment del tràmit d’audiència i reconèixer
el dret de la persona infractora a conèixer, abans que caduqui
el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hagi formulat en contra
seva, com també el dret a fer les al·legacions que consideri
pertinents, a recusar les persones que integren el comitè o òrgan
disciplinari que tingui atribuïda la potestat sancionadora, i a
proposar proves que tendeixin a demostrar els fets en què la
persona infractora basi la seva defensa.
3. El procediment d'urgència es pot iniciar mitjançant l'acta del
partit, la prova o la competició que reflecteixi els fets que
puguin donar lloc a la sanció, que han de signar l'àrbitre o qui
estigui oficialment encarregat d'estendre-la i les persones que
competeixen o per qui les representa, si es tracta d'esports de
competició individual, o les persones representats o delegades
dels clubs esportius, si es tracta de competició per equips, així
com les ampliacions, annexes o aclariments de les mateixes en
les quals es faci constar la comissió de les presumptes
infraccions.
Article 171
Imposició de les sancions

3. Les actes subscrites pels jutges o àrbitres de l'esdeveniment
o activitat esportiva ordinària constituiran mitjà documental
necessari en el conjunt de la prova de les infraccions a les
regles i normes esportives. Tendran igual naturalesa les
ampliacions o aclariments.

A cadascuna de les infraccions tipificades en aquesta títol li
correspondrà la imposició d'una única sanció de les que s’hi
determinen, sense perjudici del que està previst en l'article 173
en relació amb les multes accessòries.

4. Les manifestacions de l’àrbitre o jutge plasmades en les actes
es presumeixen certes, excepte prova en contra.

Article 172
Execució de les sancions

5. En l'establiment de sancions pecuniàries s'haurà de preveure
que la comissió de les infraccions tipificades no resulti més
beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les
normes infringides.

1. Les sancions imposades a través dels procediments
disciplinaris, i relatives a infraccions de les regles de joc o
competició i a les normes de la conducta esportiva, seran
immediatament executives, sense que la mera interposició dels
recursos o reclamacions que hi corresponguin en contra en
suspenguin l’execució.

6. Per graduar les sancions, es tindran en compte les
circumstàncies concurrents, la naturalesa dels fets, les
conseqüències i els efectes produïts, l'existència
d'intencionalitat i la concurrència de circumstàncies
modificatives.

2. Els òrgans que, en l'àmbit disciplinari, tramitin els recursos
o reclamacions podran, d'ofici o a instàncies del recurrent,
suspendre raonadament l'execució de la sanció imposada,
valorant especialment els interessos públics i privats
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concurrents, així com les conseqüències que per a ells pot
suposar l'eficàcia immediata o l'ajornament de l'execució.
Article 173
Regles per a la imposició de sancions pecuniàries
1. Únicament podran imposar-se sancions personals consistents
en multa persones esportistes i al personal tècnic quan aquests
siguin professionals, i als directius i resta de col·lectius de
l'esport quan percebin qualsevol tipus de remuneració.
2. Amb caràcter accessori podran imposar-se sancions
consistents en multa sempre que estiguin previstes en les
disposicions estatutàries i reglamentàries per a la categoria
d'infracció que es tracti i que, en el seu conjunt, resultin
congruents amb la gravetat d’aquesta. D'estar previstes,
aquestes sancions en cap cas podran superar el 10% de l'escala,
que si escau, es correspongui quan la multa sigui la sanció
principal.
3. L'impagament de les sancions pecuniàries tindrà la
consideració de trencament de sanció.
4. En tot cas es tindrà en compte, per a la imposició de sancions
pecuniàries, el nivell de retribució de l'infractor.
5. No tindran caràcter sancionador, a l'efecte d'aquesta Llei, les
quantitats que les federacions esportives estableixin en els seus
reglaments respecte de les entitats esportives adscrites a
aquestes, relatives a l'organització, participació i
desenvolupament de les competicions i proves esportives.
Article 174
Normativa aplicable
En l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en els
àmbits disciplinari, organitzatiu i de competició, i electoral, els
òrgans titulars aplicaran els estatuts i reglaments corresponents,
degudament aprovats, de les respectives entitats implicades, i
el personal organitzador de l'àmbit no federat, les regles o bases
de l'activitat esportiva organitzada, i en tot cas, la resta de
normes de l'ordenament jurídic esportiu així com altres normes
que resultin aplicables amb caràcter supletori, d'acord amb el
que s'estableix a l’article169.7 d’aquesta Llei.
Article 175
Compatibilitat de la potestat jurisdiccional esportiva
L'exercici de la competència de control de legalitat esportiva és
compatible i independent d'altres responsabilitats
administratives, de la responsabilitat civil, com també del règim
derivat de les relacions laborals, que es regiran per la legislació
corresponent en cada cas.
Capítol III
Tribunal Balear de l'Esport
Article 176
Concepte i naturalesa
1. El Tribunal Balear de l'Esport és l'òrgan suprem
jurisdiccional esportiu en els àmbits disciplinari, organitzatiu
i de competició, i electoral en les Illes Balears, i decideix, en
última instància en via administrativa, sobre les qüestions
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electorals, competitives i disciplinàries esportives de la seva
competència establertes en aquesta Llei i en les disposicions
reglamentàries que la desenvolupin. Així mateix, assumeix les
funcions de mediació i d'arbitratge en la matèria esportiva. Està
adscrit orgànicament a la conselleria competent en matèria
d’esports del Govern de les Illes Balears, que li presta el suport
material, de personal i pressupostari, i actua amb total
autonomia i independència en l’exercici de les funcions que se
li encomanen.
2. Els acords del Tribunal Balear de l'Esport esgoten la via
administrativa i, en contra, s’hi podrà interposar recurs davant
l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords s'executaran en primera instància a través de la
federació esportiva corresponent, que en serà responsable del
compliment efectiu.
3. Al Tribunal Balear de l’Esport li serà d’aplicació la
normativa sobre òrgans col·legiats prevista en la legislació
vigent.
Article 177
Composició
1. El Tribunal Balear de l'Esport està integrat per nou membres
i un secretari o secretaria amb veu i sense vot. Tots han de ser
llicenciats o graduats en dret, han de tenir experiència
professional en el món jurídic i, preferentment, experiència en
matèria esportiva. En atenció al principi de representació
equilibrada, s’ha de garantir una presència de dones i homes
segons la qual cap sexe no superi el 60% del conjunt de
persones ni sigui inferior al 40%.
2. Podrà actuar en ple i en seccions, per raó de les
competències que té encomanades. A aquest efecte, s’establiran
tres seccions, que actuaran, respectivament, en els àmbits
disciplinari, organitzatiu i de competició, i electoral, en la
forma que s’estableixi reglamentàriament.
3. Els càrrecs són honorífics, si bé les persones integrants del
Tribunal tenen dret a rebre les dietes d'assistència a les
reunions, les dietes de desplaçament i una compensació per
cada ponència assignada, que ha de fixar el Govern de les Illes
Balears.
Article 178
Nomenament de les persones que l’integren i règim
d’incompatibilitats
1. Les persones que integren el Tribunal Balear de l'Esport són
nomenats pel conseller o consellera competent en matèria
d’esports del Govern de les Illes Balears:
a) Tres, a proposta de la direcció general competent en
matèria d'esports.
b) Tres, a proposta de l'Assemblea Balear de l'Esport.
c) Tres, a proposta de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les
Illes Balears.
La composició dels membres s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
2. Sense perjudici que siguin aplicables a les persones que
integren el Tribunal les causes d’abstenció o de recusació
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previstes en la legislació vigent, la condició de membre serà
incompatible:
a) Amb l’exercici d’un càrrec, directiu o tècnic, en una
federació esportiva, o amb l’assessorament directe o la relació
laboral amb aquesta.
b) Amb l’adscripció, com a personal empleat públic, a la
direcció general competent en matèria d’esports o òrgan
equivalent. Aquesta causa d’incompatibilitat no serà aplicable
a la figura del secretari o secretaria prevista en l’apartat 2 de
l’article 179.
c) Qualsevol altre supòsit d’incompatibilitat previst en la
legislació vigent.
Article 179
Elecció de la presidència i de la vicepresidència i
nomenament de la persona titular de la secretaria
1. Una vegada designades, les persones integrants del Tribunal
Balear de l'Esport han de triar d'entre ells la persona titular de
la presidència i vicepresidència, que ha de ratificar el conseller
o consellera competent en matèria d’esports del Govern de les
Illes Balears.
2. La persona titular de la secretaria del Tribunal Balear de
l'Esport serà designada per la direcció general competent en
matèria d'esports entre el personal de l'Administració del
Govern de les Illes Balears i ha de tenir la llicenciatura o grau
en Dret.
Article 180
Durada del mandat i causes de suspensió i destitució
1. El mandat de les persones integrants del Tribunal Balear de
l'Esport és de cinc anys renovables i cessen en el càrrec quan
finalitza el termini pel qual han estat designats, una vegada
s'han designat els nous membres.
2. En cas que es retardi, per qualsevol causa, la renovació del
Tribunal, els membres cessants quedaran automàticament en
situació de pròrroga i hi seguiran desenvolupament les funcions
fins que es publiqui la nova composició del Tribunal en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. La pròrroga no podrà
excedir d’un any.
3. Les persones integrants del Tribunal, en l'exercici de les
seves funcions, han d'actuar d'acord amb els principis
d'integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència.
4. En cas que les persones integrants del Tribunal deixin
d'assistir a les reunions, per causa no justificada, per un període
superior a tres mesos; en l'exercici de les seves funcions
incompleixin els principis esmentats abans; incorrin en
qualsevol actuació irregular manifesta; o els sigui aplicable
alguna de les causes que impedeixen l'exercici de les seves
funcions públiques, el titular de la conselleria competent en
matèria d’esports del Govern de les Illes Balears els pot
substituir, suspendre o destituir mitjançant resolució motivada.
Article 181
Vacants
1. En cas de vacant d’un membre titular del Tribunal Balear de
l'Esport, la vacant es cobreix de la mateixa forma que es va

