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I.-COMUNICACIO DEL GOVERN DE LA COMU
NITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS R.G.E. 
NUM. 1509/88, RELATIVA A CRITERIS AMB QUE S'A
CORDA L'INTERES SOCIAL D'EDIFICACIONS 1 INS
T AL.LACIONS EN SOL NO URBANITZABLE. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comen<;:a la Ses-

sió. 
El punt únic de 1 'Ordre del Día per avui és una 

Comunicaeió del Govern de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears registrada amb el núm. 1509/88, rela
tiva a Críteris amb que s'acorda l'interes social d'edi
ficacions i instaHacions en sól no urbanitzable. 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter
ritori per fer la Comunicació del Govern. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
El Pleno del Parlamento en Sesión celebrada día 

15 de abril de 1988 entre otras resoluciones aprobó una 
que decía textualmente: «El Gobierno, de acuerdo con 
los artículos 170 y siguientes del Reglamento, comuni
cará durante este período de sesiones los criterios con 
que se acuerda el interés social de edificaciones o ins
talaciones en suelo no urbanizable». 

Como todos ustedes saben, la declaración de inte
rés social o de utilidad pública de edificaciones en sue
lo no urbanizable no la efectúa el Gobierno, sino la 
Comisión Provincial de Urbanismo a través de sus sec
ciones insulares. Como la petición era de carácter ge
nérico y no dirigida a una sección concreta, este Con
seller convocó al Pleno de la Comisión Provincial de 
Urbanismo para darle traslado de la petición del Par
lamento, y _el }'.leno de la Comisión, en sesión celebra
da día 19 de mayo del 88, adoptó el siguiente acuerdo: 

"Atendiendo al requerimiento parlamentario, esta 
Comisión Provincial de Urbanismo estudió los criterios 
que se siguen en punto a declarar de interés social o 
utilidad pública edificaciones o instalaciones en suelo 
no urbanizable o urbanizable no programado y consi
derando que el artículo 85 de la Ley del Suelo y su 
concordante artículo 44 del Reglamento de Gestión con
templan la posibilidad de situar en suelo no urbani
zable o urbanizable no programado edificaciones e ins
talaciones de utilidad pública o de interés social, pre
via declaración por parte de la Comisión Provincial de 
Urbanismo, que hayan de emplazarse en el medio rural 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 43.3 
de la propia Ley del Suelo. 

Es evidente que en esta temática se plantean dos 
supuestos claramente diferenciables con connotaciones 
diferenciadas, cuales son la utilidad pública y el inte
rés social. En cuanto a edificios o instalaciones de uti
lidad pública, entendemos que ésta viene determinada 
por su propia razón de ser, cual es la de ponerse al ser
vkio de la colectividad con fines generales no evalua
bles económicamente y cuya utilización generalmente 
no deviene de la estricta voluntad de los que hayan de 
servirse de ellas. Como ejemplos de las mismas pueden 
mencionarse hospitales de infecciosos, estaciones mete
reológicas, centrales térmicas, estaciones depuradoras, 
transformadores energéticos, etc. 

Más difícil resulta la definición de lo que puede 
entenderse por edificios o instalaciones de interés so
cial que hayan de emplazarse en el medio rural. No 
obstante, entendemos que podemos definirlos como 

aquellos que si bien están al uso público de la colectivi
dad mejorando la calidad de vida de los ciudadanos en 
general, su aprovechamiento corresponde únicamente a 
la voluntad de los mismos para desarrollar necesidades 
generadas por la propia sociedad y que generalmente 
pueden ser evaluables económicamente. La extensa ga
ma de tal tipo de edificios o instalaciones hace que re
sulte extremadamente difícil por no decir imposible su 
concreción como números clausus, puesto que tal siste
ma podría conllevar a no poder autorizar en ciertos edi
ficios o instalaciones con demostrada vocación de inte
rés social. Es de suponer que por ello ni la Ley del Suelo 
ni el Reglamento de Gestión Urbanística dictan normas 
concretas para tal tipo de edificios o instalaciones, pues
to que si el espíritu legal fuera el de limitar los easos 
en que tales supuestos podrían autorizarse, lo lógico 
hubiera sido que obligara a los planeamientos generales 
a determinarlos como un parámetro urbanístico más. 

En consecuencia de lo anterior y ante la ambigüe
dad del término interés social, la ComisiÓn Provincial 
de Urbanismo ha estimado, para dictar la pertinente 
resolución y estudiando caso por caso los expedientes 
presentados, el cumplimiento de los siguientes condi
cionantes: 

Que sirvan a unos intereses colectivos o que respon
dan a una demanda social. 

Que sean edificios o instalaciones que en virtud de 
las necesidades derivadas de aquella demanda social, 
no sean encajables en el medio urbano, sino que hayan 
de emplazarse en el medio rural para su eficaz des
arrollo. 

Que las solicitudes de dotación de energía eléctrica 
y red de telefonía no sean soporte de actuaciones ile
gales, sino una forma de aumentar la calidad de vida de 
los habitantes del medio rural o para potenciar la ex
plotación agrícola ' de una finca que realmente se culti
ve como tal. 

Que la declaración de interés social sirva para pre
servar de la ruína o degradación a edificios de carácter 
histórico o pintoresco que dada la escasa rentabilidad 
del predio donde están ubicados no es posible mantener 
autorizando la implantación 'de usos turísticos o recrea
tivos que dan soporte económico a la conservación de 
tales edificios. ' 

Que los usos recreativos en lugares o parajes que 
no distorsionen el medio ambiente sirvan para una me
jora de la oferta turística o representen una oferta com
plementaria de esparcimiento a los residentes de nues
tras islas que no resulta posible disfrutar dentro de 
un medio urbano. 

Ayudar a las economías de los municipios autori
zando usos industriales aislados, siempre y cuando en 
el propio término municpal o en sus colindantes no 
exista un Polígono Industrial en funcionamiento. 

Que en ningún caso sean incompatibles cQn el gra
do de protección medioambiental de la zona donde se 
pretende situar la edificación o instalación. 

Que no exista una competencia sectorial afectada y 
que los usos en cuestión resulten oportunos en el 
tiempo. 

Debe significarse, además, que la Comisión Provin
cial de Urbanismo interesa informe de los organismos 
de la Comunidad Autónoma o en su caso de otras Admi
nistraciones a quienes correspondan las competencias 
sobre las instalaciones o edificios de que se trate para 
que desde su perspectiva se detecte la conveniencia o 
no de su implantación». 
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Ese es el acuerdo de la Comisión Provincial de Ur
banismo en respuesta a la petición emanada de este 
Parlamento. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Gnlps Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 

Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI r FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
La veritat és que la dec1aradó d'utilitat pública o 

d'interes social d'una zona es presenta com una situa
ció excepcional, situació excepcional que indiscutible
ment ens ha de donar unes possibilitats no restringi
des de poder donar un benefici necessari a un poble 
o a una zona determinada. 

Tal com ha expressat el mateix Conseller, hem de 
reconeixer que els parametres que es poden marcar són 
molt limitats i moltes vegades són molt subjectius, tan 
subj ectius són que podrien crear en molts casos greu
ges comparatius, que en unes zones es pogués fer una 
cosa i que a pesar que la,.voluntat de la Comissió fos 
la mateixa a altres zones, per determinades circums
tancies seria diferent, i les interpretacions que farien 
uns i altres podria ser quasi sempre de greuge. 

Per tant, creim que aquests punts, tal com s'han 
presentat neccssitaran indiscutiblement algunes modi
ficacions, si no totals, que ajustin una mica més les 
possibilitats i que di més ben marcadá' la forma on s 'ha 
d'arribar i com s'hi ha d'arribar. Després supos que tin
drem temps d'ac1arir aquests punts i com s'haurien 
d'ajustar d'acord amb el que nosaltres tenim en el pen
sament. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Com molt bé ha dit el Sr. Ricci, I'excepcionali tat és 

la primera de les característiques que s'ha de tenir 
en compte a l'hora de conceclir autoritzacions el'obres 
o instaHacions el'utilitat pública o d'interes social en so l 
no urbanitzable o rústic en general, perque així ho diu 
l'artic1e 85 de la Llei del S61 que consagra logicament 
que el sol rústic, o sigui no urbanitzable per una banda 
o urbanitzable no programat per l'altra, són arees que 
s'han de destinar als seus u sos traelicionals, que nor
malmen~ són l'agricultura, la ramadcria o els usos [0-
restals. 

Ara bé, dins aquest caracter d'excepció sí consagra 
aquest artide per una banda i després la juz-isprude ncia 
per I'altra la viabilitat de concedir aquestes autoritza
cions quan es donen un es determinades circumsUmcies, 
i jo no vull repetir la elefinició d'utilitat pública o d'in
ter~s social que ha llegit el Conseller perquc és dins la 
resolució de la Comissió Provincial d'Urbanisme de dia 
18 de maig del 1988; quant a utilitat pública és dar que 
fa referencia a interessos genera ls i on no hi ha un in
teres particular directe, excepte si ve donada per ll eí, 
com per exemple podria el cas de les aigües min erals 
que abans es declaraven cI'utilitat pública. No és e l nor
mal , e l normal és que la utilitat pública és un concep-

te que no crea problemes i que pens que a les rIles Ba
lears no hem tengut problemes quant a declaracions 
d'obres o instaHacions d'utilitat pública. 

On hi pot haver alguna interpretació més o menys 
afortunada és en el tema de l'interes social i jo vull 
repetir en aquest cas, perque crec que és important 
conscienciar-nos del que és l'interes social, jo pens que 
la definició continguda en aquesta resolució de dia 19 
de maig del 88 és corecta i la vull repetir. Diu que po
dem definir com a usos d'interes social aquells que si 
bé estan afectats a l'ús públic de la coHectivitat, millo
ren la qualitat de vida deIs ciutadans en general, si bé 
l'aprofitament de tot aixo correspon únicament a la vo
luntat d'un particular, i aixó, aquest concepte, ¿l'ha 
recollit o no l'ha recollit la jurisprudencia?, perque 
evidentment no és definit a l'artide 85. Precisament així 
és, jo aquí tenc algunes sentencies i voldria remarcar 
les característiques que han de tenir les obres' que són 
dec!aracles d'interes social. 

En primer lloc, l'artide 85 ja diu que s'ha de de
mostrar la necessitat de l'empla<;ament d'aquesta obra 
o instaHació en el m edi rural. Si es pot fer aquesta 
obra o instaHació dins un sol urba o dins un sol urba
nitzable no hi ha lloc a I'interes social, aixo també ho 
diuen els criteris que ha aprovat la Comissió Provin
cial d'Urbanisme. A més, també estableix la jurispru
dencia que no és nece a ri que una llei sectorial digui 
que tal obra o instaHac ió ha de ser d'interes social; no 
s'exigeix una previa habil itació legal, per tant, sinó que 
en caela moment les omissions Provincial s d'Urbanis
me i a la vista de les circumst~mcics concretes del cas 
poden dir si Una obra o instaHació és o no d'interes 
social. Aixo és bastant important pcrque els temps evo
lucionen, surten necessi tats noves i alió que un dia po
dia ser d'interes social el senclema pot ser que no ho 
sigui i viceversa; també ho diu el Tribunal Suprem que 
la interpretació ha de ser evolutiva. 

Aquestes sentencies també remarquen que e ls par
ticulars poden gestionar actÍvitats on concorri interes 
social i que aquest interes social no és incompatible 
amb el benefici mercantil. Ho vull repetir, perque si 
hem parlat per una part d'excepcionalitat d'aquestes 
autoritzacions, per I'altra banda la contrapartida és que 
efectivament 11i pot haver un benefici mercantil en una 
dedaració d'interes social, no és incompatible, i aquest 
interes social -diu aquesta sent!encia concreta , que és 
la de día 9 de desembre del 86 i que nQ és l'única que 
ho diu- que per exemple és d'interes social l'embara
timent de costs, la descongestió urbanística o l'incre
ment de 1I0cs ele feina, amb caracter naturalment ge
neral. 

Per tant, aquest és el marc on ens movem. On és 
el problema, ido? Jo pens que les normes que ha apro
val la Cumissió Provin cia l d'Ul-banisme són correc:cs; 
podem discutir algun punt, alguna coma, podem discu
tir i podem millorar una redacció, podem canviar algu
na cosa, pero basicamcnt són correctes i es mouen pre
cisament dins el que la jurisprudencia ha marcat com 
a principis d'actuació, Hi ha hagut abús? No hi ha 
hagut abús? Jo pens que no hi ha hagut abús, hi pot 
haver hagut alguna equivocació en un moment determi
nat; ens consta que a vegades s'ha donat I'interes so
cial per a una cosa i després, a causa d'un problema 
el'indisciplina urbanística, s' ha transfonnat un ús, s'ha 
augmentat un volum o una superfície i s'ha fet un frau 
de lIei, pero aixo no és un problema de la Comi ss ió 
Provincial cI'Urbani sm e quant a declaració d'aquest in
teres social, sinó que és un problema, en aquest cas, 
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d'indisciplina urbanística i que té una vía que no té 
res a veure amb la declaració d'aquest interes social. 