utilitzar per designar el membre vacant. Si aquesta és el la
persona titular de la presidència i vicepresidència, una vegada
coberta la vacant, el Tribunal l’elegeix perquè els pugui
ratificar la persona titular de la direcció general competent en
matèria d'esports.
2. Si queden vacants al mateix temps la presidència i la
vicepresidència del Tribunal Balear de l'Esport, mentre no se’n
produeixi la substitució, ocupa la presidència el vocal de major
edat, i la vicepresidència el segon vocal de major edat.
3. En cas d’haver-se de cobrir una vacant en la forma prevista
en aquest article, la durada del mandat de la persona nomenada
serà igual a la que resti per complir als altres membres, a fi que
la renovació del Tribunal es faci en bloc.
Article 182
Funcions
1. En els àmbits disciplinari, organitzatiu i de competició, i
electoral, l’abast dels quals es defineix respectivament en els
articles articles 155, 156 i 157 d’aquesta Llei, el Tribunal
Balear de l'Esport té les funcions següents:
a) En el l’àmbit disciplinari:
1. Conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords
adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans
disciplinaris de les federacions esportives de les Illes Balears,
i de les entitats esportives, en els supòsits, la forma i els
terminis establerts en aquesta Llei i en la resta de disposicions
reglamentàries que en resultin d’aplicació.
2. Tramitar els procediments que procedeixin en matèria
disciplinària esportiva, d’acord amb el que estableix aquesta
Llei i la resta de disposicions reglamentàries que en resultin
d’aplicació.
b) En l'àmbit organitzatiu i de competició, conèixer i
resoldre, en última instància, els recursos que s'interposin
contra les resolucions dels Comitès d'Apel·lació de les
federacions esportives de les Illes Balears, així com qualsevol
altre actuació que correspongui d’acord amb aquesta llei i la
resta de disposicions reglamentàries que en resultin d’aplicació.
c) En l'àmbit electoral, vetllar per la conformitat a dret dels
processos electorals que es duguin a terme en els òrgans de
govern i de les mocions de censura contra qualsevol de les
persones integrants de la Junta Directiva de les federacions
esportives de les Illes Balears i conèixer i resoldre, en última
instància administrativa, els recursos interposats contra les
resolucions de les juntes electorals.
d) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda o
delegada de conformitat amb l'ordenament jurídic.
En tot el que no prevegi aquesta Llei i les disposicions
reglamentàries que la desenvolupin, serà d’aplicació als
procediments del Tribunal Balear de l'Esport la legislació en
matèria de procediment administratiu de les administracions
públiques.
2. El Tribunal Balear de l'Esport també pot actuar per resoldre
de forma inapel·lable, mitjançant l'arbitratge, les qüestions
dispositives que li sotmetin sobre matèria de la seva
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competència, de comú acord, les persones interessades.
L'arbitratge pot ser d'equitat o de dret, i les persones
interessades poden sotmetre a la decisió del Tribunal qüestions
litigioses perquè siguin resoltes complint els principis d'igualtat
i contradicció, i qüestions dubtoses perquè siguin decidides pel
Tribunal amb caràcter vinculant.
3. El Tribunal Balear de l'Esport pot emetre, amb caràcter no
vinculant, informes jurídics sobre qualsevol qüestió que li
consultin persones físiques o jurídiques, o l'Administració
competent en matèria esportiva, sempre que es tracti de
qüestions relacionades amb les matèries de la seva
competència.
4. Així mateix, el Tribunal Balear de l'Esport pot actuar per la
via de la mediació entre les parts, en totes aquelles qüestions
vinculades amb el món de l'esport sobre matèries de la seva
competència, excepte qüestions de tipus disciplinari i de
dopatge esportiu, que li siguin sotmeses per convenció
voluntària entre les parts.
Article 183
Notificacions i comunicacions electròniques
1. En els procediments en els quals siguin part o reuneixin la
condició d’interessades les federacions i altres entitats
esportives, les notificacions i comunicacions es realitzaran
utilitzant únicament mitjans electrònics.
2. Quan s’ignori el lloc on s’ha de fer la notificació o bé, un
cop aquesta s’ha intentat, no s’ha pogut practicar, la notificació
s’ha de fer per mitjà d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial
de l’Estat, sense perjudici que es puguin establir altres formes
de notificació complementàries a través de la resta de mitjans
de difusió.
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2. Són funcions de la inspecció:
a) La vigilància i comprovació del compliment de les
disposicions legals i reglamentàries en matèria d'activitat física
i esport, especialment les referents a instal·lacions,
equipaments, titulacions i entitats esportives.
b) La verificació dels fets que siguin objecte de
reclamacions i denúncies en relació amb la matèria de l'activitat
física i l’esport.
c) El seguiment i control de les competicions esportives i
de les activitats de les entitats esportives, i que aquestes es
desenvolupin conforme a la normativa vigent i a les bones
pràctiques.
d) La col·laboració amb les entitats concedents en les
actuacions de seguiment i control de les subvencions i ajudes
atorgades en matèria esportiva.
e) Vetllar pel respecte dels drets de les persones esportistes
i usuàries de serveis esportius i de l'activitat física.
f) Informar les persones responsables de les entitats,
serveis i centres fisicoesportius sobre el compliment i
l'aplicació de la normativa vigent.
g) Aixecar i tramitar les actes d'inspecció esteses en
l'exercici de la funció inspectora.
h) Emetre informes tècnics en les matèries de la seva
competència.
i) Qualsevol altra de la mateixa naturalesa que se li pugui
encomanar.
3. L’exercici de la funció inspectora s’haurà de coordinar, si
s’escau, amb els altres òrgans que tinguin competència en
aquesta matèria.
Article 187
Personal inspector esportiu
1. La funció inspectora en matèria d'esports l'exercirà el
personal funcionari de l'òrgan administratiu que tingui atribuïda
aquesta competència i així figuri en la relació de llocs de
treball.

Article 184
Publicitat
Els acords i els informes del Tribunal Balear de l'Esport s’han
de fer públics, en el seu lloc web, un cop suprimides les dades
personals, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
protecció de dades.
Article 185
Desenvolupament reglamentari
Les disposicions de desenvolupament d’aquesta Llei
concretaran el règim i el funcionament del Tribunal Balear de
l'Esport.
TÍTOL XIII
INSPECCIÓ ESPORTIVA
Article 186
Funció inspectora
1. Correspondrà a la conselleria competent en matèria d'esports
del Govern de les Illes Balears la funció inspectora sobre el
compliment dels deures i obligacions establerts en matèria
esportiva en aquesta llei i en les seves normes de
desenvolupament.

2. La persona titular de la conselleria competent en matèria
d'esports del Govern de les Illes Balears, dins de l'àmbit de les
seves competències, podrà habilitar el personal tècnic per a
exercir aquesta funció inspectora.
Article 188
Facultats
1. En l'exercici de les seves funcions, el personal inspector té
la condició d'agents de l'autoritat i disposen com a tals de la
protecció i facultats establertes en la normativa que resulti
d'aplicació.
2. Quan ho considerin necessari per a complir millor les seves
funcions, el personal inspector podrà sol·licitar la cooperació
i intervenció de persones i de serveis dependents d'altres
administracions, organismes i institucions públiques o privades.
Igualment, podran recaptar, quan es consideri necessari per a
complir les seves funcions, l'auxili de les Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat i de la Policia Local, d'acord amb la
legislació aplicable.
3. Els fets constatats pel personal inspector esportiu en les actes
que subscriguin, observant els requisits legals pertinents,
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gaudeixen de la presumpció de certesa que s'atribueix en el
marc del procediment administratiu comú a les expedides pel
personal funcionari en l'exercici del seu càrrec, sense perjudici
de les proves que puguin aportar les persones interessades en
defensa dels seus drets i interessos.
Article 189
Obligacions dels administrats i procediment d'inspecció
1. Els titulars i gestors d'instal·lacions fisicoesportives, les
entitats esportives, les persones organitzadores d'activitats
fisicoesportives regulades en aquesta Llei i qualsevol persona
que es trobi en l'àmbit d'aplicació d’aquesta estaran obligades
a permetre i facilitar al personal inspector l'accés i examen de
les seves instal·lacions, seus, equipaments, documents, llibres
i registres preceptius per al seu funcionament, havent de prestar
la col·laboració que els sigui requerida per al compliment de la
funció inspectora.

2. Les infraccions dels preceptes del títol present són objecte de
les sancions administratives corresponents, prèvia instrucció de
l’expedient oportú i sense perjudici de les responsabilitats civils
i penals que de tals fets puguin derivar-se.
3. Si durant la tramitació del procediment sancionador es
tingués coneixement de conductes que puguin ser constitutives
d'il·lícit penal, es comunicarà aquest fet al Ministeri Fiscal i
haurà de suspendre's el procediment administratiu una vegada
l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.
Així mateix, si la conselleria competent en matèria d'esports del
Govern de les Illes Balears tingués coneixement que s'està
seguint un procediment penal respecte del mateix subjecte, fet
i fonament, haurà de suspendre's la tramitació de l'expedient
sancionador.

2. El personal inspector podrà requerir la presència dels
inspeccionats o, en defecte d'això, de persones que degudament
els representin en les dependències administratives, a fi de
comprovar les diligències d'inspecció.

La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa en
els casos en què s'apreciï identitat de subjectes, fets i
fonaments. Per contra, si no s'estimés l'existència de delicte o
delicte lleu, podrà continuar-se l'expedient sancionador, que es
basarà en els fets que la jurisdicció penal hagi considerat
provats.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment
d'inspecció.

Article 192
Procediment sancionador

TÍTOL XIV
RÈGIM SANCIONADOR ADMINISTRATIU
ESPORTIU

1. El procediment sancionador és el que regeix amb caràcter
general en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Capítol I
Potestat sancionadora administrativa esportiva

2. El procediment sancionador en matèria administrativa
esportiva es tramitarà de conformitat amb el procediment
ordinari previst en la legislació de règim jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 190
Competència
1. L'exercici de la potestat sancionadora en matèria
administrativa esportiva correspon al a la persona titular de la
conselleria competent en matèria d'esports del Govern de les
Illes Balears sobre qualsevol persona física o jurídica per la
comissió de les infraccions administratives tipificades en
aquesta llei. Aquesta competència s'estén a la iniciació i
resolució del procediment sancionador previst en aquest títol.
2. La competència per a la instrucció i proposta de resolució
del procediment sancionador citat correspon a la persona
instructora designada en la resolució d'inici.
3. La potestat sancionadora de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears s'exercirà conforme als principis
i el procediment continguts en la legislació de règim jurídic del
sector públic i del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Article 191
Règim de responsabilitat
1. Podran ser sancionades per fets constitutius d'infraccions
administratives esportives les persones físiques o jurídiques que
resultin responsables d’aquests per dol, culpa o simple
negligència.