Per acabar, com a petits comentaris al que hi ha 
aquí, jo voldria fer referencia a dos punts. Hi ha un 
punt deIs Criteris que diu que la eleclaració d'interes 
social serveixi per preservar de la ruina o de la degra
dació edificis de caracter historic o pintoresco Aquest 
criteri em sembla no només encertat, sinó absolutament 
indispensable i a més recomanat pel Consell el'Europa, 
no directament quant a dec!aració el'interes social pero 
sí quant a filosofía, perqué el Consell d'Europa i també 
les autoritats espanyoles i tots nosaltres estam conven
<;uts que l'única manera que tenim ele preservar els 
edificis d'interes historie o arquítectunlc és donar-los un 
ús que sigui compatible amb les seves característiques 
i no importa quin sigui aquest ús, un ús, per tant quan 
parla en aquest paragraf d'usos turístics o recreatius, 
jo en aquest cas crec que la Comissió ha estat massa 
restric~iva i no ha de dír només turístics o recreatius. 
Per que no s'hi pot fer una residencia de tercera edat, 
que no és ni turística ni recreativa? Per que no s'hi 
pot fer algun tipus de serveis o d'indústria compatible 
amb aquest edifici de valor historie o de valor arqui
tectonic? N'hi pot haver qualcun, sempre donam per 
entes que hi ha d'haver una necessitat d'empla¡;:ament 
amb el medi rural, pero jo pens fin s i tot, anant més 
enIla, que encara que hi hagi polígons industrials o de 
serveis, pot ser d'interes social la preservació d'aquests 
edificis de valor historic, artístic o arquitectonic. 

1 després hi ha tema de les indústries, que és el 
tema més conflictiu. Diu un punt «ajudar les economies 
deIs municipis autoritzant usos industrials alHats sem
pre que en el mateix terme municipal o en e1s confi
nants no hi hagi un polígon industrial en funciona
ment". 
Aixo té aspectes positius naturalment, pero crec que 
aquest pun! concret és millorable i m'explicaré .. Si nos
altres deixam que proliferin indústries perque no hi 
ha polígons industrials, la reacció a aixo és que mai no 
hi haura polígons industrials; per consegüent és abso
lutament necessari que hi hagi unes xarxes de polígons 
industrials i de serveis al lIarg de totes les Illes per
que no hi hagi necessitat que les indústries s'instaHin 
en el medi rural i no s'hagi de declarar l'interes social. 
Que en un moment determinat hi ha una indústria que 
no pot esperar que hi hagi un polígon? Que es doni, 
per.o hem de fer feina perque es crein aquestes xarxes 
de polígons industrials o de serveis. 

També, per una altra banda i amb motiu d'una in
fracció urbanística que pareix que s'ha comes sobre una 
declaració d'interes social deIs darrers temps, ens hem 
preguntat a veure quina seria la solució. La solució, 
quan es vol fer una indústria d'aquest tipus, i sobre
tot en aquest cas parlam del Pla de Mallorca, la solu
ció facil és que es promogui una modificació puntual 
de les normes subsidHtries corresponents i que es dis, 
seny un poIígon de serveis o un polígon industrial, que 
es pot fer perfectament al mateix temps que es fa el 
pla parcial i aixo és una cosa que no és tan llarga, i si 
aixo s'incentiva des deIs poders públics, des de la Co
munitat Autonoma, des deIs Ajuntaments, des deis Cone 
sells Insulars, en definitiva si aquest Parlament hi dóna 
un impuls, segurament trobarem la flexibilitat que fa 
falta perque s'instaHin aquestes indústries, aquests ser
veis que no tenim ara, perque jo no puc ablidar que 
per fer el PoIígon Industrial de Manacor han fet falta 
cinc anys, per fer el Polígon Industrial d'Inca han fet 
falta set o vuit anys, i aixo evidentment no és bo, hem 

de cercar fórmules flexibles perque hi hagi aquestes 
xarxes de polígons, perque si no existeixen al final no 
hi ha ordenació, sinó que totes les Illes són uns soIs 
industrials o de serveis en potencia i aixo no pot ser. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Portaveu Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El debat que avui du a terme aquest Parlament 

tracta d'una qüestió que aparentment, en"la seva for
mulació més elemental es podria descriure com una 
petita qüestió tecnica referida a una excepció d'un arti
ele determinat de la Llei del Sol desenvolupada en el 
seu Reglament de Gestió en els mateixos termes; en 
canvi el debat, el fons del debat és una qüestió d'una 
indubtable envergadura política, d'una indubtable trans
cendencia per a la nostra Comunitat Autonoma. 

Perque efectivament parlam d'una petita excepció 
-ja han remarcat els altres Portaveus i supos que con
tinuara essent subrat1l~t al llarg d'aquest debat el ca
rae ter absolutament excepcional que els articles 85 de 
la Llei del Sol i 44 i 45 del Reglament de Gestió ator
guen a les possibilitats d'edificació i instaHacions en 
sol urbanitzable no programat i en sol no urbanÍtzable 
-on en principi es declara de manera clara per la 11ei 
que només hi caben edificacions Iligades a explotacions 
rústiques, i aixo deriva d'una filosofia que la Llei del 
Sol del 1975 -cree que amb aixo estam també d'acord 
tots- d'una manera molt clara, transparenta que és 
una vocació de protecció del sol agrari davant una ame
na~a que en aquell moment es detecta, que continuam 
detectant encara.: que amb unes característiques com 
veurem més endavant lleugerament diferenciades, d'a
gressió al sol agrari, al sol rústic, deIs processos d'ur-
banització. . 

Per que és tan important i al mateix temps tan ne
cessaria aquesta excepció? En primer 110c, jo cree que 
perque és impossible preveHre totes aque11es instaHa
cions que inevitablement s'hagin d'assentar sobre sol 
rústic, és impossible arribar a U{;la catalogació exhausti
va o almanco excloent d'aquellés qüestions que cal te
nir en compte per excepcionar el principi d'impossibi
litat d'edificacio en sol rústic, llevat de les edificacions 
lligades a explotacions agraries; per tant, és inevitable 
deixar a. l'Executiu corresponent un determinat marge 
de discrecionalitat per apreciar aquelles instaHacions, 
aquells edifics que s'hi han d'ubicar. 

Seria massa arriscat, evidentment, intentar una ca
suística, intentar un cataleg detallat de totes aquelles 
qüestions_ Per un costat, segur que obIídaríem moltes 
coses; per altre, les demandes social s quasi sempre cor
ren més aviat que les Beis; les necessitats socials, que 
en definitiva és aixo més que la demanda social que 
ha d'atendre l'interes social, també són variables, fins 
i tot podríem conc1oure que el mateix concepte d'in
te res social és un concepte historie relatiu, contingent; 
allo que en un determinat moment és d'interes social 
no hOl és en un altre període historie amb una diferen
cia d'anys possiblement petita, hi ha diversos exemples 
que poden il-lustrar c1arament aquesta qüestió, ahir po
dia ser una qüestió d'interes social la transformació de 
terres de seca en reguiu i tal vegada dema veurem com 
s'haura d'incentivar l'abandó de detenninats reguius; 
ahir podia ser d'interes social la declaracíó d'un centre 
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d'intepes turístic, avui a ningú no se li ocorre que aques
ta excepcionalitat dlpiga dins un concepte d'interes so
cial. Ens trobam, dones, davant un element absoluta
ment contingent, variable, historie, que ni tan soIs els 
plans generals, per la mateixa obligació de la lIei, obli
guen que siguin contemplats com a tal s criteris. 

En conseqüencia, feim un debat de criteris on el 
rerafons, com és logic, esdevé immediatament un debat 
polític, un debat de filosofia, un debat d'ideologia, un 
debat de distints programes sobre quina és la utilit
zació, quin és el model territorial, quin és el model 
d'utilització del sol rústico Fins i tot contrenyent fins 
al límit de l'imaginable els criteris, fins i tot intentan! 
donar aquests criteris de la manera més restrictiva ima
ginable, al final sempre sera la voluntat pOlÍtica del qui 
ha d'aplicar la lIei la referencia obligada en fer una 
anaJisi, la refel1encia obligada en fer un debat, en de
finitiva el programa polític del qui té la responsabilitat 
a causa de la discrecionalitat inevitable de que abans 
parlavem d'aplicar la lIei. Aixó no fa, de totes maneres, 
que un debat i unes propostes de resolució que després 
veurem sigui un debat inútil. 

Que vol la Llei detSol amb aquesta excepció? En 
primer !loe vol protegir el sol rústic d'unes amenaces 
concretes, d'unes amenaces d'urbanització. Vol, en se
gon lloc, que l'emplayamertt' sigui necessari que es pro
dueixi en el medí rural, que no quedi aItre remei que 
l'empla(,:ament de les instaHacions o edificis acollits a 
l'excepció de l'interes social siguin. ubicats alla i no 
a un altre 11oc. En tercer !loc, que' no es produeixin 
incompatibilitats deIs usos 'del sol amb l'empla¡;ament 
que es pretén i per últim, crec que··'és important as
senyalar-ho i així ho han assenyalat interpretacions ju
risprudencials, com la sentencia de 28 de juny del 77, 
que diu clarament que «el regim d'excepcionalitat ha 
de ser objecte d'aplicació amb un criteri d'estimació 
restringida com ha exposat reiteradament, etc., el ma
teix Tribunal». 

No basta, ido, la pura declaració d'interes social 
perque automaticament vengui declarada la idoneitat, 
l'adequació d'aquell empla¡;ament. Ni tan soIs es pot 
prejutjar que el simple fet que el promotor sigui una 
Administració, un ens públic, ja impliqui el suficient 
suport a una declaració d'interes social i molt manco 
en aquella ubicació concreta. La voluntat de la !lei en 
aquests extrems evidentment és correcta, pero era cor
recta en una situació histórica que avui és distinta. Qui
na és, davant aquesta voluntat de la llei, la realitat que 
ens ocupa? Jo he de lamentar que la intervenció del 
Conseller que ens ha presentar els Criteris del Govern 
en relació amb aquesta qüestió no hagi abordat l'expo
sició detallada d'aquesta realitat que es pot viure, a 
través de la seva activitat a la Conselleria i molt con
cretament a la Comissió Provincial d'Urbanisme, per
quc~ ens fes una exposició més detallada o una expo
sició detallada deIs Criteris no a nivell tan general com 
un acord formal de la CPU, de quines tendencies s'ob
serven sobre les demandes d'acollir-se a I'excepcionali
ta· de l'inteves social i per tant caldria cobrir davant 
una élnunciada, davant una obligada, davant una re
querida per aquest mateix Parlament modificació de la 
Uei del SOl. que du a terme el Govern per remetre a 
aquest Parlament, davant, en definitiva, quina és una 
descripció de la realitat que es viu en el planejament 
urbanístic amb l'aplicació de la Llei del Sól i Ordena
ció Urbana a la realitat administrativa de cada dia. Es 
una !lastima que no tenguem aquesta visió, perque ha
gués enriquit de manera considerable aquest debat. 

Pero a pesar d'aquesta abseneia, jo m'atreviria a 
fer un diagnóstic, probablement no amb la precisió i 
la profunditat de coneixements amb que no hagués po
gut fer l'óptica del Sr. Conseller, pero jo m'atreviria 
a dir que en aquests moments el que passa amb el 
sol no urbanitzable, amb el sol rústic, és que és sot
mes a una pressió lleugerament i en alguns casos molt 
distinta a aquella per la qual es va instrumentar aquest 
regim d'exeepcionalitat de la Llei del SÓl. No són ja 
les amenaces de la urbanització d'allo que convé prote
gir el sol rústic, del que convé protegir el sol rústie és 
d'una altra amena¡;a, és d'una altra demanda, d'un pro
cés de terciarització, d'un procés d'usos distints, d'un 
procés d'usos que a través d'aquest mecanisme de de
claració d'interes social pot tergiversar el que era la 
voluntat de la lIei, pero més que res, per aItres raons, 
per inadequació de les ma teixes previsions de la lIei a 
la realitat i en aquest sentit aquest debat podria re
sultar i tenc l'esperan~a que encara resulti molt enri
quidor de cara a formar el criteri de la Cambra davant 
unes propostes encaminades a la correcció de la Llei 
del SOl. 

Es tracta, en definitiva i per acabar, d'instrumentar 
mecanismes que protegeixin el sol no urbanitzable ja 
no de la urbanització -creim que aixo, en principi, 
exceptuant els casos que ja haurien de venir prou pro
tegits per la mateixa legislació i la mateixa normativa 
de disciplina urbanística- sinó d'un fenomen nou que 
fa referencia als nous usos que la societat d'oci demana 
als espais lIiures. Jo record una cita d'una ecologista 
europea famosa, que diu que ara tothom vol anar a la 
natura, pero el problema es que tothom hi vol anal' 
amb el seu cotxe. Jo crec que aixo emmarca d'alguna 
manera quines són les tendencies d'una nova pressió 
distinta sobre els espais no urbanitzables que fan flo
rir una oferta motivada per una nova demanda, deriva
da d'una nova cultura, derivada d'una soeietat d'oei 
en definitiva, i jo no m'atreviria a jutjat d'una manera 
tallant i completa si aixo és radicalment bo o és ra
dicalment dolent, m'a!reviria simplement a dir que és 
substancialment diferent a allo que va motivar la legis
lació, la Llei del S6l del 75, i que obliga a fer un re
plantejament; en qualsevol cas aixo és un repte per 
als legisladors, és un repte per a tots nosaltres, i es
tic segur, tenc la confian~a que sabrem respondre a 
aquest repte si la qüestió es planteja amb una visió 
de fu tUl', amb una vísió que conjugui adequadament 
les necessitats de protecció del sol que em pareix que 
nigú no pot posar en tela de judici, de donar al ma
teix temps res posta a una societat que ens planteja 
noves demandes. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo, per elevar el nivell del debat, avui volia parlar 

d'uns animals que volen, de papallones en concret, per 
comen:;:ar, i és que fa uns mesas un conegut suís d'a
quest Diputat que els parla es va despla~ar a Mallor
ca perque volia instaHar o vol instaHar una granja per 
a cria i exhibició de papallones, de lepidopters i im
portan ts crisalides des de Malasia i Centro-Ameriea, d'a
nimals exotics que necessiten viure en ambients de ca
lda::-ció i que s'exbibeixen ]Jer a finalitats educati\'es, 
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de sensibilització pública i naturalment lucraúves o co
mercials del promotor d'aquesta original idea que ja 
funciona a Anglaterra i a SuIssa. Quan li vaig explicar 
o quan va saber que aixo ho podía fer a qualsevol ban
da de les Illes va quedar absolu!ament sorpres i no ho 
podia entendre. A les altres localitats on aquesta ins
taHació s'ha creat naturalment s'ha de (er en arees 
comercial s o en arces urbanes o en arees urbanitzables 
i és impensable, a Sui'ssa, una installació d'aquest estil 
en arees rurals; en canvi quasi quasi seria impensable 
que una cosa d'aquest estil es crei' en aquestes i!les i 
en aquests momenls en arees urbanes o urbanitzables. 

Cree que aquesta petita anccdota pot revelar un po
quet el sentít i la necessitat del debat que avui en
cetam, que, com recorden els Srs. Diputats va ser una 
de les propostes d'aquelles que un temps s'aprovaven 
en aquesl Parlament que va sortir com a [ruit del De
bat d'Ordenació del Territori el'ara fa un any. En aquell 
moment demanarem que aquest debat tengués l!oc en 
aquel! període de sessions; clar, s'ha interpretat que el 
mateix període de sessions volia dir el mateix període 
de sessions de l'any legislatiu, pero en realitat ho duim 
a !erme amb un any de retard, també ens comen<;:am a 
avesar a aquestes qüestions. 

Jo volía iniciar també o continuar la meya inter
venció comentant el discurs del Conseller, naturalment 
m'ha resultat una mica difícil perque ha estat molt 
curt i només en un punt m'agradaria fer un comentario 
En la seva introducció ens ha vengut a dir que la Co
missió Provincial d'Urbanisme no és el Govern, perque 
nosaltres demanarem que fos el Govern que dugués 
aquests Criteris i en realitat la Comissió d'Urbanisme 
és una altra cosa, les seccions insulars ... , bé, jo cree 
que com que és la segona vegada que aquesta afirma
ció es fa en aquesta casa en poc temps, cree que és 
important que facem con?tar la nostra postura que 
creim que un organ aelscrít al Govern, del qual el Go
vern nomena la majoria deIs representants, el Govern 
té una plena responsabilitat política de les seves actua
cions i deis seus criteris i una plena responsabilitat po
lítica, per tant, de les actuacions i cri teris ele la Comis
sió Povincial d'Urbanisme. Es aquest el sentit pel qual 
demanarem aguest debat, és aquest el sentit en el qual 
nosaltres el volem clur avui horabaixa. 

Del document del Govern que ens ha Ilegit el Con
seller en podem treure una serie de conclusions o de 
constatacions inicials. La primera, obvia, és que no hi 
havia criteris definits, el mateix paper ens diu que els 
criteris es redacten a instancies, a requeriment parla
mentari i un poc com a conclusió del que s'ha anat fent 
fins ara, pero aquests Criteris no existeixen previament 
o com a mínim no s'havien definit formalment previa
ment. EIs Criteris recuIlen un punt que és recoIlit a la 
!lei, en el Reglament, que pens que és clar, que és im
prescindible remarcar una i aItra vegada, i és que 
aquestes instaHacions a les quals fa referencia s'han 
d'empla<;:ar en el medí rural, i aquesta és la primera 
qüestió que nosaltres pensam que val la pena desta
car, encara que tots els Diputats que saben que el co
lor blanc és blanc i que el negre és negre ho saben, i 
ho saben, i és que aixó no és el que passa normalment, 
que les aprovacions d'inteJ1es social moltes vegades es 
concedeixen a instaHacions o usos que de cap manera 
no es pot entendre que s'hagin d'empla~ar necessaria
ment en el medi rural, perque s'han aprovat en aquest 
sentit discoteques que no puc entendre per que s'han 
d'empla;;ar en el medi rural, s'ha aprovat l'interes ')0-

cial de poblats al Far Mest que no en~enc per que 

s'han d'empla~ar al medi rural, de Fiestas Rocieras 
que tampoc no ho entenc, bars, restaurants, magat
zems, hotigues de mobles, naus inclustrials de revisió 
de vehicles i altres negocis que no tenen rcs a veure 
amb el me di rural. 

Aquest criteri, que el marca la !lei, és basic i ente
nem que a la practica és ignorat per la Comissió Pro
vincial cl'Urbanisme. Els criteris d'utilitat pública, que 
són previs als d'interes social en el document del Go
vern, entenem que podrien ser objecte per ventura 
d'alguna matisació i que en algun cas es podria pen
sar que vertaderament tenen una ubicació més ade
quada a polígons inclustrials o de serveis, pero tan
match: no val la pena entrar en aquest punt, sinó 
centrar-nos, no en el d'utilitat pública sinó en el d'íll
teres social perque el tema, altres Diputats ja han uti
litzat la paraula excepcionalitat, i no és el cas, desgra
ciadament quan troham dins la bústia un BOCAIB més 
gruixat que els aItres poden ser dues coses, o llistes 
de morosos o els expedients d'interes social que són 
en aquel! moment a la Comissió d'Urbanisme i que 
solen fer bastan1 d'embalum; aixo vol dir que no són 
excepcionals, sinó més aviat i desgraciadament ruti
naris. 

El Govern ens presenta podríem dir vuit criteris 
o suposats criteris i una concreció final que pensam 
que mereixen uns comentaris detinguts sobretot no 
només considerant el paper que ens sotmet el Govern, 
sinó considerant també i sobretot la realitat o la si
tnació d'aquests processos a les nostres illes. El pri
mer, que serveixin els interessos coHectius o respon
guin a una demanda social, quasi quasi ve a ser que 
l'interes social és alió que interessa o beneficia la 50-

cietat i jo, davant una afirmació d'una tal entitat in
teHectual, no puc ter res més que felicitar l'autor i 
quasi 'quasi diria. que no lene res més a dir, perque 
realment. és simplemeñt una coHecció de sinónims. 
Cree que en rlquesta qüeslió de la demanda social, 10-
gicament qualsevoi cosa seria aclmissible i voler supri
mir els imposts podria ser declarat d'interes social 
molt rapidament o qualsevol cosa similar i per tant 
pensam que ~s un criteri q\Je pot ser un poc inicial 
pero que no ens suposa realment cap criterio 

El segon recllll la famosa frase «que s'hagin d'em
plagar en el medi rural per al seu efica<; desenvolupa
ment". Aixo, insistesc, és el que diu la llei i, insis!esc 
és el que la Comissió Provincial d'Urbanisme, i per 
tant el Govern, no fa, perque les boleres, la nova lns
pecció de Vehicles, el gimnas, totes aquestes qüestions 
que són alg:unes de les que ha aprovat com a d'interes 
durant aquesta Legislatura, no entenem per que s'han 
de lligar al medi rural; o bé el criteri no és real o bé 
el criteri no es compleix o bé ens. prenen per beneits 
i qualsevol d'aquestes tres qüestions seria totalment 
inacceptable. 

El tercer criteri es refereix a les dotacions d'ener
gia electrica i xarxa de telefonía, que vertaderament 
pensam que és un hon criteri, si aquestes només s'apro
ven quan responen a la millora de la infrastructura 
agraria, és realment un bon criterio 

El quart criteri ens diu que la declara ció d'inte
res social serveixi per preservar de la ruIna o degra
dació edificis de caracter históric o pintoresc que ten
guin poca rendibilitát i on es puguin implantar usos 
turístics i recreatius que donin suport económic a la 
conservació d'aquests editicis. Pensam que aixó és ver, 
pero tal com s'ha redactat entenem que és un criteri 
que conté un risc important, perque diu exactament 
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,«la escasa rentabilidad del predio», que és un tema ver
taderament molt elast,ic i que venim a dir que ja que 
l'agricultura en aquestes illes no dóna una rendibilitat 
suficient, no tan soIs no rendibilitat sinó escassa ren
dibilitat, es puguin autoritzar edificacions arreu per in
teres social. Aquest criteri tal com es proposa, per tant, 
no el consideraríem acceptable. 

El cinque és el que ens diu que e1s usos recrea
tius a llocs o paratges que no distorsionin el medi am
bient i serveixin per millorar l'oferta turística o repre
sentin una oferta complementaria d'esbargiment als re
sidents de les nostres illes que no es pot fruir dins un 
medí urba. Tornam al fet anterior, a recollir allo que 
diu la llei i si aixo fos cert ens semblaria un criteri ac
ceptable, és a dir, el criteri ens sembla acceptable pero 
constatam que desgraciadament aquest criteri no s'apli
ca racionalment. 

Quant al sise, és el que parla de l'ajuda a, les eco
nomies deIs municipis i que s'autoritzin usos industrials 
ai:llats sempre que en el tenue municipal o en els con
finants no existeixi un polígon industrial en funciona
mento Jo he de lamentar no creure que aquest criteri 
tampoc s'apliqui, perque al BOCAIB, l'única vegada o 
les dues vegades que hem trobat la negativa a un in
teres social per aquest' criteri no era p rque en el mu
nicipi confinant hi hagués ~ un polígon industrial , sinó 
perque a la parceHa confinant hi havia lIn poUgon in
dustrial, la qual cosa implica que hi ha gent que per 
demanar no s'atura, pero hi ha hagut qualque cas en 
que s'han autoritzat usos industrials a. pobles que tenen 
a la vora polígons industrials o el tei1Íen a punt d'en
trar en Puncionament. Es c1ar que hi ,ha un matís im
portant en el criteri del Govern i és ,' que parla de po
lípons industrials en funcionament .i el Diputat Sr. Pas
c~al ja ha indicat la dificultat que hi pot haver de po
sar en funcionament polígons industrials si és tan sen
zill i tan rapiel acoYlseguir l'interes social a sol no ur
banitzable a poca distancia de projectats polígons 
industrials que, per tant, perdrien tot el sentit i tota 
la prioritat si realment es pot anar fent la indústria 
on es Dugui trobar el sol més barato 

El sete criteri diu que en cap cas aquests usos no 
sigui n incompatibles amb el grau de protecció mediam
biental de la zona on es pretén situar l'edificació o ins
taHadó, és a dir que aquest, dar, és un criteri molt 
bo de complir, perque de sol amb una protecció me
diambiental adequada en tenim tan poc, que raríssimes 
vegades es trobaran amb dificultats per autoritzar-ho, 
pel'O he de dir que desgraciadament no és cert i po
saré un exemple. Fa un parell d'anys es va construir 
una depuradora. la depuradora d'A1cúdia concretament 
en un s:'>1 d'utilitat pública protegit per la normativa 
municipal, protegit per la LIei de Monts i es va auto
ritzar per inter~s social una depuradora, una planta de
puradora d'aigües que inuubtablement feia falta, per:J 
que per ventura no va ser la ubicació més afortunada 
possible, ates, ja dic, que es va implantar en un lloc 
que entenem que tenia una protecció mediambiental 
;mportant. 