L'expedient sancionador s'iniciarà d'ofici per resolució del a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'esports
del Govern de les Illes Balears, adoptat a conseqüència de
qualsevol de les actuacions següents:
a) Actes aixecades per la inspecció esportiva.
b) Comunicació d'autoritat o òrgan administratiu que tingui
coneixement d'una presumpta infracció.
c) Denúncia de les entitats esportives, dels titulars o
persones usuàries d'instal·lacions esportives d'ús públic.
d) Denúncia de la ciutadania.
e) A iniciativa de l'òrgan competent en matèria esportiva
quan tingui coneixement d'una presumpta infracció per
qualsevol mitjà.
3. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà
d'un any, a comptar des de la data de la resolució d'inici del
procediment. En cas de venciment del termini sense que s'hagi
dictat la resolució, es produirà la caducitat del procediment i
s'acordarà l'arxivament de les actuacions.
4. La resolució que posi fi al procediment sancionador esgota
la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició o, directament, recurs contenciós
administratiu.
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Article 193
Mesures provisionals
1. En qualsevol moment de la tramitació del procediment
sancionador, l'òrgan competent per iniciar l'expedient pot
decidir, mitjançant resolució motivada, les mesures
provisionals que assegurin l'eficàcia de la resolució final que
pogués recaure, així com la protecció de les persones i béns,
que s’han de notificar a la persona interessada.
2. Aquestes mesures, que no tenen caràcter de sanció, poden
consistir en:
a) La prestació de fiances o garanties.
b) La suspensió temporal de serveis, activitats,
competicions o autoritzacions.
c) La prohibició temporal d'accés a instal·lacions
esportives, dependències o seus.
d) El tancament temporal d'instal·lacions esportives.
e) La suspensió de l'exercici de càrrecs en entitats
esportives.
f) Aquelles altres mesures que s'estimin necessàries per a
assegurar l'efectivitat de la resolució.
Capítol II
Infraccions
Article 194
Qualificació de les infraccions
Les infraccions en matèria esportiva poden ser molt greus,
greus o lleus.
Article 195
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Realitzar activitats, competicions i prestar serveis
relacionats amb l'esport en condicions que puguin afectar
greument la salut, la seguretat i la integritat de les persones.
b) L'incompliment de les normes, instruccions o mesures
de seguretat que regulen les activitats i competicions esportives
que n’impedeixin el desenvolupament normal i originin o
produeixin perjudicis importants a les persones participants, al
públic assistent o a l’organització.
c) La participació violenta en renyines o desordres públics
en els recintes esportius que ocasionin danys greus o riscos a
les persones o béns.
d) Incomplir reiteradament, per part de les entitats
esportives o dels seus càrrecs, les sol·licituds i els requeriments
efectuats per la direcció general competent en matèria d'esports
del Govern de les Illes Balears, a fi de salvaguardar, emparar
i protegir els drets i els interessos de les persones físiques o
jurídiques que siguin destinatàries de les decisions, acords o
mesures adoptades per aquestes entitats de manera arbitrària,
abusiva, irregular, injusta o no conforme a la normativa vigent
o a les bones pràctiques, i que els causi o els pugui causar greus
danys o perjudicis.
e) Usar tota classe d'armes o d'objectes susceptibles de ser
utilitzats com a elements per a agredir i produir danys contra
les persones o béns, ja sigui individualment o mitjançant la
participació en baralles o renyines tumultuàries, en les
instal·lacions on se celebrin activitats o competicions
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esportives, i que causin greus lesions o riscos a les persones o
perjudicis importants als béns.
f) Usar i llançar bengales, focs artificials, coets, petards,
explosius, productes inflamables o altres artificis pirotècnics,
en les instal·lacions esportives o terrenys de competició amb
resultat de danys o lesions a les persones o perjudicis
importants als béns.
g) La falta d'assegurança per part personal organitzador
d'activitats o competicions esportives en els supòsits previstos
en l'article 143.2 d'aquesta Llei.
h) Incomplir l'obligació de dissoldre una federació
esportiva una vegada se n’ha revocat el reconeixement oficial.
L'intrusisme i la intromissió en l'expedició de les titulacions.
i) Realitzar activitats d'ensenyament, direcció, gestió,
entrenament i qualsevol de les activitats relacionades amb
l'activitat física i l'esport sense la titulació establerta en cada cas
per la normativa vigent.
j) Trencar sancions imposades per infraccions greus o molt
greus en matèria administrativa esportiva.
k) Cometre una segona infracció greu en matèria
administrativa esportiva en el termini d'un any.
Article 196
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) L'incompliment dels protocols i de les mesures de
seguretat, salut i higiene dictades per les autoritats sanitàries o
esportives que suposin un risc per a les persones.
b) La comissió dolosa de danys en les instal·lacions
esportives, en el mobiliari o en els equipaments esportius.
c) Desobeir, resistir o incomplir de manera greu les ordres,
requeriments o disposicions de les autoritats governatives o
esportives, dels agents de l'autoritat i del personal inspector
esportiu, en relació amb l’organització, la seguretat i les
condicions, actuacions i comportaments que afectin o puguin
afectar el desenvolupament normal i adequat de les activitats o
competicions esportives.
d) Introduir, tenir, exhibir o llançar tota mena d'armes o
d'objectes susceptibles de ser usats com a tals en les
instal·lacions on es realitzin competicions o activitats
esportives.
e) La introducció i tinença de bengales, focs artificials,
coets, petards, explosius, productes inflamables o altres artificis
pirotècnics en les instal·lacions esportives.
f) Introduir i exhibir pancartes, símbols, emblemes,
llegendes o altres objectes que incitin o facin apologia de la
violència, racisme, xenofòbia, intolerància o siguin contraris a
la dignitat de la dona, en les instal·lacions o en altres llocs on
es realitzin activitats o competicions o esportives.
g) Els comportaments que impliquin discriminació per raó
de naixement, raça, llengua, sexe, orientació sexual, identitat de
gènere, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social i impedeixin la pràctica o
participació en les activitats esportives o l'accés a instal·lacions
esportives o terrenys de competició.
h) Organitzar, incentivar, promoure o participar en actes
violents, racistes, xenòfobs, intolerants i accions o
manifestacions contra la dignitat de la dona.
i) Incomplir de manera voluntària i conscient les normes,
instruccions o mesures dictades per a evitar o prevenir
comportaments violents, racistes, xenòfobs, intolerants i
contraris a la dignitat de la dona.
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j) Organitzar i realitzar activitats o competicions
esportives no autoritzades, denegades o prohibides per l'òrgan
administratiu competent, així com haver-ne obtingut
l'autorització mitjançant l'aportació de documents o dades
falses, inexactes o no conformes amb la realitat.
k) La resistència o obstrucció a facilitar qualsevol actuació
de la inspecció esportiva.
l) L'incompliment, la desobediència, la passivitat o
l'obstrucció, per part de les entitats esportives o dels seus
càrrecs, de les sol·licituds i els requeriments efectuats per la
Direcció General competent en matèria d'esports del Govern de
les Illes Balears.
m) Incomplir en els recintes esportius les mesures de
control sobre l'accés, admissió, permanència o desallotjament
i que això provoqui situacions de perill per a les persones.
n) Envair o accedir, el públic, de manera individual o
col·lectiva, a les instal·lacions esportives i terrenys de
competició mentre durin les activitats o competicions
esportives i que això n’ocasioni la paralització temporal o
cancel·lació.
o) Dur a terme actuacions o comportaments indeguts,
disturbis o desordres públics que suposin la suspensió temporal
o definitiva de les activitats o competicions esportives.
p) Les agressions a les persones, com també la participació
en baralles, renyines tumultuàries i desordres públics en els
recintes esportius.
q) La venda de qualsevol mena de begudes alcohòliques i
de tabac en les instal·lacions durant la celebració de
competicions esportives.
r) La publicitat de begudes alcohòliques d’alta graduació
a les instal·lacions esportives.
s) La introducció, tràfic, venda o consum de tota classe de
drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques, així com de
qualsevol altra substància prohibida per llei, en les
instal·lacions on tinguin lloc activitats o competicions
esportives.
t) Incomplir les mesures provisionals.
u) Tota publicitat per qualsevol mitjà que enganyi o
indueixi a error en matèria d'activitat fisicoesportiva.
v) Usar indegudament la denominació de competició
oficial regulada en aquesta Llei.
w) L'encobriment de l'ànim de lucre per mitjà d'entitats
esportives sense ànim de lucre.
x) Incomplir alguna de les obligacions o condicions
establertes en aquesta llei en matèria de llicències,
instal·lacions esportives, titulació del personal tècnic i control
mèdic i sanitari.
y) No realitzar els reconeixements mèdics preceptius
previs a l'inici de l'activitat esportiva.
z) La utilització, sense la seva autorització, de
denominacions o realització d'activitats pròpies de les
federacions esportives.
aa) Cometre una segona infracció lleu en matèria
administrativa esportiva en el termini d'un any.
bb) Les infraccions descrites en l'article anterior quan no
tinguin la consideració de molt greus.
Article 197
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Desobeir, resistir-se o incomplir les ordres, requeriments
o disposicions de les autoritats governatives o esportives, dels

agents de l'autoritat i del personal inspector esportiu, en relació
amb l’organització, la seguretat i les condicions, actuacions i
comportaments que afectin o puguin afectar el
desenvolupament normal i adequat de les activitats o
competicions esportives.
b) El descuit i l’abandonament en la conservació i cura de
les instal·lacions, mobiliari i equipaments esportius.
c) Proferir insults, amenaçar, intimidar o coaccionar, així
com dur a terme manifestacions o actituds violentes, racistes,
xenòfobes, intolerants, denigrants, ofensives, obscenes, càntics
inadequats i altres conductes que atemptin contra la integritat,
el decòrum i la dignitat de les persones i els valors positius de
l'esport.
d) No guardar el comportament degut, manifestar
conductes incíviques, agressives i qualsevol altre tipus de
comportament que, directament o indirectament, indueixi o
inciti a la violència, com també protestar, molestar o incomodar
el públic, les persones participants, el personal de les
instal·lacions o l’organització, en les activitats o competicions
esportives.
e) Realitzar pintades i grafits en les instal·lacions
esportives, no ocupar les localitats corresponents, no asseure's
en els seients, accedir a les instal·lacions sense entrada,
projectar llums de làser, usar dron, artefactes voladors i altres
tipus d'incidents molestos.
f) El consum de tabac i/o la introducció o consum de
begudes alcohòliques en les instal·lacions durant la celebració
de competicions esportives.
La falta de col·laboració en l'exercici de la funció inspectora.
g) L'entrada i l'assistència de persones menors d'edat en
activitats, competicions o espectacles no permesos.
h) Participar en competicions oficials sense inscriure’s en
el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
i) Incomplir l'obligació, els titulars de competicions
esportives no oficials, de fer constar de manera expressa i
visible el seu caràcter no oficial.
j) Organitzar activitats i competicions esportives sense la
inscripció o comunicació prèvia a l'administració esportiva
autonòmica.
k) Les infraccions descrites en l'article anterior quan no
tinguin la consideració de greus.
l) L'incompliment de qualsevol altre deure, obligació o
condició establerts en aquesta llei i la normativa que la
desenvolupi, si la infracció no té la consideració de molt greu
o greu.
Capítol III
Sancions
Article 198
Sancions per infraccions molt greus
Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb alguna
o algunes sancions d'entre les següents:
a) Multa de 5.001 a 60.000 euros.
b) Prohibició o suspensió d'activitats i competicions
esportives per un període d'1 a 4 anys.
c) Inhabilitació per a organitzar activitats i competicions
esportives per un període d'1 a 4 anys.
d) Suspensió de l'autorització administrativa per un període
d'1 a 4 anys.
e) Revocació de l'autorització administrativa per a una
activitat o competició esportiva.
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f) Tancament de la instal·lació esportiva per un període d'1
a 4 anys.
g) Clausura definitiva de la instal·lació esportiva.
h) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva per
un període d'1 a 4 anys.
i) Inhabilitació per a ocupar càrrec per un període de 2 a
4 anys.
j) Inhabilitació definitiva per a ocupar càrrec.
k) No concedir subvencions a les entitats esportives per un
període d'1 a 4 anys.
Article 199
Sancions per infraccions greus
Les infraccions greus podran ser sancionades amb alguna o
algunes sancions d'entre les següents:
a) Multa de 601 a 5.000 euros.
b) Prohibició o suspensió d'activitats i competicions
esportives fins a un màxim d'1 any.
c) Inhabilitació per a organitzar activitats i competicions
esportives fins a un màxim d'1 any.
d) Suspensió de l'autorització administrativa fins a un
màxim d'un any.
e) Tancament de la instal·lació esportiva fins a un màxim
d'1 any.
f) Prohibició d'accés a qualsevol instal·lació esportiva fins
a un màxim d'un 1 any.
g) Inhabilitació per a ocupar càrrec fins a un màxim de 2
anys.
h) Cancel·lació de la inscripció o anotació en el Registre
d'Entitats Esportives dels Illes Balears.
i) No concedir subvencions a les entitats esportives fins a
un màxim d'1 any.
Article 200
Sancions per infraccions lleus
Les infraccions lleus podran ser sancionades amb una multa de
150 a 600 euros.
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j) L'esmena o conducta observada per l'infractor, durant la
tramitació de l'expedient, de les anomalies que van originar la
incoació del procediment.
k) El major o menor coneixement tècnic dels detalls de
l'actuació del responsable, d'acord amb la seva professió o
vinculació amb l'àmbit de les activitats esportives.
Capítol IV
Prescripció d'infraccions i sancions
Article 202
Prescripció
1. Les infraccions i les sancions tipificades en aquest títol
prescriuran en els terminis següents:
a) Les molt greus, als vint-i-quatre anys.
b) Les greus, als divuit mesos.
c) Les lleus, als dotze mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a
comptar des del mateix dia en què s'han comès, i el de les
sancions, des de l'endemà a aquell en el qual la resolució
mitjançant la qual s'imposi la sanció adquireixi fermesa.
3. La prescripció s'interromp per l'inici, amb el coneixement de
la persona interessada, del procediment sancionador, en el cas
de les infraccions, i del procediment d'execució, en el cas de les
sancions. El termini de prescripció tornarà a transcórrer si
aquests procediments estan paralitzats durant més d'un mes per
causa no imputable a l'infractor o presumpte infractor.
4. En les infraccions continuades o permanents, el termini
començarà a comptar des que va finalitzar la conducta
infractora.
Article 203
Concurrència de responsabilitats