Quant al criteri núm. 8, que és que no existeixi una 
competencia sectorial afectada i que els usos en qües
tió resultin oportuns en el temps, he de dir que era 
un deIs que jo volia sentir els comentaris que ens fa
ria el Conseller en la seva intervenció, perque aixo que 
vol c\ir? Que si hi ha un restaurant prop, no autorit
zaran un restaurant perque fara la competencia a l'an
terior? No acabam d'entenelre quina és aquesta compe
t(~ncia sectorial afectada i cntenem, per tunt, que resul-

ta un criteri un poc fosc i que en tot cas no sembla 
que aporti gaire als Criteris elel Govern. 

Jo crec que s'ha d'insistir en la importancia del 
tema i en la inadequació de les solucions i deIs crite
ris sobre aquest tema i vulI aportar en aquesta qüestió 
també una sentencia del Tribunal Constitucional, perdó 
del Tribunal Suprem, que fa poc dictaminava la iHe
galitat d'una llicencia concedida per construir un cen
tre comercial hipermercat en sol qualificat en la ma
jor part com a sol rústic, equivalent segons la LIei del 
Sol a sol no urbanitzable, on el Tribunal centra la doc
trina que l'interes públic addult no justifica una vul
neració de la norma urbanística i que essent admissi
ble la construcció en sól no urbanitzable d'edificis d'uti
litat pública o interes social, es requereix el compli
ment del que es preveu a la LIó del Sol i a la norma
tiva general. EIs fonaments jurídics d'aquesta senten
cia són molt llargs, no els llegiré, peró vuIl destacar al
guna de les seves frases i és la insistencia que fa el Tri
bunal en el fet que l'interes social o la utilitat pública 
s'ha el'atorgar sempre que s'hagin d'implantar en me
dis rurals les instaHacions, i constata el Tribunal que 
un hipermercat no és logic que s'hagi d'implantar en 
el medi rural, constata el Tribunal que aquestes apro
vucions suposen introc\uir uns evidents mecanismes dis
torsionants de la racionalitat urbanística que els plans 
pretenen aconseguir i fomenten la confusió i la inse
guretat jurídica i que en definitiva soIs serveixen per 
fa ci litar l'atorgament d'una llicencia de construcció. 

Jo crec que aquestes frases ens permeten treure 
unes condusions de totes les consideracions ante
riors. En primer lloc, com ja vaig dir fa un any, el 
Govern confon l'interes social amb I'interes de les so
cietats anonimes; en segon lloc, que la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme ha redactat a posteriori, com re
coneixen a requeriment parlamentari, uns Criteris que 
volen emparar el que s'ha fet fins ara, uns Criteris que 
al nostre parer resulten massa estrets pel que s'aprova 
-hem vist que en molts de casos s'aproven o s'han 
aprovat cos'es que no responen a aquests Criteris- i 
massa amples pel que nos al tres consideram que s'hau
ria d'aprovar complint la llei, complint simplement que 
aquestes instaHacions s'hagin c\'ubicar en el medi rural. 
Entenem també que és tan desitjable com improvable 
que aquest Parlament racionalitzi avui aquests Criteris, 
els millori per a la racionalitat urbanística, per a la 
cIaredat normativa i per a la seguretat jurídica deIs 
ciutadans. Entenem que és necessari per motiu d'or
denació del territori, perque aquesta situació fa que 
aquÍ no tenguem sol urbanitzable i no urbanitzable, sinó 
~bl més urbanitzable i sol menys urbanitzable, pero en 
definitiva sol terciaritzable, com ens deia fa un moment 
el Portaveu de! CDS. 

Nosaltres entenem que és necessaria aquesta ade
qU3ció deIs criteris per a l'ordenació del territori, en· 
cara que sigui innecessari o indesitjable per a l'espe
culació amb el territorio 

Moltes gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la sala la Sra. Vi
ce-president Primer presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo SOCIALISTA tiene la palabra 

el Portavoz Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. 
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Aixo de la utilitat pública i interes social ho deim 
tan tes vegades junt que arribara a ser allo de Daoiz y 
Velarde, que ja hi ha molta gent que es pensa que eren 
una sola persona i crec que avui, ja ho han fet els al
tres Portaveus, és el moment de separar clarament que 
una cosa és la utilitat pública, una altra cosa és l'in
teres social i que aquest debat és un debat sobre les 
declaracions d'interes social tal com va ser plantejat 
aquí el mes d'abril del 88 a proposició del Grup Par
lamentari PSM-EEM i aprovat per unanimitat de tots 
els Diputats. 

Realment, la permissibilitat i l'abús que s'ha fet de 
la facultat que té el Govem per declarar cl'interes so
cial determinades eclihcacions i ··jnstaHacions en sol no 
urbanitzable i que necessariament s'hagin el'ubicar en 
el medí rural condueix a la terciarització del sol rús
tic, com hem lingut oportunitat de dír des d'aquesta 
tribuna en diversos debats, i a fer que el sol rústic si
gui el suport de negocis turístics, comercials, recrea
tius, iniciant el que podem definir ja amb una cert8 
prospectiva com la balearització de l'interior: centres 
comercial. hipers i d'al tres t ipus, parcs aquMics. camps 
de go lf, pob lats westcrns, parcszoologics, cetnenler-is 
pr.iV<l lS, ho! 1- .i apartament , hosp itaJs gerü1Lrics, r -
iaurants, discoteques, bars j altre co e menors_ Per 
interes ocial es de aren in taHacions impol-tant íssi
mes de gran extensió de terreny, de gran superfície d'e
dificació, que promouen un intens transit tant de eot
xes privats com de transports de mereaderies, que re
quereixen enormes aparcaments, que necessiten acces
sos especials o que coHapsen els existents, que reque
reixen importants connexions infrastructurals, electri
ques, telefoniques, d'aigua, de sanejament i de tot tipus, 
i tot aixo per la fórmula de l'inter,es social i per l'abús 
de la consideració que s'hagin d'ubicar en el medi rural 
es fa d'esquena al planejament municipal i es fa fins) 
tot algunes vegades sense tenir 1 'acord de l'ajuntament 
corresponent. Aguest tipus d'actuacions. aquest tipus de 
promocions consideram que només el Pla General o la 
norma subsidiaria els hauria de permetre perque és 
l'instnlment que aborda els problemes en la seva glo
balitat, perque és un instrument d'iniciativa municipal 
i perque és un instrument extraordinariament més par
ticipatiu que les previsions deIs articles 85 i 86 de la 
Llei del SOl. 
Aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de promocions 
consideram que només el Pla Generala la norma sub
sidiaria els hauria de permetre perque és l'instrument 
que aborda els problemes en la seva globalitat, perque 
és un instrument d'iniciativa municipal i perque és un 
instrument extraordinariament més participatiu que les 
previsions deIs articles 85 i 86 de la Llei del SOl. 

Pero és clar, no hi ha res millor per al promo
tor, basta tenir els terrenys o l'opció de compra i bas
ta tenir les relaeions necessaries i el beneplacit de la 
ConselJeria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
i sense molesties, sense perdre temps, sense sessions 
obligatories, sense equipaments, sense urbanització, sen
se fiances, sense tot ano que suposa el planejament 
urbanístic es poden edificar instaHacions importantís
simes d'extraordinaria inversió i de molt important ren
dibilitat. Davant aixo, davant aquesta realitat d'avui, no 
teorica, sinó d'avui i creixent progressivament a la nos
tFa Comunitat i per aixo l'oportunitat d'aquest debat, 
que efectivament des d'una visió externa pot semblar 
un tema menor, pero que avui cree jo que és un tema 
importantíssim per al futur del territori de les nos tres 
illes, davant aquesta situació el Govern, rentant-se una 

mica les mans i client que aixo és cosa de la Comissió 
Provincial c\'Urbanisme, com si no tengués res a veu
re amb la Comissió Provincial d'Urbanisme, com si no 
fos I'organisme ele l'administració urbanística del Go
vern, la composició del qual es fa per Decret, on tenen 
majoria els representants directes elel Govern i els de
signats di rectes elel Govern i on l'única obligació que 
té el Govenl és que lli hagi una representació, sen se 
cap altra condició numerica per part de l'Aclministra
ció Central perque pugui vetlar per alIó que puguin ser 
els scus interessos, tenim aquí avui que la comunica
ció e1el Govern, els seus critcris, quins són? Que interes 
social -ens ve a dir- i que J'emplac;:ament en el medi 
rural, tul va bé, que no hi ha cap prublema, que els 
Criteris són bons; en una paraula, com diríem en ter
mes militars, «sin novedad en el suelo rústico». 

L'inten~s social, si llegim aguests Criteris que ja 
ha comentat amb prou detall el Portaveu que m'ha pre
cedit, el Sr. Mayol, és qualsevol cosa. Reconeix el ma
teix papel' que «más difícil resulta la definición de lo 
que pueela entenderse por edificios o instalaciones de 
interés social que hayan de emplazarse en el medio ru
ra]", i més endavant diu «extremadamente difícil por 
no decir imposible su concreción», molt difícil, pero 
després el que s'explica és absolutament facil, tot pot 
ser declara! d'interes social, és més, podríem dir, qual
sevol lIistat -ens diu el paper- seria negatiu perque 
sempre quedarien coses fora que podrien ser declara
des d'interes social. Jo record els meus· antics estudis 
de matemaliques i quasi diria que és la més perfecta 
definició ele l'infinit, l'infinit és alió que mai no hi és 
tot, sempre queden coses defora, aixo és l'acostament 
més perfecte a aquell cacauet avui tombat que en ma
tema tiques era I'infinit. No es pot fer cap llistat d'in
teres social perque per Ilarg que el facem sempre hi 
haura coses que,quedaran defora, aixo és l'infinit, aixó 
és déu, aixo és el maxim. L'interes social, Sres. i Srs. 
Diputats, és el maxim, és tol, tot alió que puguin pen
sar, segons aques't paper, quedara curt, sera un llistat 
insufieíent, quedaran coses defora que poelrien ser de
clarades d'interes social. 

1 sobre I'empla't;:ament en~el medi rural? Sobre l'em
plac;ament en el medi rural,"·eviden.tment, diu el paper, 
que h8uran de ser coses que s'l}auran d'emplac;:ar en el 
medi rural. que és una perfecta definició deIs criterís 
pels quals les coses s'han d'erppla<;ar en el medi rural. 
Ho han entes? S'han d'empla<;ar en el medi rural aque
Hes coses que s'hagin d'empla~ar en el medi rural, una 
definició tautologicament perfecta, i aquesta és la gran 
aportació que, no el Govern, no el Govern, la Comissió 
Provincial d'Urbanisme ens aporta avui a través del seu 
Portaveu, el Sr. Conseller el'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori, com a criteris que el Parlament ha 
de valorar per fer aquest debat. 

Pero la realitat a que ens condueixen aquests Cri
teris que han escrit a posteriori, pero que es vénen 
aplicant des de fa anys, quina és? Que les carreteres 
es converteixen en carrers. Ho deia molt clarament el 
batle de Montulri en unes declaracions publicades amb 
forta tipografía en un mitja de comunicació escrit: 
«Ojalá se repita el caso de Modelnnon a todo lo largo 
de la carretera Palma-Manacor». Aixo és la definició de 
l'interes social, sí senyors, i la elefinició ele la necessi-· 
tat d'emplac;ar-se en el me di rural i la idea del futllI' 
de les carreteres de les nostres i11es. 

Es aquest, Sr. Conseller el'Obres Públiques, senyors 
del Govern, el model viari infrastructural que es vol ' 
construir, que es vol facilitar, que s'indueix? Es aquestá 
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la idea d'omplir les carreteres per buidar els pobles 
d'activitat? Eh aquest tema de l'interes social tornam 
a ser a una discussió no per repetida, es gota da en 
aquest Parlamento Amb certa freqüencia ens trobam 
amb díscussions i debats on hem d'enfrontar dos con
ceptes, el concepte del planejament, de la planificació, 
de la presa de decisions sobre el model a que es vol 
arribar i el model de les autoritzacions puntuals, di s
crecionals, dia a dia, i aquest, en aquest tema, és altra 
vegada la mateixa discussió: quíns límits posam a les 
autoritzacions díscrecíonals i quin maxim posam al pla
nejament municipal com a conformador de l'estructu
ra del terme municipal. 

En aquest sentit no hi ha dubte que com més am
plia sigui la interpretació de les facultats del Govern 
per declarar d'interes social qualsevol obra, edificació 
o instaHació i per valorar que s'ha d'aplicar í s'ha d'em
pla.¡;ar en el medí rural, més sostreim al munícipi la 
capacitat de decidir sobre el futur i el present del seu 
terme municipal. Jo ja sé que es pot replicar a aquest 
argument dient que la Comissió Provincial d'Urbanis
me, el Govern no dóna cap llicencia d'edificació. la !li
cencia la dóna l'Ajuntarp.ent, per tant correspon a l'A
juntament la responsabilitat i la darrera paraula i la 
decisió. Pero, com pot den~gar un Ajuntament una Ili
cencia per a una activitatque la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, o sigui el Govern ha declarat d'interes so
cial, si el mateix Govern a través de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme impedeix que eL<;. plans generals 
municipals i que les normes subsidiaries' regulin míni
mamen.!: les incompatibilitats per inte,res social? Som 
en 'un Estat de Dret, en- unes situaciQn.~ reglades. Com 
pot denegar l'Ajuntament una llicencia que al planeja
ment no ve limitada? Per tant, la llicencia formalment 
la dóna l'Ajuntament, pero realment la declaració d'in
teres social condiciona totalment la concessió d'aques
ta !licencia. 

Nosaltres hem defensat d'una manera reiterada, 
potser fins i tot repetitiva, la necessitat i la urgencia 
d'unes Directrius d'Ordenació Territorial, d'uns Plaus, 
d'acord amb la Llei d 'Ordenació Territorial, Directors 
Sectoríals, Territorials Parcials, del medí natural, d'un 
planejament en conjunt d'ambit supramunicipal que 
vinculi els Ajuntaments, que estableixí les proteccions 
mínimes sobre el paisatge, les infrastructures que han 
de respectar perque tenen un ambit supramunícipal, les 
instaHacions que responen a necessitats més amplies 
que el municipi i que han de tenir, per tant, una visió 
general. Tat aixo no tan soIs ho defensam, ho conside
ram realment urgent; ara bé, el que no acabam d'en
tendre és per que s'ha d'ímposar a un Ajuntament, si 
no ho vol, una discoteca o un bar o un restaurant; real
ment creim que aquí es desfiguren els conceptes basics 
de no tan soIs l'Autonomia, sinó de la racionalitat uro 
banística. 

Com es pot declarar d'interes social un ús en con
tra del criteri municipal? Quins elements té la Comis
sió Provincial d'Urbanisme per avaluar un interes so
cial que és contrari a l'interes municipal expressat pels 
seus representants legítims i democratics a la Corpo
ració Municipal? Per que aquestes coses tan ordenades 
Són a la comunicació, per tant discrecíonals, com l'opor
tunitat, la demanda social, els interessos coHectius, la 
situació del sector afectat, etc., quins elements de ju
dici té la Comissió Provincial d'Urbanisme superiors als 
que tengui el mateix Ajuntament i fins i tot en relació 
amb aquests Criteris, per poder trobar un interes so
cial ool'Ajuntament no el reconeix? Crec, Sres. i Srs. 

Diputats, que ha arribat el moment de revisar concep
tes i sobretot d'eliminar practiques abusives. Ens tro
bam sense cap dubte davant una practica rutinaria i 
viciada, cree que s'ha oblídat fins i 10t l'origen de tota 
aquesta terminologia, quin era l'esperit inicial per po
der reconduir, com a mínim, a aquest esperit inicial 
l'aplicació de la llei. 

La Llei del 1956, la Llei del Sol que va ser revisada 
o reformada el 75, deia les construccions i instaHacions 
«que desarrollen un fin nacional, social, asistencial, edu
cativo, sanitario o turístico que exija emplazarlas en el 
medio rural". Tot aixo s'ha substitui't, l'any 75, crec que 
amb molt bon criteri, per utilitat pública o interes so
cial que s'hagi d'empla<;ar en el medi rural. I crec que 
aquest canvi respon a una voluntat restrictiva, precísa
ment per evitar els abusos que una classificacíó tan 
amplia, tan oberta com la que la Llei del 56 produ'ia 
inicialment i parlam ja de trenta anys enrera, sobre 
el territori, sobre determinades parts del territori es
tatal, i aixo avui ho aplicam amb una gran lleugeresa, 
ho aplicam sense tenir en compte ni tan soIs els pre
ceptes reglamentaris, el Reglament de Gestió Urbanís
tica vigent mentre no sigui substitult per un altre de 
la Comunitat Autónoma, que fa una referencia expres
sa que tota resolució en relació amb aquest tema de 
l'interes social i de l'empla<;ament en el medi rural ha 
de venir motivada sobre per que aquest interes social 
i per que aquesta necessitat d'empla<;ar-se en el medí 
rural. 

Per tant som davant una practica rutinaria i vicia
da d'una llei, pero 'en qualsevol cas vull ja avan<;ar que 
si l'aplicació estric'ta d'aquesta !lei no basta per con
trolar el procés que es produeíx, hem de canviar aques
ta llei. El sal no urbanitzable, el medi rural és la re
serva del paisatge, de l'agricultura, un paisatge huma
nitzat, una naturales a humanitzada, pero no és el sol 
vacant apte per a qualsevol edificació i tampoc no és, 
crec que no ha de ser una reserva extraterritorial del 
municipi on és enclavat. 

En conclusió i com a resum previ de la presenta
ció de resolucions, nosaltres creim que en primer lloc 
s'ha de deixar clarament establerta la primacia del pla
nejament sobre les autoritzacions sense cap marc de 
referencia, sobre les autoritzacions discrecionals, pun
tuals, aquelles autoritzacions que podríem dir de per
que ets tu, autoritzacions d'aquest tipus; que els cri
teris permissius han de ser substitults per criteris res
trictius i rigorosos i que en qualsevol cas la voluntat 
municipal s'ha de tenir en compte. 

Moltes gracies. 
(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Cuando el artículo 85 de la Ley del Suelo se refie

re a una serie de edificaciones en suelo urbanizable no 
programado y luego el artículo 86 remite al 85 para 
edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable, 
se refiere a algunos tipos de estas edificaciones como 
son por ejemplo las explotaciones agrícolas, los edifi
cios dedicados a la conservación y al mantenimiento de 
las obras públicas, cito por ejemplo estas dos porque 
creo que son casos absolutamente claros y tra,Dsparen
tes de lo que la Administración puede autorizar en suc-
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lo no urbanizable o en suelo urbanizablc no programa
do. Evidentemente una edificación des tinada a una ex
plotación agrico1a es un asunto perfectamente claro, 
como digo, transparente y que en principio no tiene por 
qué presen tar la menor duela, igual que un edificio o 
una instalación dedicada al mantenimiento o a la con
servación de las obras públicas. Cuando el artículo 85 
se refiere al in terés social hemos el e r econocer todos 
que resulta muchísimo más problemáti co a qué se re
fiere. 

Aquí se ha r eiterado por part e de diversos Porta
voces que en esto la Ley del Suelo qui e re hacer una 
clara excepcionalidad en cuanto a tipos de actuaciones 
en suelo no urbanizable o urbanizable no programado. 
Realmente la ley en el artículo 85 no habla de excep
cionalidad en concreto o por lo menos no destaca el 
tema del in terés social como un tema excepcional o 
po!' lo menos no más excepcional que el resto de los 
que trata en ese artículo y en el siguiente. Yo creo que 
el interés social, puesto que no ti ene una definición 
clara y que sobre lo que puede o no puede ser de in
terés social cada uno de los miembros de esta Cámara 
tendría una opinión diferente y probablemente igual
mente defendible, parece que lo lógico es que el trata
mien to que se pueda dar a eso, digo, es el de a la 
vista de una larga ya experiencia de años en los que 
se han hecho toda una serie de peticiones de actuación 
en este suelo para declaración del interés social y que 
estas peticiones han sido tratadas, pensadas y discuti
das no sólo por una Comisión de Urbanismo, no siem
pre compuesta por los mismos miembros, sino previa
mente también por una Ponencia Técnica, a lo largo, 
como digo, de todos estos años ha habido un poso, yo 
diría que una especie de fondo ele experiencia en el 
tratamiento del interés social , que en definitiva es el 
que ha marcado l<ls pautas que a mi juicio confiere o 
tiene este documento que el Gobierno nos envía y que 
es un resumen de 10 que la Comisión Provincial de Ur
banismo hoy piensa sobre este aspecto de la declara
ción elel interés social; y yo creo que es muy impor
tante no minimizar este tema de que este es un docu
mento que proviene de una experiencia, de un poso, de 
una trayectoria ya larga en años de discusiones sobre 
cuál debe ser, en qué casos no es interesante o resulta 
compatible con los criterios que parecen emanar de la 
ley, la declaración de interés social. 

A nosotros nos parece que esta experiencia ha sido 
positiva y que estos Criterios también lo son, lo son 
en la medida que estos Criterios tienen una gran carga 
de objetividad probablemente recogida de esa experien
cia. Hay algún Portavoz que ha dicho aquí que esto son 
criterios subjetivos y evidentemente tienen una parte 
de subjetivos, qué duda cabe; yo lo que me pregunto 
es qué es lo que no es subjetivo o no tiene una parte 
de subjetividad en el urbanismo. Cualquier planeamien
to o cualquier documento urbanístico está lleno, carga
do enormemente de subjetividad, la subjetividad de los 
técnicos, primero, de los políticos, después, que deci
den mediante una raya determinar que un suelo es ur
banizable, que otro es apto para la urbanización y que 
otro no ·10 es; que un suelo es edificable en unas de
terminadas condiciones y que otro lo es en otras o no 
lo es en absoluto. 

. Naturalmente, los caminos que ha seguido el ur
banismo en los últimos años y aesde luego en concre
to . en nuestra Comunidad han ido precisamente en el 
sentido de buscar y de basar en la experiencia y en 
las necesidades, lógicamente, en función de la escasez 

del suelo y de los elementos del entorno, en buscar, 
digo, los criterios más objetivos posibles para poder 
hacer toda esta documentació n, en definitiva todo es te 
plan eamicnto urbanístico. El interés social no ha sido 
n.ieno a ese proceso; los Criterios de interés socinl, in
sisto, que hoy nos mandan aquí, son evidentemente un 
resultnc!o también de esa objetivación que se ha tra
t<l el o ele hacer ele unos prin cipios poco definidos y so
bre los que, como deCÍa antes, cualquier persona pue
de tener criterios distintos y todos ellos defendibles. 

El resultaelo , digo, m e parece bueno porque hay 
una parte sobre todo ele ellos extraordinariamente ob
jetivable, que son las con di ciones sine qua non para 
que un interés social sea aceptado, sea declarado. Son 
carac terísticas, algunas de ellas ya con tenidas desde 
luego en la ley, en el artículo, como son las caracterís
ticas de que esas edificacion es deben tener su empla
zamiento en suelo rústico, es decir, no deben tener ca
racterísticas urbanas, aquí se ha discutido sobre ese 
criterio y me parece que es perfectamente claro, es 
bastante objetivable el p en sar si una determinada ac
tuación puede ubicarse en zona urbana o requiere, pre
cisamente por sus propios condicionantes, tener que ser 
ubícada fuera ele zonas urbanas o urbanizables. 

Se insiste también en que de ninguna manera pue
den constituir un medio de obtener una urbanización 
encubierta, aquí se ha reconocido que ese no es un pro
blema ni un caso que por 10 menos se haya presenta
do en Baleares; se insiste también en la necesidad de 
informes de todas las Administraciones competentes y 
yo diría que fundamentalmente, por mi corta experien
cia como miembro de la Comisión de Urbanismo de
signado por el Consell Insular de Mallorca, puedo aña
dir que no conozco ningún caso en esta experiencia en 
que se haya declarado un interés social en contra de 
la voluntad expresa del Ayuntamiento que remite la do
cumentación para interés social a la Comisión de Ur
banismo, por lo menos, insisto, en la sección de Ma
llorca ele la que formo parte . 

Por consiguiente, el peso de la Administración y 
concre tamente del inf'orme de la Administración Muni
cipal es decisivo en la declar.ación elel interés social; la 
compatibilidad con otras act'ividades sectoriales o me
jor dicho el no provocar de n ipguna manera un agra
vio comparativo en relación con otras industrias, etc., 
elel mismo sector y desde luego la compatibilidad con 
el entorno donde esa obra o esa edificación para la que 
se pide el interés social no pueda de ninguna manera 
dañar el medio ambiente. 