Article 201
Criteris per a la graduació de les sancions

1. La imposició de sancions per les infraccions tipificades en
aquest títol és compatible, tenint en compte el fonament
diferent, amb les possibles responsabilitats disciplinàries de
caràcter esportiu.

En la determinació de la sanció que cal imposar, l'òrgan
competent haurà de procurar l’adequació entre la gravetat del
fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i per a la
graduació de la qual es tindran en compte els criteris següents:

2. Les responsabilitats derivades del procediment seran
compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la
situació per ell alterada, així com amb l'obligació d'indemnitzar
per danys i perjudicis ocasionats.

a) El grau de culpabilitat o l'existència d'intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La transcendència social o esportiva de la infracció.
d) El perjudici causat a la imatge i interessos de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
e) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any
de més d'una infracció de la mateixa naturalesa, i que s’hagi
declarat així per resolució ferma en via administrativa.
f) La naturalesa i la gravetat dels perjudicis causats.
g) El perjudici econòmic ocasionat.
h) El fet que hi hagi hagut advertiments o requeriments
previs de l'Administració.
i) El benefici il·lícit obtingut.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
Atenció al fet insular i al règim jurídic administratiu de
Formentera
En relació amb la realitat sociodemogràfica de l’illa de
Formentera, s’ha de tenir en compte, en matèria d’activitat
física i esport, la seva singularitat jurídica i administrativa.
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Disposició addicional segona
Habilitació per exercir la direcció tecnicoesportiva prevista
als articles 142.4 i 150.4
1. Per exercir la direcció tècnico-esportiva que preveuen els
articles 142.4 i 150.4, es podran habilitar les persones que
hagin mantingut una relació laboral enquadrada dins un grup 1
o 2 de cotització durant un període mínim de 5 anys, realitzant
treballs de categoria igual o semblant i sempre que siguin de
naturalesa o de contingut tècnic anàlegs o, en cas que es tracti
d’instal·lacions destinades a la pràctica d’una sola modalitat
esportiva, el títol de personal tècnic esportiu superior d’aquesta
modalitat.
2. L’administració esportiva del Govern de les Illes Balears ha
d’establir reglamentàriament els criteris, les condicions i els
requisits per poder acreditar aquestes habilitacions en l’àmbit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el termini de
2 anys des de la publicació de la present llei.
Disposició addicional tercera
Títols homologats i equivalents
1. Les referències d'aquesta llei a les titulacions obtingudes una
vegada cursats els ensenyaments esportius de règim especial
seran extensibles a les formacions esportives del període
transitori previstes al Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre,
com també a les formacions del període transitori previstes al
Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre.
2. Als efectes de la qualificació necessària per dur a terme les
activitats establertes a l'article 150.2, per a la competició
federada, les podrà desenvolupar qui acrediti el diploma
federatiu de la modalitat i/o especialitat corresponent, que
s'hagi obtingut amb anterioritat o durant l'any de publicació
d’aquesta Llei. Així mateix, qui acrediti el diploma expedit per
les federacions esportives, amb posterioritat a l'any de la
publicació d’aquesta Llei, que compleixi l'estructura de la
formació esportiva i càrrega horària mínima de les modalitats
i/o especialitats esportives de les quals s'hagin desenvolupat
ensenyaments de règim especial, i aquelles que compleixin
l'estructura de formació esportiva i càrrega horària a cada un
dels nivells formatius determinats a l'Ordre ECA/158/2014, de
5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els
requisits generals i els efectes de les activitats de formació
esportiva, a la que es refereix la disposició transitòria primera
del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre, es considera que
posseeix la qualificació necessària per a l'exercici de les
activitats establertes a l'article 150.2 per a la competició
federada. Les federacions esportives hauran de garantir
aquestes condicions en el moment de l’emissió de la llicencia
federativa.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera
Adaptació de la normativa de les entitats esportives
Les entitats esportives disposaran del termini d’un any a partir
de l’entrada en vigor de la Llei per adaptar-ne els seus estatuts
i reglaments. Així mateix, s’hauran d’adaptar als terminis que
es determinin en les normes de desenvolupament que es dictin.

Disposició transitòria segona
Dret transitori
Els procediments sancionadors i disciplinaris iniciats a
l’empara de la legislació anterior els serà aplicable la present
llei en tot allò que sigui més favorable per a la persona física o
jurídica.
Disposició transitòria tercera
Exigibilitat dels articles 142.4, 150.3 i 150.4
El que es disposa en els articles 142.4, 150.3 i 150.4 serà
exigible una vegada hagin transcorregut 3 anys des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei.
Disposició transitòria quarta
Habilitació de titulacions
Provisionalment, i en tant les federacions internacional o
espanyola corresponents permetin desenvolupar les funcions
d'entrenador sense la qualificació requerida en aquesta Llei en
les competicions esportives absolutes d'àmbit internacional
incloses en els calendaris esportius oficials que estiguin
autoritzades, supervisades o arbitrades per la federació
esportiva internacional competent, o la lliga professional
internacional que correspongui, o en aquelles competicions
d'àmbit estatal de la màxima categoria absoluta, tinguin
caràcter professional o no, o en aquelles altres que pugui
determinar la direcció general competent en matèria d'esports,
quedaran habilitades automàticament les persones que es trobin
en possessió de la màxima titulació exigida per les federacions
espanyola o internacional corresponents.
La direcció general competent en matèria esportiva podrà
deixar sense efecte la present habilitació en certes modalitats o
disciplines esportives.
Disposició derogatòria única
Normativa derogada
1. Queda derogada la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport
de les Illes Balears.
2. Així mateix, queden derogades totes les normes de rang igual
o inferior que contradiguin o s’oposin a aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Desenvolupament de la llei
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries necessàries per desenvolupar
aquesta Llei, sense perjudici de la potestat reglamentària que
correspon als consells insulars.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juny de 2022
La consellera d’Afers Socials i Esports
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Fina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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d'una suposada relació laboral amb presumpte frau a la
Seguretat Social.
Són certs els motius que apareixen a l'esmentada notícia
com a presumpta causa de les coaccions a aquest càrrec del
Govern?
Palma, a 21 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juny de 2022, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5289/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec
polític o directiu del Govern objecte de coaccions (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.
Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació el dia
20 de juny de 2022 (diari Última Hora) en relació amb el fet
que un càrrec polític o directiu del Govern hauria estat
presumptament objecte de coaccions per part de diverses
persones que li sol·licitaven 10.000 euros com a conseqüència
d'una suposada relació laboral amb presumpte frau a la
Seguretat Social.
Ens pot indicar qui era (nom i cognoms) el càrrec polític o
directiu del Govern objecte d'aquestes coaccions i quin càrrec
ocupa en l'estructura de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 21 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

B)
RGE núm. 5290/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec
polític o directiu del Govern objecte de coaccions (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.
Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació el dia
20 de juny de 2022 (diari Última Hora) en relació amb el fet
que un càrrec polític o directiu del Govern hauria estat
presumptament objecte de coaccions per part de diverses
persones que li sol·licitaven 10.000 euros com a conseqüència

C)
RGE núm. 5291/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec
polític o directiu del Govern objecte de coaccions (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.
Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació el dia
20 de juny de 2022 (diari Última Hora) en relació amb el fet
que un càrrec polític o directiu del Govern hauria estat
presumptament objecte de coaccions per part de diverses
persones que li sol·licitaven 10.000 euros com a conseqüència
d'una suposada relació laboral amb presumpte frau a la
Seguretat Social.
Es veu afectada l'actuació d'aquest càrrec polític o directiu
del Govern pel codi ètic que fomenta la integritat en l'actuació
dels representants públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 21 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D)
RGE núm. 5292/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càrrec
polític o directiu del Govern objecte de coaccions (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.
Atesa la notícia apareguda als mitjans de comunicació el dia
20 de juny de 2022 (diari Última Hora) en relació amb el fet
que un càrrec polític o directiu del Govern hauria estat
presumptament objecte de coaccions per part de diverses
persones que li sol·licitaven 10.000 euros com a conseqüència
d'una suposada relació laboral amb presumpte frau a la
Seguretat Social.
Pensa el Govern donar trasllat d'aquests fets a la Comissió
d'Ètica Pública o a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció de les Illes Balears?
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Palma, a 21 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

E)
RGE núm. 5329/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
permisos i autoritzacions atorgats pel Govern de les Illes
Balears i/o pels ens instrumentals que en depenen per a la
celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF)
Erasmus a la Plaça de Toros.
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.
Quins permisos i autoritzacions ha atorgat el Govern de les
Illes Balears i/o els ens instrumentals que en depenen per a la
celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF)
Erasmus a la Plaça de Toros la matinada del passat dimarts 21
de juny?
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins controls i seguiment ha efectuat el Govern de les Illes
Balears i/o els ens instrumentals que en depenen en relació amb
la celebració del concert Reggaeton Beach Festival (RBF)
Erasmus a la Plaça de Toros la matinada del passat dimarts 21
de juny?
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

H)
RGE núm. 5332/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures que pensa dur a terme el Govern en relació amb
futurs concerts i esdeveniments a la Plaça de Toros.
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.
Quines mesures pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears i/o els ens instrumentals que en depenen en relació amb
futurs concerts i esdeveniments a la Plaça de Toros de Palma?