Esas son, digamos, el grupo de condiciones que 
aquí están más o menos traducidas a lo largo del do
cumento que nos remite la Comisión, son las condicio
nes diríamos sine qua non, son condiciones creo que 
todas ellas bastante objetivables y en cualquier cas'o 
concreto que se pueda discutir si la declaración de in
terés social de una determinada obra o instalación es 
o no ajustada, creo que en estos casos todas ellas o al 
menos hasta donde yo conozco, todas ellas se ajustan 
perfectamente a estas condiciones básicas que deben 
cumplir. 

Después entran las condiciones más subjetivas, hay ' 
que reconocer que, como decía antes, esto tiene una 
enorme carga de subjetividad y sólo esa especie de 'ex
periencia a la que me refiero, en muchos casos inclu
so porque las mismas personas que. han formado par
te de ponencias técnicas o de comisiones de urbanis
mo en los últimos años han venido repitiéndose y por 
consiguiente han constituido esa base o ese poso, ese 
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sedimento que ha permitido que el agravio compara
tivo no funcione o al menos no funcione con claridad, 
son condiciones como la mejora de condiciones de vida 
de personas privadas, son los casos de instalaciones 
eléctricas o telefónicas, es un caso yo diría de los más 
frecuentes que en este momento se plantean, práctica
mente no hay ninguna Comisión de Urbanismo o por 
lo menos siempre hablando del sector que yo conozco, 
de la sección que conozco, que es la de Mallorca, no 
hay prácticamente ninguna en que no venga alguna elec
trificación rural en la que lo único que se tiene en 
cuenta en este aspecto, la única cautela que se tiene en 
cuenta es que esa electrificación no trate de encubrir la 
organización o el nacimiento de una parcelación urba
nística, por ejemplo, creemos que es absolutamente in
discutible que es un caso de interés social, de interés 
social a lo mejor para una sola familia, para una sola 
propiedad privada, pero que evidentemente nos parece, 
insisto, claro que la instalación eléctrica o telefónica es 
algo necesario y que de verdad interesa a toda la so
ciedad que esta electrificación o telefonía llegue al ma
yor número posible de familias. 

Hay unos casos, que son los de oferta complemen
taria al turismo exterior o interior, aquí se ha hablado 
de terciarización del suelo, se ha insistido mucho en el 
tema, a mi no me parece ,que eso sea verdaderamente 
un caso grave ni sangrante ni estamos viendo constan
temente que eso sea algo que vaya en una progresión 
peligrosa o extraordinaria y sin embargo nos parece 
sumamente interesante que esta ofe.rta complementa
ria exista. Claro, yo me pregunto si 'es malo que haya 
parques de atracciones, me preguntq si es [llale que 
haya campos de golf, me pregunto si ·es malo que haya 
clínicas o residencias geriátricas, por ejemplo, yo me 
pregunto si es malo, y la verdad es que me contesto 
que no, a mi juicio desde luego eso es bueno. ¿Ese tipo 
de instalaciones, tienen su sitio en suelo urbano? Sin
ceramente nosotros no acabamos de ver un parque de 
atracciones en suelo urbano ni un campo de golf en 
suelo urbano, nos parece que es bastante lógico que 
eso sea situado en suelo no urbano o no urbanizable y 
que precisamente es uno de los casos claros y más en 
una provincia como la nuestra, en la que además es
tamos tratando de elevar la calidad de turismo y ele 
llevar los beneficios del turismo a zonas del interior 
que no gozan de ellos, a mí me parece que son verda
deros casos claros de interés social. Naturalmen~e es
toy hablando en términos generales, otra cuestió es 
que se presenten una serie de parques, una serie de 
clínicas o una serie de cosas de estas que pueda pen
sarse que hacen la competencia a otras próximas si
tuadas en otros tipos de suelos o incluso en el mismo 
tipo de suelo. Nosotros, insisto, no vemos un sitio más 
adecuado para poner un campo de golf que el suelo 
no urbanizable, sinceramente. 

Otro tipo de condiciones, otro tipo de propuestas 
que se presentan no con demasiada frecuencia, pero 
que sí se presentan. son mejoras para alguna comu
nidad en forma, por ejemplo, de industrias; aquí se 
alude a pequeñas industrias cerca de pueblos y yo 
recuerdo algunos casos concretos de poblaciones de 
muy pequeño número de habitantes en las cuales un;} 
parte substancial de la población vive de una pequeña 
fábrica, en ocasiones una pequeña fábrica que estaba 
dentro del casco de la ciudad, del pueblo, y que pre
cisamente se saca fuera por los inconvenientes y las 
molestias que esa fábrica o esa pequeña factoría P:lt'
de producir al pueblo, por ejemplo recuerdo una ele 

helados, de modo que no estamos hablando de fábri
cas de gran envergadura, pero que en ese pueblo su
ponen tradicionalmente una fuente de in~resos im
portante, porque en ese pueblecito trabaja un montón 
de gente en esa fábrica. ¿No se le puede dar el interés 
social a esa industria? ¿Hay que mandar esa industria a 
pagar una barbaridad de dinero por el metro cuadra
do a un polígono industrial de una ciudad importante? 
¿Hay que obligar a todas las personas de esa pobla
ción que viven de esta industria semiartesanal, que en 
algún momento quiere mejorar sus instalaciones, hay 
que obligar a la g,ente de este pueblo a desplazarse 
cada día a trabajar a la ciudad? Nos parece que lo 
propio, lo acertado en este caso es efectivamente con
ceder el interés social a esas pequeñas industrias. 

Otro tipo de mejoras, mejora de calidad ambien
tal, mejora de calidad estética, aquí se ha hablado de 
edificios representativos, me parece también que qué 
mejor destino para muchos edificios que se están ca
yendo en ruínas que la posibilidad de convertirse en, 
por ejemplo, hoteles de cierta envergadura, restauran
tes también de cierta envergadura que puedan mante
ner esos edificios representativos y que además tam
bién presenten una oferta complementaria ideal e 
importante; se ha hablado también de restaurantes, 
pero efectivamente restaurantes hay de dos tipos, hay 
el clásico restaurante urbano, que lógicamente no tiene 
por qué pedir ni pretende en absoluto la declaración 
de interés social y la instalación en suelo no urbaniza
ble, pero hay también, es el caso muy frecuente y a 
mí me parece que extraordinariamente útil, incluso 
para un propio lurismo interno, de los restaurantes 
que tienen un parque infantil, que tienen una zona de 
esparcimiento, que tienen una posibilidad de comer 
prácticamente al aire libre para muchas familias que 
no pueden gozar de otro tipo de segunda residencia o 
de vivienda y que muchos días de fiesta pueden dis
frutar de una comida campestre en uno de esos restau
rantes. Esos restaurantes, dentro de un orden y de un 
control que desde luego hasta este momento ha habido, 
porque aquí ha habido algún Portavoz que ha hablado 
de la gran cantidad de cosas que se han hecho y pa
rece como si Mallorca, Menorca e Ibiza estuvieran ma
terialmente invadidas de actuaciones en suelo no urba
nizable con declaración ele interés social. 

Yo creo que la declaración de interés social para 
edificios e instalaciones ha sido mínima en cuanto al 
número de construcciones en suelo no urbanizable. Es 
muchísimo más importante, muchísimo más importan
te el número de edificaciones para usos por ejemplo 
agrícolas o para viviendas de segunda residencia que 
habitualmente se piden también acogiéndose al artícu
lo 85 con la condición de no formar núcleo de pobla
ción, este número de edificaciones tanto de explota
ciones agrícolas como de segunda residencia es muchí
simo más importante, digo, numéricamente, que las 
actuaciones que se han hecho o se han declarado de 
interés social. Quizá la única dificultad es que éstas de 
interés social son precisamen!e, algunas de ellas, .Y lo 
reconocemos, conflictivas. La realización de un pueblo 
del Far Vlrest o ele un parque de atracciones o acuático 
es muchísimo más llamativo, ~iene muchísima más di
fusión en los medios de comunicación, etc., que la cons
trucción de unas casas en suelo no urbanizable, pero, 
vuelvo a insistir, ¿ dónde se puede poner un parque de 
atracciones o un parque acuático en un suelo urbano? 
A mi juicio, me parece que su sitio, precisamente, es 
vía el artículo 85 de la Ley del Suelo y por consiguiente 

-===============~==========================================~ 
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a nosotros nos parece, insisto, que los Criterios son 
ponderados, son prudentes y desde luego hasta ahora 
no han producido, al menos que nosotros sepamos, nin
gún especial desas tre urbanÍs tico en las Isbs. 

Nada más, gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Con sella d'Orelenació de! Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
No vaya hacer una intervención en defensa de los 

Criterios que viene utilizando la Comisión Provincial de 
Urbanismo, la podría haber hecho antes y no lo he 
hecho porque creo que no es mi tunción en estos mo
mentos, por lo menos, del debate: yo me he limitado a 
transcribir lo que acordó la Comisión, que es la que 
declara el interés social, no el Gobierno, la Comisión. 
Por otra parte creo que tanto el Sr. Pascual como el 
Sr. González, con su experiencia en la Comisión de Ur
banismo, han sido muy explícitos :Y muy claros en sus 
explicaciones y en sus justificaciones. 

No obstante, creo que tengo que hacer algunas bre
ves, brevísimas precisiones. Primera, no se tardó un 
año en presentar los Criterios, se presentaron ante el 
Parlamento el día 3 de agosto del año 88, un par de 
meses después de haber sido tomada la resolución por 
el mismo solicitándolos. En segundo lugar, la Comi
sión no es el Gobierno, no es en absoluto el Gobierno 
y no lo es porque tal y como está concebida es un ele
mento esencialmente participativo y lo es porque este 
Gobierno ha querido que lo fuese, porque no tenía nin
guna obligación ni siquiera de que hubiese participa
ción de la Administración del Estado. Es más, cuando 
quein fue Ilustre Diputado de este Parlamento, el Sr. 
Pons, era Ministro de Administración Territorial, recibi
mos un comunicado o un oficio en el que exponía sus 
dudas sobre la conveniencia de que hubiese representan
tes del Estado en esta Comisión, aunque posteriormente 
fue rectificado el contenido de este oficio y dijeron que 
sí, que les parecía muy bien, pero incluso se planteó la 
conveniencia de que no hubiera representantes, es decir, 
no hay ninguna obligación, y yo me pregunto, si aquí 
nosotros hubiéramos formado una Comisión de Urbanis
mo exclusivamente formada por representantes del Go
bierno, como la tiene por ejemplo la Comunidad de Ma
drid, ¿qué se habría dicho? ¿De qué se nos habría ta
chado, si hubiésemos anulado el carácter participativo 
que tiene la Ley del Suelo? Pero mantuvimos ese ca
rácter y en la Comisión de Urbanismo hay represen
tantes de la Administración General del Estado, o sea 
del Delegado del Gobierno, representantes del Ministe
rio de Obras Públicas, del Ministerio de Defensa, de 
los Consells Insulares y de los Ayuntamientos, ade
más de otros del Gobierno y de libre designación, de 
modo que queda claro que es un elemento, un órgano 
participativo que no es el Gobierno y al que el Gobier
no no da ninguna clase de instrucciones, aunque evi
dentemente los representantes del Gobierno defienden 
en la Comisión los criterios del Ejecutivo, al igual que 
los representantes de los Consells Insulares defienden 
los cri terios del Consell y los representantes de los Co
legios profesionales en la Ponencia Técnica defienden 
los de su Colegio, etc., etc., y del conjunto de todos 
ellos .salen los criterios de la Comisión, criterios que 
efectivamente no estaban explicitados y no tenían por 

qué estarlo, por que aquÍ se ha estado explicando reite
radamenle el carácter esencialmente subjetivo que tie
ne la declaración de interés social en una gran parte 
ele sus casos, aunque estoy de acuerdo con el Sr. Gonzá
lez en que todo lo que se refiere a Urbanismo tiene 
una carga de subjetividad tremenda, pero en este caso 
muy grande y además la propia ley prevé que lo tenga 
\' por esto no especifica nada mús que que sea decla
rado de interés social, lo que pasa es que por un pro
ceso de sÍn tesis, la Com isión, a requerimiento del Par
lamento, intenta explici tal' cuales eran estos criterios 
que de alguna forma había venido empleando, pero que 
evidentemente jamás habían sido aprobados como tales 
por la Comisión y que consecuentemente tiene que' em
plear muchas veces términos vagos de tipo general
mente, normalmente, habitualmente, porque evidente
mente no tenía ninguna norma escrita a la que ajustarse 
y además la Comisión de Urbanismo ha tenido repre
sentémtes que han ido cambiando con el paso del tiem
po y consecuentemente no se ha mantenido exactamen
te el mismo criterio siempre y ademss los criterios de 
oportunidad también han ido variando con el tiempo. 