F)
RGE núm. 5330/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures imposades pel Govern de les Illes Balears i/o pels
ens instrumentals que en depenen per a la celebració del
concert Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la
Plaça de Toros.
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.
Quines foren les mesures que va imposar el Govern de les
Illes Balears i/o els ens instrumentals que en depenen als
organitzadors en relació amb la celebració del concert
Reggaeton Beach Festival (RBF) Erasmus a la Plaça de Toros
la matinada del passat dimarts 21 de juny?
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

I)
RGE núm. 5337/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
serveis d'inspecció de la CAIB en temporada d'estiu 2022,
turisme d'excessos.
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 d'inspectors estaran desplegats a les zones que
regula el Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme
d'excessos per a la millora de la qualitat a zones turístiques,
durant la temporada d'estiu 2022?
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

G)
RGE núm. 5331/22, de la diputada Maria Núria Riera
i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
controls i seguiment efectuats per part del Govern de les
Illes Balears i/o dels ens instrumentals que en depenen en
relació amb el concert Reggaeton Beach Festival (RBF)
Erasmus a la Plaça de Toros.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

J)
RGE núm. 5338/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expedients sancionadors que s'han obert subjectes a la
regulació del Decret llei 1/2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Des del dia 1 de gener de 2022 i fins a la data en què es
respongui aquesta pregunta, quants d'expedients sancionadors
s'han obert subjectes a la regulació del Decret llei 1/2020?

Quines actuacions està duent a terme el Govern per
conèixer si les empreses turístiques d'allotjament i les empreses
comercialitzadores d'estades turístiques a habitatges estan
complint allò establert al Decret llei 1/2020 informant els
clients, de manera expressa i de la qual quedi constància, que
queden prohibides les pràctiques perilloses per a la salut, la
vida i la integritat física dels clients, tals com passar d'un balcó
o d'una finestra a un altre o practicar "balconing"?

Es prega especificació per infracció ("balconing" i
pràctiques similars, publicitat, exposició i venda de begudes
alcohòliques, pràctiques denigrants i festes i excursions en
barques) i per zona.
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

K)

N)

RGE núm. 5339/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunions de la Comissió per al foment del civisme a zones
turístiques.

RGE núm. 5344/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
expulsió de clients per pràctiques perilloses; Decret llei
1/2020.

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.

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 quantes ocasions s'ha reunit la Comissió per al foment
del civisme a zones turístiques creada sl Decret llei 1/2020?

Quants de clients han estat expulsats de l'establiment, tal
com assenyala el Decret llei 1/2020, per dur a terme aquestes
pràctiques?

Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

L)
RGE núm. 5341/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reunions de la subcomissió per al foment del civisme a zones
turístiques.
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 quantes ocasions s'ha reunit la subcomissió per al foment
del civisme a zones turístiques creada al Decret llei 1/2020?
Palma, a 22 de juny de 2022
La diputada
Patricia Guasp i Barrero

M)
RGE núm. 5343/22, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
compliment per les empreses de la informació als clients de
pràctiques perilloses; Decret llei 1/2020.
D'acord amb el que preveuen els articles 171 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

O)
RGE núm. 5357/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspeccions i sancions a establiments afectats per la
normativa de turisme d'excessos durant l'any 2020.
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 ha estat el nombre d'inspeccions d'ofici i objecte de la
denúncia a establiments afectats per la normativa de turisme
d'excessos dels serveis d'inspecció de les conselleries afectades,
i les que hagin arribat mitjançant actuacions de les policies
locals i els cossos i forces de seguretat de l'Estat durant l'any
2020?
D'aquestes:
- Quin ha estat el nombre d'expedients iniciats?
- Quin ha estat el nombre d'expedients sancionadors
finalitzats?
- Quin ha estat el nombre de sancions imposades?
- Quins establiments s'han sancionat? Indicau la data, el
motiu i l'import de la sanció?
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Palma, a 27 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Palma, a 27 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

P)
RGE núm. 5358/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspeccions i sancions a establiments afectats per la
normativa de turisme d'excessos durant l'any 2021.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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 ha estat el nombre d'inspeccions d'ofici i objecte de la
denúncia a establiments afectats per la normativa de turisme
d'excessos dels serveis d'inspecció de les conselleries afectades,
i les que hagin arribat mitjançant actuacions de les policies
locals i els cossos i forces de seguretat de l'Estat durant l'any
2021?
D'aquestes:
- Quin ha estat el nombre d'expedients iniciats?
- Quin ha estat el nombre d'expedients sancionadors
finalitzats?
- Quin ha estat el nombre de sancions imposades?
- Quins establiments s'han sancionat? Indicau la data, el
motiu i l'import de la sanció?
Palma, a 27 de juny de 2022
La diputada
María Salomé Cabrera i Roselló

Q)
RGE núm. 5359/22, de la diputada María Salomé
Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspeccions i sancions a establiments afectats per la
normativa de turisme d'excessos d'1 de gener a 27 de juny
de 2022.
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 ha estat el nombre d'inspeccions d'ofici i objecte de la
denúncia a establiments afectats per la normativa de turisme
d'excessos dels serveis d'inspecció de les conselleries afectades,
i les que hagin arribat mitjançant actuacions de les policies
locals i els cossos i forces de seguretat de l'Estat des de l'1 de
gener al 27 de juny de 2022?
D'aquestes:
- Quin ha estat el nombre d'expedients iniciats?
- Quin ha estat el nombre d'expedients sancionadors
finalitzats?
- Quin ha estat el nombre de sancions imposades?
- Quins establiments s'han sancionat? Indicau la data, el
motiu i l'import de la sanció?

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5287/22, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a impulsar mesures de suport a les dones en
situació de prostitució.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
L'estudi sobre prostitució realitzat per a la UIB amb
col·laboració amb el GEPIB, encarregat per l'Institut Balear de
la Dona, afirma que, malgrat la pandèmia, el 2020 hi havia unes
600 dones en situació de prostitució a les nostres illes amb
dedicació intensiva, mentre que el nombre de persones que
exercien la prostitució l'any 2019 va ser al voltant de 2.350
dones, si bé unes exercien la prostitució de forma permanent i
altres puntual o esporàdica, derivat en part per la temporada
turística. Això suposa un volum de negoci anual de 70 milions
d’euros a les Illes Balears, la major part doblers negres.
Aquest estudi ha posat de manifest que quasi nou de cada
deu dones en situació de prostitució deixaria la prostitució si
trobàs una feina i pogués regularitzar la seva situació; que dues
de cada tres dones prostituïdes ho fan per mantenir la seva
família, o que entre el trenta i el cinquanta per cent de les
persones en situació de prostitució han estat víctimes de tràfic
de persones amb finalitat d’explotació sexual. Una altra dada
que no es pot ignorar és que el setanta per cent de les
entrevistades havien patit violència física, sexual o psicològica
el darrer any.
La precarietat i desprotecció en què viuen les dones en
situació de prostitució i tracta es veu encara més aguditzada per
la seva situació administrativa, entre un 62,1% i el 90% de
dones en situació de prostitució a les Illes Balears es troba en
situació administrativa irregular.
La deslocalització, l’ocultació i la dispersió pel territori en
pisos i cites per telèfon o web on la dona és la que s'ha de
desplaçar a l'indret particular on hi ha el prostituïdor, augmenta
el riscos a la vegada que dificulta l’atenció a les dones
prostituïdes. Segons l’esmentat estudi el 66,5% de les dones no
té parella estable, tenen càrregues familiars, el 62,3% afirmen
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haver tingut infants, per tant ens trobam amb famílies
monoparentals sense una xarxa de suport i en una situació
d’extrema vulnerabilitat.
El consum de pornografia -a edats cada vegada més
primerenques- està provocant una banalització i
mercantilització de la sexualitat. Són cada vegada més els
experts que assenyalen la passarel·la que existeix entre
pornografia i prostitució. Això a la vegada ha generat noves
formes d’organització per a l’explotació sexual, com petits
grups organitzats d’explotadors i explotadores.
A les Illes Balears la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, defineix a l’article 65.1 la
violència masclista com “la manifestació de la discriminació,
la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes
sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet de ser dones”.
L’article 65.4.d) diu: “es considera violència masclista la
violència sexual, els abusos sexuals i les agressions sexuals que
incloguin qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per
l'agressor o no consentida per les dones: la tracta d’éssers
humans amb fins d’explotació sexual, la imposició, mitjançant
la força o la intimidació, de relacions sexuals no consentides,
l’abús sexual o qualsevol acte que impedeixi les dones exercir
lliurement la sexualitat, amb independència que l’agressor
tingui relació conjugal, de parella, afectiva o de parentesc amb
la víctima o no”.
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La nostra comunitat també és pionera en l’elaboració d’una
guia per a l’actuació davant casos d’explotació sexual en la
infància i l'adolescència que és una eina de detecció de
situacions de riscs per a professionals.
Tenim molt clar que les mesures punitives han de ser per als
proxenetes i els compradors de sexe, mai per a les dones en
situació de prostitució, per a les quals s’han de promoure
polítiques públiques decidides per millorar la seva vital i que
puguin sortir de la prostitució.
Per tot això anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar el més aviat possible el projecte europeu "Red de
Comunidades Autónomas por una vida libre de violencia para
mujeres en contextos de prostitución y la eliminación de la
tracta y la ESIA", liderat pel Govern de les Illes Balears per tal
de desenvolupar mesures integrals per a les dones en situació
de prostitució.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a renovar el Pla autonòmic per a la lluita contra la
tracta de dones i nines amb fins d’explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució.

Per altra banda, tenim un pla autonòmic de lluita contra la
tracta de dones i nines amb finalitat d’explotació sexual i
l’abordatge de la prostitució 2019-2022, on s’apunta la
necessitat d’un enfocament multidisciplinar a través de la
sensibilització, formació de la població i professionals d’àmbits
diversos, l’assistència i la protecció de les víctimes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant i col·laborant amb les diferents
entitats que atenen les dones prostituïdes per tal de promoure
més sensibilització social i educativa en la matèria, afavorir
recursos per a la inserció professional, així com suport
econòmic i de formació.