El Conseller aquí no podía decir más de lo que 
ha dicho y no podía decir más porque, repito, ha ex
presado los criterios de la Comisión. Otra cosa será 
que en el momento en que se debata aquí la Ley del 
Suelo Rústico, que esa sí la va a proponer el Gobierno 
y no la Comisión de Urbanismo, en este caso sí que 
el Conseller va a defender la opinión del Gobierno y 
lo que considera que debe hacerse en el suelo rústír:o 
y sus criterios sobre cómo debe utilizarse. En este 
momento es cuando se podrá plantear el debate de si 
se está terciarizando o no se está terciarizando, de si 
es bueno o malo que se terciarice, si es una reserva 
exclusivamente para usos agrícolas, e~c. etc.; ése sí que 
será el momenta, 'de debatirlo, cuando discutamoS la 
Ley del Suelo Rústico, si esta Cámara coincide con el 
Gobierno en la cOJ?veniencia de concretar un poco méÍ.s 
el margen de actuación en este suelo, que entendemos 
que está concretado en la ley, Entonces sí que el Go
bierno defenderá su pos~ura y defenderá su criterio, 
no en este momento, en el qlJe únicamente puede limi
t<lrse a exponer el cri terio de la Comisión, que, repito, 
no es el del Gobierno. 

Afortunadamente, la jurispmdencia que nos ha ex
plicado el Sr. Pascual de hecho· viene a apoyar la actua
ción que ha tenido la Comisión de Urbanismo, y yo me 
atrevería a decir, y quizá me equivoque en algún caso, 
que no hemos perdido ningún contencioso contra nin
guna declaración de in"!:erés social hecha por la Comi
sión Provincial de Urbanismo y un caso muy reciente 
es el del camping de Formentera, por ejemplo. No se 
han perdido recursos con carácter general y excluyo 
que a lo mejor ha habido alguno que no recuerde en 
este momento, Eso quiere decir que la actuación de lá 
Comisión habrá sido, por lo menos, ajustadá a ' De
recho, 

Otro caso es que alguien no esté de acuerdo con 
los criterios que sigue la Comisión y en eso acepto per
fectamente la opinión de todos los Portavoces que están 
en desacuerdo, me parece muy bien, están en su per
fecto derecho, pero, Sr. Triay, lo que no se puéde hacer 
es engañar a los compañeros de esta Cámara para de-: 
fender un criterio suyo contrario a los Criterios de la' 
Comisión Provincial de Urbanismo, y permítame que] 
le diga que usted ha dicho cosas que no son ciertas.-' 
La Comisión de Urbanismo nunca ha impedido que los 
Ayuntamientos, en sus planeamientos, regulasen el uso' 
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del suelo rústico; al contrario, lo único, lo único que 
ha impedido es que algunos Ayuntamientos hayan in
tentado en sus planeamientos decir «se declarará de 
interés social tal, tal y tal cosa", eso es lo que la Co
misión ha dicho que no lo puede decir el planeamiento 

,.porque corresponde decirlo a la Comisión Provincial de 
Urbanismo. Dirá usted ¿es que la Comisión tiene ele
mentos de juicio superiores a los que tiene el Ayunta
miento? Pues en algún caso puede tenerlos, porque si 
no fuese así entonces la ley no diría que la declaración 
de interés social la haga la Comisión de Urbanismo, 
diría que la hiciese el Ayuntamiento; desde el momento 
en que se encomienda a un órgano superior, terri:orial
mente hablando, al propio Ayuntamiento es porque en
tiende que sí puede tener elementos de juicio distintos, 
pero no obstante -ratifico lo dicho por el Sr. Gonzá
lez- la Comisión de Urbanismo, salvo casos contadí
simas, nunca declara de i.nterés social en contra de la 
opinión de los Ayuntamientos, siempre la tienen en 
cuenta aunque podría no hacerlo, pero lo que no les 
impide, nunca les ha impedido, es que los Ayuntamien
tos, en su regulación de planeamiento, prohiban cier
tos usos, y esto sí que)o tiene en cuenta. 

El plan puede perfectamente, y lo ha aceptado siem· 
pre la Comisión de Urbanismo, que un Ayuntamiento 
prohiba en un terreno usos determinados, y entonces 
la Comisión de Urbanismo no declara de interés social, 
pero aunque lo hiciese el Ayuntamiento podría dene
gar la licencia, y sería válida esta denegación de li
cencia. Lo único que ha impedido y esto es ci.erto es 
que la regulación la haga a base de. obligar a la Co
mlSlOn a tener que declarar de interés social ciertas 
cosas; creo que es una matización clara y además muy 
importante para que se vea el respeto que tiene la Co
misión frente a los Ayuntamientos, de modo que si 
el Ayuntamiento no quiere que un tipo de edificaciones 
se haga en suelo rústico no tiene más que incluir en su 
planeamiento la relación de usos prohibidos que nun
ca ha puesto en tela de juicio la Comisión de Urbanis
mo, nunca, por lo menos desde que yo soy Presidente 
de la misma, únicamente ha impedido que se obligue 
a la Comisión a declarar de interés social, y las decla
raciones que se han hecho, ésas que a usted le llaman 
tanto la atención, por ejemplo el poblado del Far West 
de Magaluf fue declarado de interés social porque así 
lo había informado favorablemente el Ayuntamiento 
Socialista de Calvia, :Y éste sí que fue un caso en que 
la Comisión actuó en contra del Ayuntamiento, porque 
curiosamente y por muchas razones que la gente se ima
gina, pero que naturalmente no es el momento de expo
ner, simultáneamente el Ayuntamiento de Calvia infor
mó favorablemente la declaración de interés social ele 
un poblado del Oeste y en cambio no de la Fiesta Ro
ciera, curiosamente, .Y la Comisión de Urbanismo con
sideró que no había ninguna diferencia entre una ins
talación y otra y que si se declaraba de interés social 
una también tenía que declararse igual la otra, y por 
esto es uno de los poquísimos casos que la Comisión 
de Urbanismo hizo una declaración contraria a la opi
nión del Ayuntamiento, en los demás casos siempre ha 
respetado esta opinión, pero repito que esa opinión no 
obliga posteriormente a los Ayuntamientos a tenerlo 
que hacer, los Ayuntamientos tienen una arma perfec
ta en su planeamiento que no la utilizan, lo que pasa 
es que hay que decir aquí claramente que los Ayunta
mientos son los primeros interesados en que se hagan 
estas declaraciones de interés social por razones que, 
repito, no es el momento de debatir, porque expondre-

mas nuestra opinión cuando sea el momento, cuando 
el Gobierno, no la Comisión de Urbanismo, proponga 
sus actuaciones, pero naturalmente que tienen interés, 
porque a través de estas declaraciones de interés so
cial -lo han explicado aquí varios Portavoces- los 
Ayuntamientos consiguen unos beneficios para su so
ciedad, para la suya, y en definitiva es el interés social 
y por esto se declara, porque no está escrito en ninguna 
parte que en el suelo no urbanizable no pueda edifi
carse nada, la Ley del Suelo es clara, representa unas 
condiciones. ¿ Que sobre éstas puede haber criterios y 
que dentro del subjetivismo unos puedan ser partida
rios de cerrar más y otros de cerrar menos? Estoy de 
acuerdo con el Sr. Quetglas, habrá que discutir si es 
bueno o si es malo, si este peligro de terciarización 
conviene o no conviene y qué uso hay que darle. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula ... ; perdó, pcr part del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo voldria fer uns comentaris molt breus a aques

ta replica, pero crec que en el curs del debat s'han pro
dult intevencions interessanis que val la pena comen
tar mínimament. Jo crec que es planteja, finalment, i 
es podria deduir de les paraules del Portaveu d'AP, si 
l'intercs social ha de ser- una eina normal de planifi
ca ció urbanística ... 

EL SR. PRESIDENT: 
EL torn incidental s'obri amb el Sr. Conseller, no 

amb el Portaveu d'AP. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
D'acord, Sr. President. 
En aquest cas comentaria simplement que l'apro

vació que es va [er per aquest Parlament per a aquest 
debat, que el Conseller ha volgut justificar i que es va 
comunicar el mes d'agost, es va incomplir la resolució 
del Parlament perque era que es presentas durant 
l'actual període de sessions, el de l'any passat, és a 
dir, un període de sessions que acabava dia 30 de 
maigo 

Per altra banda, el debat obert sobre la Comissió 
Provincial d'Urbanisme és o no una part del Govern, 
nosaltres insistim a considerar que la responsabilitat 
política de l'actuació de la Comissió Provincial d'Ur
banisme és totalment del Govern, encara que aquesta 
Comissió sigui partícipativa. La majaría és del Govern, 
els membres del Govern més els membre's dcsignats 
lliurement pel Govern, els representants de lliure de
signació, són majoritaris, i sí el Govern no dóna ins
truccions és igual, CIl té la Prcsidencia com a Conse
ller d'Ordenació elel Territori i en té la majoria, de 
manera que doni o no instruccions, evidentment els 
seus criteris són majoritaris i per tant la responsabi
litat política de les actuacions de la Comissió Provin
cial el'Urbanisme, sense cap elubte corres pon al Go
vern directament o a través deis seus representants, 
vull insistir, que a més ja se seleccionen d'una manera 
prou aclaridora entre constructors o desenrotllistes 
notoris. 

Jo crec que el darrer punt que s'ha comentat, la 
güestió del Far Wcst i la [esta Rociera, també és bas-



2158 DIARI DE SESSIONS I Núm. 58 I 27 ci'~bril del 1989 

tallt clar, o sigui aquí U1S lrobam que si un Ajunta
ment té una postura rayorable en un cas i una postura 
desfavorable en un al lre, el Govern ha acaba d'adobar 
posant les dues postures favorables a I'inleres social 
del Rocío i el Far West. Jo crec que hi hauria hagut 
una altra solució, que s'hagués denegat l'intercs social 
d'aquests dos casos perque c1arament són dos casos 
on no veim quin in leres social es pot adduir, a més a 
més en un Municipi CODl Calvia, un municipi que no 
és precisament pobre; s'ba parlat abans del municipi 
de Montulri i per venlUl a valdria la pena que es dife
renciassin e1s casos de municipis amb nivells diferen1s 
i que la Comissió Provincial d'Urbanisme tengués en 
compte quina és la rcalilal geog.rüiica, sucial i ecolJu
mica de les nos tres illes i no simplement que accepUls 
qualsevol iniciativa que vengui per terciaritzar indub
tablement el nostre tcrritori, com en aquests dos 
casos assenyalats, i vcure com l'interes social es con
verteix en una eina ele degradació de la normativa ur
banística i de qualque manera es converteix la situació 
d'excepció en una situació de normalitat. Desgraciada
ment els casos són prou nombrosos i no val la pena 
comentar-los. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamenlari SO

CIALISTA, el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY r LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Sr. Saiz, jo no he enganat ningú. M'agradaria que 

hagués pres bona nota de les meves paraules, que es
tan absolutament fundades en fets i en una experiencia 
que fins i tot diria personal, que no treu cap aquí, pero 
que existeix i és una practica de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, que com que és una practica i s'ha con
vertit ja en una eleficiencia a esmenar deIs planeja
ments urbanístics, logicament els Ajuntaments cada ve
gada incorren manco a posar-ho perque; per que!:: s'han 
de posar a pJantejar qüestions que després es veuran 
obligats a corregir? 

La Comissió Provincial d'Urbanisme ha impedit 
reiteradament que dins el sol no urbanitzable s'esta
bleixin incompatibilitats o sigui usos determinats a 
cada tipus d'area o categoria que puguin ser clec!arats 
d'intel1es social, per tanl que hagi limitat a determ.i
nades zones determinats usos per a la seva declaració 
d'interes social i aixo és així, vos te ho sap, i jo no he 
enganat ningú, aixo és el que jo be dit. Per tant si 
qualcú ha de mesurar les paraules, Sr. Conseller, crec 
que hauria de ser voste, a pesar que normalment parli 
el darrer, perque aquestes són les meves paraules i 
aix-o és la me va explicació. Difícilment un Ajuntament 
pot dir la darrera paraula en una !licencia per a una 
obra o instaHació que la Comissió Provincial d'Urba
nisme ja ha declarat d'interes social, si no té en el seu 
planejament municipal cap element limitatiu, perqu~ 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, quan li ha aprovat 
definitivament, ja s'ha cuidat de llevar-li qualsevol ele
ment limitatiu i per tant és absolutament obert el camp 
de les declaracions d'interes social en sol no urbanit
zable.o 

Per aItra part, i ha ha dit ja el Sr. Mayol, realment 
jo crec que l'encarrec del Parlament és quins són els 
~riteris del Govern, no coneixem quins són els criteris 
del Govern, no ens ho han arribat a dir. Aquests mem
bres del Govern que van a la Comissió Provincial d'Ur
banisme com qui va a una casa externa i que realment 

allá ells són molt poca cosa, perque alió és un organ 
absolutament clescentralitzat 011 pel que semb!a no te· 
nen majoria, quin s són els criteris el'aquest nucli de re
presentants del Govern dins la Comissió Provincial d'Ur
banisme a hora de prenclre decisions? No existeixen, no 
els concixem i aquí sc'ns posa com a interlocutor un 

. fantasma que no podem clur aquí, al Parlamcnt, i que 
per tant no pot dialogar amb nosaUres, que és la Co
missió Provincial d'Urbanisme. 