A nivell estatal s’està desenvolupant des dels diferents
ministeris un projecte de llei integral per lluitar contra el tràfic
d’éssers humans i, per altra banda, el Grup Parlamentari
Socialista ha registrat una proposició de llei per prohibir totes
les formes de proxenetisme a Espanya per reintroduir en el
Codi Penal la terceria locativa, redefinir el proxenetisme com
el “lucre de la prostitució aliena”, sancionar els consumidors de
prostitució per desincentivar la demanda i establir que les
dones prostituïdes es puguin acollir en igualtat de condicions
a l'assistència integral que es reconeix en la legislació sobre
llibertat sexual.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una campanya entre els joves per combatre el
consum de prostitució i conscienciar que consumir prostitució
és fomentar les xarxes de tràfic.

Balears està liderant conjuntament amb Astúries, Cantàbria,
Castella-La Manxa, Extremadura, Galícia, Aragó, Navarra i
Melilla un projecte en xarxa de comunitats lliures de prostitució
i tràfic de dones, amb un pressupost estimat de 38 milions
d’euros en quatre anys, iniciativa que està pendent de validació
per part del Ministeri d’Igualtat i que serà finançada amb fons
europeus EU Next Generation. Aquest projecte vol donar una
resposta integral a les víctimes de tràfic, prostitució i explotació
sexual infantil i adolescent, per acompanyar i donar garanties
per emprendre un projecte de vida fora de l’àmbit de la
prostitució. Amb aquesta iniciativa es preveu el rescat de 2.500
dones en situació de prostitució en totes les comunitats, a les
quals s’oferirà un paquet de recursos per ajudar-les a restituir
el seu projecte de vida.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a subvencionar els costos de la convalidació de títols
a dones en situació de precarietat econòmica i en contexts de
prostitució, i sol·licita al Govern d'Espanya que gestioni amb
celeritat la convalidació i l'homologació dels títols universitaris
dels països d'origen per poder trobar un treball d'acord amb els
seus coneixements.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reforçar els programes d’orientació acadèmica i
professional a dones en situació de prostitució i a impulsar
l’acreditació de competències, així com l’accés a les matrícules
de formació professional per tal d’ajudar-les a sortir del context
de prostitució.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar ajudes a les empreses i organitzacions
socials, mitjançant fons europeus, per tal de contractar dones en
situació de prostitució i tracta per tal de fomentar la seva
inserció sociolaboral.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir actiu el projecte d'emprenedoria, així com
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crear convenis de pràctiques o mentories per a les dones en
situació de prostitució.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un model d’ordenança abolicionista de la
prostitució, juntament amb els consells i la FELIB, per tal
d’impulsar un projecte municipal abolicionista que sancioni el
foment o el consum de la prostitució.
10. El Parlament de les Illes Balears declara que la prostitució
és una forma de violència sexual incompatible amb els drets
humans i una societat igualitària, i insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar la lluita contra els proxenetes, que es
lucren directament o indirectament de la prostitució de dones,
i els compradors de sexe, cooperadors necessaris de
l’explotació sexual de les dones.
Palma, a 21 de juny de 2022
La portaveu
Silvia Cano i Juan

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 29 de juny de 2022, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet
A)
RGE núm. 5281/2022, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reconeixement adequat de la
professió veterinària, davant la Comissió de Salut.
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 de Salut.
El passat 3 d'abril professionals veterinaris de diferents
punts del nostre país van acudir a Madrid a una manifestació
organitzada per reclamar al Govern d'Espanya el seu
reconeixement ple com a professionals sanitaris. Ja el 2019,
abans de la pandèmia de COVID-19, aquests professionals van
decidir organitzar les seves demandes en una manifestació
anterior, però, en un exercici de responsabilitat, van posar
pausa a les seves mobilitzacions durant l'emergència sanitària.
No obstant això, aquesta pausa no ha fet que remetin les seves
reivindicacions, ja que aquests professionals continuen en una
situació de desavantatge respecte d'altres professionals
sanitaris.
Actualment, el marc legal espanyol reconeix aquest estatus
de professionals sanitaris de iure, però la veritat és que en la
pràctica aquest reconeixement no és real. Per exemple, els
veterinaris no estan inclosos en els sistemes d'alerta i detecció

precoç de possibles emergències sanitàries, com sí ho estan
altres professionals sanitaris. Tot això malgrat que la pandèmia
de COVID-19 ha demostrat la importància d'unificar els
processos de salut animal amb els de la prevenció i detecció de
riscos per a la salut pública. És més, tal com recorden els
mateixos veterinaris i organitzacions internacionals com
l'Organització Mundial de la Salut, la gran majoria de les crisis
sanitàries del futur tindran el seu origen en la zoonosi, és a dir,
en la transmissió de patògens entre espècies animals i l'ésser
humà, com tot apunta que va ocórrer en el cas de la COVID-19.
La labor dels veterinaris, de fet, inclou, d'acord amb la Llei
44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions
sanitàries, el “control de la higiene i de la tecnologia en la
producció i l'elaboració d'aliments d'origen animal, així com la
prevenció i lluita contra les malalties animals, particularment
les zoonosis, i el desenvolupament de les tècniques necessàries
per evitar els riscos que en l'home poden produir la vida animal
i les seves malalties”. És a dir, que el nostre marc normatiu
reconeix aquesta labor dels veterinaris com a professionals
sanitaris, però la pràctica és el que fa que romanguin exclosos
dels sistemes de prevenció i resposta ràpida davant crisis
sanitàries. Aquesta inexplicable exclusió és el que els
professionals veterinaris demanden que es modifiqui i per això
duen a terme les seves mobilitzacions. Ho fan a més en un
context propici, ja que el Govern d'Espanya finalment ha
decidit donar compliment a les provisions de la Llei 33/2011,
de 4 d'octubre, general de salut pública, i posar en marxa un
centre estatal de Salut Pública després d'onze anys d'inacció per
part dels successius governs. Des del Grup Parlamentari
Ciudadanos en el Congrés dels Diputats venim preguntant al
Ministeri de Sanitat pels seus plans per assegurar que aquest
centre estatal de Salut Pública gaudeix dels recursos econòmics
i humans adequats per dur a terme la seva labor de protecció de
la salut pública a Espanya, per garantir la independència del seu
funcionament i perquè no es dupliquin competències amb altres
organismes existents actualment. En aquestes preguntes, a més,
Ciudadanos ha interpel·lat el Govern sobre el paper que es
donarà a la salut animal i vegetal dins les competències del
futur centre estatal de Salut Pública, conscients de la
rellevància que tenen aquestes disciplines per prevenir
problemes de salut en la població.
La professió veterinària segueix sense una especialitat
oficial en salut pública en el Sistema Nacional de Salut. El
col·lectiu reclama un model de formació especialitzada similar
al d'altres professions sanitàries.
D'altra banda s'ha de dir que els professionals del sector
insisteixen que el tipus impositiu actual comporta que els
propietaris d'animals de companyia vagin menys al veterinari,
la qual cosa redunda "en menys controls sanitaris i un major
risc de zoonosi, la transmissió de malalties d'animals a
humans", tal com manifesta Armando Solís, president del
Col·legi de Veterinaris d'Astúries.
En definitiva, els professionals veterinaris s'ocupen de la
cura dels animals de companyia, i aquesta labor mereix el
nostre reconeixement i compromís. No obstant això, els
professionals veterinaris s'ocupen de molt més, i tenen un paper
decisiu sobre la protecció de la nostra salut enfront de patògens
i emergències sanitàries que són presents ja en el món animal
i poden suposar un canvi dràstic en la nostra forma i qualitat de
vida si arribessin a afectar els éssers humans. La pandèmia de
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COVID-19 ens ha demostrat que aquest supòsit no és ja cosa
de prediccions i escenaris de ciència-ficció, sinó que pot ser
una realitat i que, com a tal, hem d'abordar-la.
Per tot això, el Grup Parlamentari Ciudadanos presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a incorporar els professionals veterinaris i les organitzacions
que els representen als sistemes de vigilància, prevenció, alerta
i resposta primerenca davant crisis de salut pública, d'acord
amb l'enfocament One Health, incloent-hi la transmissió i la
utilització de dades que recopilen aquests professionals en la
seva labor de vetllar per la salut animal i els seus possibles
riscos per a l'ésser humà.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a integrar, en el nou centre estatal de Salut Pública, les
competències de sanitat animal i vegetal que actualment es
troben orgànicament sota el paraigua del Ministeri
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per assegurar una completa
implicació dels professionals veterinaris en les actuacions que
es dissenyin per fer front als reptes de la salut pública a
Espanya.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a coordinar, juntament amb les comunitats autònomes,
l'Associació Mundial Veterinària i el Consell General de
Col·legis Veterinaris d'Espanya, el disseny i el
desenvolupament de campanyes de sensibilització i
conscienciació de la societat espanyola sobre el valor de la
labor que realitzen els professionals sanitaris i de la seva
importància per a la salut pública.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a la reducció d'IVA dels serveis veterinaris al tipus reduït del
4%.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, al més aviat possible, s'estudiï per part del Consell
Interterritorial del SNS la implantació d'una formació
especialitzada similar al d'altres professions sanitàries (MIR).
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al fet que incorpori de manera permanent als
professionals veterinaris en tots els comitès d'experts, consells
i comissions de caràcter temporal o permanent que es
constitueixin per a l'assessorament i el control de les possibles
epidèmies.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per perseguir
l'intrusisme en la professió veterinària.
Palma, a 20 de juny de 2022
El diputat
Juan Manuel Gómez i Gordiola
La portaveu
Patricia Guasp i Barrero
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B)
RGE núm. 5299/2022, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, per un impuls renovat a les
polítiques d'habitatge, davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
Encara que la Constitució al seu article 47 i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears estableixin el dret a gaudir
d’un habitatge digne i adequat, de tothom és conegut que a les
Illes Balears l’accés a un habitatge assequible és un problema
estructural de fa anys, però que els darrers temps no ha fet més
que accentuar-se, esdevenint una missió gairebé miraculosa per
als nostres joves poder independitzar-se.
Les raons d’aquesta greu situació són diverses i de gran
complexitat. Entre les principals podem trobar: a) Una
demanda absolutament disparada, sobretot per la compra
massiva de propietats per estrangers centreuropeus; b) Una
molt poc consistent política pública d’habitatge durant els
darrers 40 anys que provoca que el parc públic d’habitatge
sigui anecdòtic; c) Una política urbanística de contenció del
creixement que fa que el sòl sigui un bé molt escàs i car; d) Una
enorme quantitat d’habitatge buit que no entra en el mercat per
diversos motius, entre d’altres, perquè el lloguer és poc atractiu
i presenta massa inseguretats; e) Una lentitud administrativa
exasperant en l’obtenció de llicències d’obres per nova
construcció o per reformes i rehabilitacions o en la tramitació
d’ajudes; f) Una fiscalitat massa poc adaptada a les diverses
circumstàncies dels compradors.
Les darreres legislatures s’han fet algunes passes per
intentar donar una resposta a aquesta situació. Així, es va
aprovar la Llei 5/2018, de l’habitatge de les Illes Balears, que
va introduir mesures noves com l’expropiació temporal dels
habitatges dels grans tenidors. També es va dictar el Decret
Llei 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, que va
establir una regla específica i més beneficiosa als habitatges de
protecció oficial en relació amb els índexs d’intensitat d’ús
residencial i va reforçar el dret de tempteig i retracte per part de
l’administració.
També aquests anys s’ha volgut ampliar el règim d’ajuts al
lloguer, s’han potenciat les promocions d’habitatge de
protecció pública de titularitat pública, s’ha habilitat la
possibilitat d’incrementar el mòdul dels habitatges de protecció
oficial per adequar-ho a la nostra realitat. Fins i tot molt
recentment s’ha aprovat la possibilitat que solars i edificis d’ús
hoteler passin a ús residencial, sempre garantint uns
percentatges d’habitatge de protecció pública.
Tot i aquestes mesures i d’altres que es podrien enumerar,
el cert és que es constata la seva insuficiència. A Balears el
preu de l’habitatge ha augmentat un 45% els darrers 5 anys
quan els salaris només han augmentat un 7%. El primer
trimestre de l’any 2022 l’habitatge ha incrementat el seu preu
a Balears un 12%, quatre punts per damunt de la mitjana
estatal. La variació anual del preu de l’habitatge també se situa
al voltant del 12%. Unes xifres que només troben similituds
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l’any 2007, en ple bum de la construcció. Cada pic és més
difícil trobar un habitatge assequible a Balears, essent
especialment greu aquesta situació en el cas d’Eivissa, on s’han
conegut casos d’empleats públics amb lloc de feina que han de
dormir dins el seu cotxe perquè els és impossible aconseguir un
habitatge a uns preus assumibles. L’encariment de l’habitatge
a Balears està prou constatat per múltiples estudis i
estadístiques que seria reiteratiu enumerar. I encara que sigui
un tema que ha suscitat infinitat de debats i votacions al mateix
Parlament de les Illes Balears resulta totalment necessari
insistir-hi perquè el problema és molt lluny de solucionar-se i,
en conseqüència, les polítiques públiques d’habitatge
requereixen un nou impuls.
Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears presenta la següent

referents a habitatges de protecció oficial o altres categories
d’habitatge amb preu taxat o màxim.
Setè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius que permetin que
les obres de reforma, rehabilitació, ampliació d’edificacions
amb ús residencial es pugui realitzar a través del mecanisme de
les declaracions responsables.
Vuitè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius que permetin
canviar l’ús a locals o oficines i convertir-los en habitatge a
través del mecanisme de les declaracions responsables, sempre
que aquest edifici estigui dins una àrea delimitada per
l’Ajuntament com una àrea d’emergència habitacional, unitat
d’actuació o figura similar i exigint únicament el compliment
de la normativa d’habitabilitat.

Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una modificació de la normativa
tributària a fi i efecte que l’adquisició d’un primer habitatge per
a residència habitual d’un ciutadà balear estigui exempta de
tributació o bé tengui la mínima tributació necessària. Així,
s’insta a promoure l’eliminació de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documents per adquisició de
primer habitatge per a aquelles persones que faci més de 10
anys que estan empadronades a les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i aprovar en un termini màxim de sis
mesos per l’instrument jurídic que calgui una ordenació
detallada i acabada pels terrenys de Son Busquets com una de
les principals bosses de sòl urbà per construir-hi habitatge de
protecció oficial. Paral·lelament a això, s’insta al fet que l’Estat
procedeixi a fer les passes necessàries perquè el procés
d’edificació dels terrenys de Son Busquets sigui el més ràpid
possible d’acord amb la normativa de detall indicada.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar una modificació de l’impost sobre el valor
afegit perquè el tipus aplicable sigui del 4% en cas d’adquisició
de primer habitatge per a residència habitual.
Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius perquè els
promotors puguin voluntàriament realitzar noves categories
d’habitatges a preu màxim o preu taxat que en tot o en part
comptin amb els avantatges urbanístics dels habitatges de
protecció oficial.
Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar les modificacions de la Llei d’arrendaments
urbans i de la Llei d’enjudiciament civil perquè generin un
marc que garanteixi la recuperació per part del propietari en un
termini màxim d’un mes de l’habitatge arrendat en cas
d’impagaments de rendes o incompliments contractuals que
donin dret a aquesta recuperació.
Sisè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a impulsar la modificació de la Llei d’hisendes locals a fi i
efecte de permetre que els ajuntaments, a través de les seves
ordenances fiscals, puguin exonerar o establir bonificacions de
fins al 95% de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres

Novè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius perquè les
transmissions per herències d’habitatges entre familiars de
primer, segon, tercer i quart grau no tributin a l’impost de
successions.
Desè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un exhaustiu estudi sobre les
possibilitats de limitar la compra d’habitatges per ciutadans
estrangers, així com limitar aquesta compra exigint un mínim
de temps de residència a les Illes Balears.
Onzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar el 2022 i el 2023 una prova pilot a
Eivissa consistent en el lloguer d’un establiment turístic
convertint-lo en lloc de residència per a metges, infermers i
mestres d’escola que tenguin plaça assignada a Eivissa, i que
paguin per aquesta estada com a màxim un terç de la seva
retribució.
Dotzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar el 2022 i el 2023 una prova pilot a Eivissa
consistent en el lloguer d’un establiment turístic convertint-lo
en lloc de residència per a guàrdies civils i empleats públics de
serveis essencials dependents de l’Estat que tenguin plaça
assignada a Eivissa, i que paguin per aquesta estada com a
màxim un terç de la seva retribució.
Tretzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que uns dels requisits per accedir a un
habitatge de protecció oficial sigui acreditar com a mínim dos
anys de residència a les Balears. Si és necessari s’insta que el
poder públic que correspongui procedeixi a modificar la
normativa que pugui impedir que es posi aquest requisit.
Catorzè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cedir al Govern balear tots els terrenys urbans de la
seva propietat que estiguin sense ús o infrautilitzats, com
alguns quarters o residències militars, amb la condició que es
dediquin a fer-hi habitatges de protecció pública.
Palma, a 22 de juny de 2022
El diputat
Josep Melià i Ques
La portaveu
Maria Antònia Sureda i Martí
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C)
RGE núm. 5345/2022, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
formació professional en els àmbits mediambiental, de
biocircularitat i d'energies renovables, davant la Comissió
d'Educació, Recerca i Cultura.
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 comissió.
Actualment la humanitat es troba en la cruïlla d'haver de fer
un canvi de paradigma en el model econòmic que ens permeti
establir un tipus de desenvolupament totalment sostenible.
Aquesta transformació s'impulsa des de les Nacions Unides
a través de l'Agenda 2030 i s'estableixen els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a desafiament i guia perquè
els pobles del món units aconseguim el canvi necessari.
A Europa, aquest enorme desafiament ha estimulat i
esperonat el nou Marc Financer Pluriennal 2021-2027 que,
juntament amb el programa Next Generation EU, conformen el
pla europeu més ambiciós de la nostra història recent i pretenen
ser el gran punt de suport on els estats membre donin suport a
les «polítiques palanca» amb les quals fer el canvi. El respecte
al medi ambient i la necessària biocircularitat del model
econòmic són comú denominador en tots els programes
d'aquest pla.
Per poder fer realitat aquest canvi de paradigma resulta
necessari crear xarxes amb actors formats en metodologies de
bioeconomia circular, enfortir líders en cada sector i impulsar
ecosistemes de bioeconomia que siguin capaços de trobar
nínxols on impulsar el canvi cap al nou model de
desenvolupament. De la mateixa manera, el desenvolupament
de la instal·lació de sistemes alternatius a les energies mogudes
per combustibles fòssils implica incrementar la dotació de
professionals formats en instal·lació i generació
d'infraestructures i equipaments per les energies renovables.
La transformació cap a la sostenibilitat total és també una
oportunitat per generar ocupació decent, articular instruments
per atendre col·lectius vulnerables i crear més oportunitats en
l'entorn rural fomentant el seu desenvolupament i protegint la
biodiversitat. En aquest sentit, cobra especial rellevància el
sector primari on l'activitat ramadera, silvícola i agrària,
juntament amb un turisme de naturalesa responsable, poden
convertir-se en palanca del desenvolupament rural.
Correspon al sistema educatiu sensibilitzar i educar els
ciutadans europeus en aquest repte. Tenim la responsabilitat de
formar persones amb coneixements i sensibilitat suficient que
sàpiguen treballar i impulsar aquesta nova manera de
relacionar-nos amb el medi ambient i de desenvolupar-nos. Per
això és necessari crear plans educatius en aquesta direcció i
projectes on generar idees, assajar oportunitats i empoderar els
principals agents.
A nivell socioeconòmic existeixen nombrosos exemples
d'organitzacions, clústers i grups empresarials que treballen i
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impulsen el canvi de paradigma. Per això cal seguir impulsant
una forta connexió amb el sector educatiu que permeti formar
i sensibilitzar en bioeconomia circular alineant-se amb
l'estratègia espanyola de bioeconomia així com també tota la
branca d'energies renovables. L'impuls ha de realitzar-se des de
tots els nivells educatius encara que resulta especialment
rellevant la formació professional, atès que proporciona nivells
de qualificació on apareixeran i han de crear-se gran part de les
oportunitats.
A les Illes Balears fa un any que es va crear el Centre
d'Innovació i Formació Professional (CINFP) que té per
objectius donar formació tècnica al professorat d’FP; oferir al
professorat formació en competència digital específica;
impulsar la innovació i l’emprenedoria dins l’FP; millorar la
qualitat de l’FP i divulgar les bones pràctiques entre els centres;
coordinar les Aules de Tecnologia; coordinar les Aules
d’Emprenedoria; promoure programes d’innovació i
investigació; signar acords amb empreses, entitats i
institucions; donar suport a conselleria per les estades a
empreses de professors d’FP.
Per tot això, els grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar les següents accions:
1. Reafirmar el seu compromís pel que fa al desenvolupament
d'accions de promoció i reforç de l'educació mediambiental, de
bioeconomia circular i d'energies renovables, així com els
continguts i les competències relacionades amb elles en totes
les vies i els nivells de la formació professional, i d'igual forma
en la resta de les diferents etapes del sistema educatiu.
2. Enfortir els ensenyaments professionals i la formació
professional intensiva relacionades amb les activitats del sector
primari, especialment les relatives a l'activitat ramadera,
silvícola i agrària, tan importants en el desenvolupament rural.
3. Impulsar la formació mediambiental i de biocircularitat entre
el professorat de formació professional.
4. Promoure, des del Centre d'Innovació i Formació
Professional (CINFP), la coordinació entre diferents agents
relacionats amb aquest àmbit amb l'objectiu de millorar la
formació i les qualificacions dels seus professionals, impulsar
la creació de clústers en el sector mediambiental, de
bioeconomia i d'energies renovables, fomentant «living labs»
que agrupin i dinamitzin de manera conjunta agents d'educació,
recerca i d'empreses i el desenvolupament de nous models de
negoci.
5. Promocionar la innovació i la recerca en les famílies
professionals del sector mediambiental i de bioeconomia
circular per a la seva posterior transferència de coneixement a
la societat.
Palma, a 22 de juny de 2022
Els diputats
Joan Ferrer i Ripoll
Gloria Pilar Santiago i Camacho
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Joan Josep Mas i Tugores
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Alejandro López i Soria
Miquel Ensenyat i Riutort

D)
RGE núm. 5346/2022, dels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS
per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
relativa a suport a la Declaració de La Rioja, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 181 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt presenten la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.
Des de l’intergrup “Pau i llibertat per al poble Sahrauí” del
Parlament de les Illes Balears i com un dels objectius més
importants des de la seva constitució es fa tot una tasca de
suport al poble sahrauí davant de la seva situació d’exili des de
fa més de 40 anys.
Igualment, des de l'intergrup parlamentari es participa en
totes aquelles activitats i accions de caràcter nacional o
internacional per poder posar de manifest aquest suport i
reivindicació de la defensa dels drets i les llibertats del poble
sahrauí i de la resolució pacífica del conflicte generat per
l’ocupació del territori per part del Regne Alauita.
El passat 7 de maig es va realitzar a La Rioja la XXVI
Conferència d’Intergrups parlamentaris “Pau i llibertat per al
poble Sahrauí”, on es varen reunir representacions dels
parlaments autonòmics de l’Estat espanyol i on es va renovar
el compromís amb el futur en llibertat del poble.
Han estat molt importants els acords assolits en les anteriors
conferències d'Intergrups parlamentaris i ens reafirmem en les
successives declaracions aprovades des de la Conferència de
Palma de Mallorca de 1992, en les quals, entre altres qüestions,
es feia una reclamació inequívoca i fonamentada en les
resolucions de Nacions Unides i en el més estricte respecte al
Dret Internacional del legítim dret del poble sahrauí a la seva
autodeterminació mitjançant referèndum, com a últim pas al
procés de descolonització que persisteix des de fa dècades.
La Conferència manifestà la seva disconformitat amb el
canvi radical i històric de la presidència del Govern d'Espanya
sobre el Sàhara Occidental.
Una vegada més s’afirmà que el Front Polisario és el legítim
i únic representant del poble sahrauí, així reconegut per l'ONU
i la comunitat internacional. Així mateix es denuncià, de nou,
que la presència marroquina al Sàhara Occidental és il·legal i
que no pot tenir efectes jurídics o polítics que menyscabin el
dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i independència.
Es va fer palès que continua sent molt necessari el treball de
diferents missions parlamentàries per constatar les vulneracions

als territoris ocupats dels drets d'expressió, reunió, associació
i manifestació cap a la població sahrauí i l'exigència que es
compleixin les resolucions de Nacions Unides i el respecte als
drets humans.
Respecte de l'acord entre la Unió Europea i el Marroc va ser
rebuda com una gran notícia i un avanç essencial la sentència
del Tribunal Europeu de Justícia, amb seu a Luxemburg, que va
manifestar que “la sobirania del Regne del Marroc sobre el
Sàhara Occidental no està reconeguda ni per la Unió Europea
ni pels seus estats membres ni, de manera més general, per
l'ONU”.
Per això és necessari que Espanya i la Unió Europea iniciïn
negociació amb el Front Polisario amb vista a establir les
oportunes relacions comercials i econòmiques.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears ratifica la declaració de
l’Intergrup Parlamentari “Pau i Llibertat per al Sàhara”
realitzada dia 22 de març de 2022, amb la qual es reafirmava en
tot el posicionament aprovat fins ara davant la qüestió del
Sàhara en les diferents iniciatives promogudes en el Parlament
de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut
íntegre de la declaració de La Rioja adoptada per la unanimitat
dels representants dels intergrups parlamentaris dels diferents
parlaments autonòmics i insta les diferents administracions i
institucions a les quals s’adreçà a treballar activament pel seu
compliment íntegre.
3. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el seu suport
i reconeixement fet a la feina realitzada pel teixit associatiu i la
societat civil envers la solució del conflicte del Sàhara
Occidental i el respecte als drets humans i polítics del poble
sahrauí.
Palma, a 23 de juny de 2022
Els diputats
Enric Casanova i Peiró
Margalida Durán i Cladera
Cristina Mayor i Abad
Catalina Pons i Salom
Patrícia Font i Marbán
Els portaveus
Pilar Costa i Serra
Antonio Costa i Costa
Alejandro López i Soria
Juan Manuel Gómez i Gordiola
Miquel Ensenyat i Riutort
Josep Melià i Ques
Antonio Jesús Sanz i Igual
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5293/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del director
gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, sobre la seva
gestió davant les greus situacions produïdes a l’hospital de
referència.

mantenir per al proper període de sessions les interpel·lacions
següents:
• RGE núm. 7760/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de transport públic.
• RGE núm. 8082/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de cultura.
• RGE núm. 8123/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
política general del Govern en matèria de convivència i
seguretat ciutadana.
• RGE núm. 780/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria de sanejament i
depuració d'aigües residuals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny de 2022, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del director gerent de l'Hospital Universitari Son
Espases, Josep M. Pomar i Reynés, per tal d'informar sobre el
tema indicat a l'enunciat.
Motivació del procediment d'urgència: Davant les greus
situacions que s'estan produint a l'Hospital Universitari Son
Espases que afecten la gestió de l'hospital.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa
legislativa popular RGE núm. 5111/22, per unificar criteris
a les administracions públiques de les Illes Balears en les
convocatòries de concurs previstes a la disposició
addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny de 2022, una vegada examinats els requisits formals
i d'admissibilitat de la iniciativa esmentada, conformement amb
l’establert als articles 4 i 5 de la Llei 4/1991, reguladora de la
iniciativa legislativa popular de les Illes Balears, ha adoptat
l’acord següent:

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 5349/22, de l'activitat física i
l'esport de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny de 2022, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5353/22,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat a
l'enunciat fins al proper dia 21 de setembre de 2022.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

"La funció de la Mesa sobre l'admissió o no a tràmit
d'aquesta iniciativa legislativa popular ha de basar-se en la
normativa aplicable, és a dir, s'ha d'analitzar si
s'acompleixen els requisits exigits per la Llei 4/1991, de 13
de març. Aquesta potestat és reglada, tot d'acord amb la
doctrina del Tribunal Constitucional, ja que constitueix un
acte reglat que finalitza el tràmit d'admissió de la iniciativa:
"Es tracta d'un control estrictament normatiu i no
d'oportunitat i és una decisió revisable plenament en la via
d'emparament constitucional, ja que afecta la mateixa
possibilitat d'exercici del dret" (ATC 140/1992, de 25 de
maig, FJ 3).
Per una banda, la iniciativa legislativa acompleix els
requisits formals de l'article 4 de la Llei 4/1991.

Ordre de Publicació
B)
Manteniment per al proper període de sessions de les
interpel·lacions RGE núm. 7760/21, 8082/21, 8123/21 i
780/22.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de juny de 2022, conformement amb l'article 168.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit els escrits RGE núm.
5279 i 5282/22, presentats pel Grup parlamentari Mixt i pel
Grup Parlamentari Popular, respectivament, i acorda de

Per una altra, incompleix el requisit d'admissibilitat de
l'article 5.2, apartat c), perquè la iniciativa legislativa
popular incorre en contradicció amb la normativa bàsica
estatal, en concret, amb l'article 37.2.c) del text refós de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) i la
disposició addicional sisena de la Llei 20/21, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat a l'ocupació pública, que estableix, amb
caràcter previ, la negociació col·lectiva en el
desenvolupament dels processos."

9328

BOPIB núm. 163 - 1 de juliol de 2022

Aquesta resolució adoptada per la Mesa s’ha de notificar a
la comissió promotora i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb l’article 5.3 de
la Llei 4/1991.
Contra aquest acord d’inadmissió dictat per la Mesa del
Parlament la comissió promotora podrà demanar l’emparament
davant el Tribunal Constitucional, de conformitat amb l’article
42 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional, en el termini de tres mesos des de la recepció
d’aquest acord.
Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
B)
Declaració tributària relativa a l’impost sobre la renda
de les persones físiques i de patrimoni, si escau, de l'any
2021 del diputat José Luis Camps i Pons.
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 29 de juny de 2022, es
procedeix a la publicació de la declaració tributària relativa a
l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost
sobre patrimoni, si escau, corresponent a 2021, i de la
declaració complementària de l'IRPF de l'any 2020 del diputat
José Luis Camps i Pons:
Declaració 2021
Complementària 2020

4. INFORMACIONS

Palma, a 29 de juny de 2022
El president del Parlament
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
A)
Acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
sobre la substitució de la Sra. Maria Romero i Matas,
personal eventual adscrita funcionalment al servei de la
secretaria primera, que roman en situació de baixa per
maternitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
celebrada el dia 22 de juny de 2022, ha adoptat el següent:
Acord sobre la substitució de la Sra. Maria Romero i
Matas, personal eventual adscrita funcionalment al
servei de la secretaria primera, que roman en situació de
baixa per maternitat
Primer. S’acorda la creació d’una nova plaça al servei de la
secretària primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears
pel temps estrictament necessari que duri la baixa per
maternitat, la qual cosa, suposa la modificació de la Resolució
de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals
per a l’any 2021.
Segon. S’acorda d’autoritzar la despesa i el pagament de la
quantitat de 1.093,27€/mes a ingressar a la Tresoreria General
de la Seguretat Social per satisfer el cost de la plaça creada al
punt anterior pel temps que duri la baixa per maternitat de la
Sra. Maria Romero i Matas.
Palma, 23 de juny de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació
C)
Resolució de Presidència en relació amb el nomenament
del Sr. Jaume Ribas Vilanova, com a personal eventual
adscrit funcionalment al servei de la secretària primera de
la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La Sra. Joana Aina Campomar i Orell, secretària primera de
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, sol·licita el
nomenament del Sr. Jaume Ribas Vilanova, amb DNI núm.
*******57S, com a personal eventual adscrit funcionalment al
servei de la secretària primera, amb unes retribucions de
41.582,66 € anuals amb una jornada a temps complet,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5364/2022, de 27 de juny.
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 nomenament del Sr. Jaume Ribas Vilanova, amb DNI
núm. ****57S, com a personal eventual adscrit funcionalment
al servei de la secretària primera, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 24 de juny de 2022 i amb unes
retribucions corresponents a 41.512,66€ anuals, que es
corresponen a la modalitat B.
2. El Sr. Jaume Ribas Vilanova ocuparà la plaça en substitució
de la Sra. Maria Romero Matas de baixa per maternitat i pel
temps estrictament necessari que duri l’esmentada baixa.
3. S’ordena la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
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Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es
poden interposar els recursos següents:
a. Directament 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 del dia següent de la publicació de la
resolució.
b. El recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la publicació de la present resolució. Contra la
desestimació expressa del recurs de reposició es pot 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 hagi resolució expressa.
c. No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Palma, 28 de juny de 2022
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomas i Mulet
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