Per altra part, Sr. González Ortea, encara que no 
tengui res a debatre amb el! segol1s la norma del Pre
sident, aquÍ no és qüestió de vcure si uns ajuntaments 
han proposal una cosa o n'han proposat una altra, per
ljU~ n:ha11 prupos3l de lUla cla~se, de coses, i és més, 
jo diria ¿com no han de demanar els Ajuntaments una 
declaració el'interes social per a l'ús que considerin i 
que jo no hi entro en aquest moment amb la meva 
valoració, si el mateix Parlament ha fet una lIei per de
clarar d'in teres social els ho tels i els camps de golf 
on es presentin? Davant aquesta maxima instancia del 
Parlament, els Ajuntaments s'ban de limitar afer peti
cions d'interes social, pero no sempre s'han respectat 
les voluntats municipals, no sempre. El camping que 
voste diu, on efectivament els Tribunals han donat la 
raó, pero aquí no venim a parlar deIs Tribunals sinó 
de les qüestions polítiques de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme i deIs Ajuntaments, estava informat des
favorablement per l'Ajuntament de Formentera i tUl 

camping a Formentera és una actuació urbanística sumo 
mament important, d'una gran importancia sobre el 
territori, que pot tenir una població comparable a la 
resta de població turística o a la població permanent, 
no és una instaHació, no és un bar, ni un restaurant 
ni una discoteca. 

1 el tema de les sentencies també és molt impor
tant, Sr. Saiz. E~ectivament.J un deIs temes que fa que 
aquest debal sigui especialment urgent i oporlú és que 
les sent,encies . confirmen aquesta discrecionalitat en la 
presa de elecisions que condueix a la destrucció de I'ur
banisme i a la destrucció de les estructures munici
pals. Precisament com que hi ha senténcies que diuen 
que un dels motíus pels q1,.l<,lls una cosa ha ele ser de
clarada d'in teres social és el baix cos 1 elels terrenys rús
ti~s o que creen 110cs de feinal,,_o que els hipers abara
telxen els preus deIs productes o que els hipers siguin 
de gran tamany i creln moll. ele transit, justifiquen la 
seva declaració d'interes social sense tenir en compte 
mínimament la seva influencia sobre l'estructura del 
territori, sobre les infrastructures, sobre les carreteres, 
etc. Precisament aquestes interpretacions, com que són 
interpretacions d'una llei vigent i la llei vigen~ surt 
d'aquí, perque nosaltres la podem modificar, fa especial
ment important que a la vista, que a la vista d'aques
tes sentencies ens plantegem modificacions profundes 
d'un article de la llei que produeix resultats negatius. 
Per tant, aixo no va en absolut en contra del que plan
tejam, va a favor; aquestes sentencies di verses -quatre . 
o cinc-, els darrers anys, importants del Tribunal Su, 
prem confirmen els resultats tremendament rtocius que 
els articles 85 i 86 de la Llei del Sol, aplicats sense res
tricció, amb permissibilitat, com ha fa la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, requereix a les riles Balears un 
replantejament normatiu a nivell de llei o a nivell de 
Reglament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Oí 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter.: 
dtori. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Brevísimo, Sr. Triay. Usted ha vuelto a afirmar 

algo que es falso y que no ha demostrado. Si es cierto 
que la Comisión de Urbanismo ha prohibido en algún 
caso a los Ayuntamientos que en su planeamiento li
miten el uso del suelo rústico, haga usted el favor de 
decir cuándo ha dicho esto; es una pena que no esté 
aquí el que fue compañero suyo de escaño, Sr. Car
bonero, porque nos podría explicar, por ejemplo, lo 
que pasó con el Plan General de Palma, que fue uno 
de los casos donde se dijo, y creo que en el de Calviá 
también, que lo que no podía el Ayuntamiento era im
poner cuando tenía que ser declarado ele interés social, 
pero sí podía y de hecho tiene muchas limitaciones, 
decir cuando no puede aceptarse. Los usos prohibidos 
están perfectamente admitielos en todos los planeamien
tos, y la Comisión Provincial de Urbanismo no se opo
ne a ello. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Triay. Per allusions. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Per aHusions, efectivament. 
Sr. Saiz i Srs. Diputats, en el Pla General de Cal

via, del qual jo som autor, la Comissió Provincial d'Ur
banisme va eliminar la normntiva que regulava res
triccions a la declaració d'interes social a detemlinn
des zones i pe!" a determinals usos. 

1:--
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, s'obri un termini de seixan!a mi
nuts, segons ]'article 171, per poder presentar prop05-
tes de resolució al Registre de la Cambra. 

Se sus pe n la Sessió, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen<;:a la Sessió. 
Acabat el termini ele presentació de propostes de 

resolució, la Mesa les ha qualificat totes com a con
gruents amb la materia obiecte de elebat. Procedeix, 
ido, la seva defensa, que es fara en l'ordre de Grup de 
menor a majar i després procedirem a la votació se
gons l'ordre de presentació, donant prioritat a aquelles 
que puguin significar un rebuig total ele! contingut de 
la Comunicació del Govern. 

Per defensar la seva proposta de resolució i rer 
part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Caries 
Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les motivacions que ens duen aquí ... a demanar 

que faón un canvi en les propostes que ens ha dut, 
cree que no són gens extravagants, pero sí valen ser 
una mica clari ficadores. 

El que demanam en el primer punt és que s'afegei
xin, tal com diu la redacció del Govern, presentada 
pel Govern i proposaela per la Comissió, diu «que sir' 
van a unos intereses colectivos o que respondan a una 
demanda socia]", i nosaltres voldríem afegir que di
gués «sin que supongan una manipulación el e esta cla
se de suelo por el mero e irresponsable impulsivo pri
vaclo conyuntural y efímero». E s possible que ai:-::o sem
bli una cosa molt forta. i sabe m que ho és, pero és 
que voldria aclarir que vertaclerament cree que nos-

altres el que volem intentar aquí és iinpedir justament 
la idea i l'esperit que tots volero posar és que no sigui 
justament una cosa d'explotació particular i abusiva 
cara a la societat en general. Sabem que és difícil que 
la gent acceptí que un punt es pugui redactar tan du
rament; jo die que al pa, pa, al vi, vi i a l'aigua, aigua, 
i la realitat és que avui en . dia tots telúm por que una 
cosa que ha de servir per a un bé social acabi essent 
una cosa d'explotació. 

Al segan punt posam només un afegit a la redacció 
que vostes han presentat, que diu «que sean edificios 
o instalaciones que en virtud de las necesidades deri
vadas de aquella demanda social no sean encajables en 
el medio urbano», nosaltres posam aquí enmig una 
ampliació que diria «per la seva magnitud i propor
cions», perque hi ha moments que vertaderament la 
magnitud o les proporcions poden ser el que motivin 
el caso Cree que val la pena que a<;:o sigui acceptat, per
qu'e sera més realista a )'hora de la veritat. 

Després hi ha el tercer punt nostre que posa un 
condicionant al quart punt del text presentat per la 
Comissió. Praclicament el motiu d'aquesta proposta no 
és altre que el ele preservar els valors i característiques 
dels edificis histories i pintorescs en les obres d'am
pliació; per acto al final afegim senzillament, després 
del que diu la proposta, que diu «siempre que ello 
no implique modificaciones en edificaciones anexas, 
etc., que no respeten los valores del edificio y su en
torno, por lo cual se propone que cautelarmente gozen 
de la protección que establece la ley para con los bie
nes declarados ele inter~s cultural». En definitiva, 
creiem que moltes vega eles amb el fet de dir anem a 
arreglar a<;:o, hi ha ampliacions al seu entorn, amplia
cions que després deterioren totalment l'inicial; és un 
punt que no fa més que remarcar més l'esperit que 
tenim tots, jo cree que ac;ó no diu res que no vulguen 
tots plegats, com que al fans el que volem és que aquel! 
edifici sigui conservat, aquel! acte cultural o historie 
sigui preservat; aleshores donem-li un caire molt més 
tancat elel que té, impedim, corn hem vist a molts !loes 
que hi ha una fa<;ana determinaela que s'ha conservat 
pero al costat han fet vertaders desastres amb l'excusa 
que la fac;ana es conserva. Crec que d'aquesta manera 
quedaria molt més aclarit i impediria que hi hagués 
deterioraments que realment el que fan no és conser
var, sinó deteriorar. 

El quart punt nostre és al punt cinque del text pre
sentat i també és un afegit final que després d'on diu 
"ele un medio urbano», afegeix «siempre que las ins
talaciones y edificios que se pretendan ubicar no in
terfieran la rentabilidad agrícola de la zona ni hagan 
peligrar otros bienes escasos como los recursos acuífe
ros». Es indiscutible que si cream un bé per una ban
da, que cleim que feim un bé ~oc ial i aquest bé social 
es carrega automa~icamcnt altres béns, con és el cas 
de l'explotació agrícola o com podria ser el cas de les 
aigi.'tes que de cada dia sRhem que amb tota seguretat 
seran més necessaries, no poel em perl11etre que un bé 
per una banda sigui an-ossegat aulomaricament pel 
mal que farcm; moltes vegades el bé immediat d'un po
ble és poder fer unes nmpliacions necessaries social
men~. pero que es miren amb unes mires molt curtes 
i el'un moment concret, pero que a la llarga es paga i 
es paga molt car. Per tanto aquí tenim molt poc teneny 
agrícola j el que sigui vertaderament bo per al nostre 
poble no és pot deteriorar per fel' un bé social mo
mentani i pel que b a l'aigua encara a¡;:o és molt més 
important i sabem casos cI'a1guns pobles que no els 
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importa fer un ús extralimitat d'aigües tenint deficicn
cies d'aigües i a vega des l'egoisme d'un moment ens 
provoca un futur vertaderament irrecuperable. 

Per últim, el nostre punt cinque, que posa un con
dicionant al núm. 7, també al final que acaba dient 
que «en ningún caso sean incompatibles con el grado 
de protección medioambiental de la zona donde se 
pretende situar la edificación o instalación», i jo afe
geixo «ni supongan una modificación del enlorno pai
sajístico o pintoresco». Seria vertaderament increlble 
que nosaItres, que de cada dia dependrem més de la 
nostra bellesa, del nostre entorn pintoresc, produíssim 
amb la paraula social un efectes de destrossar aquesta 
bellesa que en el fans "és vertaderament la base de la 
nostra economia i de la nostra societat; per tant, indis
cutiblement una cosa no pot afectar l'altra. 

Per acabar, vull dir que tots els punts que hem 
posat nosaltres no signifiquen més que buscar un equi
libri que no deteriori que uns fets necessaris, com són 
els aspectes socials que hem plantejat aquí, no dete
riori a la Ilarga la vertadera necessitat d'aquest poble 
de mantenir les seves arees tant paisatgístiques com 
cultural s i ecologiques necessaries. 

Gracies, Sr. President; gracies, Srs. Diputats. 

EL SR- PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sr. Presidente. 
Sr. Ricci, yo lamento tener que hacer una interven

ción un tanto negativa a unas propuestas que en el 
fondo creo que tienen un contenido por lo menos bas
tante interesante, pero 'yo creo que por_una cuestión 
de principios no me parece adecuado y creo que esto 
ha estado en el fondo de todo el debate, que el Par
lamento dicte a la Comisión de Urbanismo qué cri
terios tiene que seguir una Comisión que, repito, está 
formada por gente que no depende en absoluto de este 
Parlamento, sino que son representantes de otras Admi
nistraciones. Lo que sí entra dentro de lo posible, y 
a lo mejor se aprobarán en este sentido otras resolu
ciones presentadas, pidiendo que el Gobierno. por De
creto, desarrolle reglamentariamente la Ley del Suelo 
vigente y entonces ya es otra cosa distinta, porque ya 
es un Reglamento de una ley, que se puede aprobar por 
Decreto y al cual sí están sometidas todas las personas 
y consecuentemente obliga a todos. 

En este sentido yo no tendría ningún inconvenien
te, se si llega a aprobar una resolución de este estilo 
que obligue al Gobierno a hacer algún Decreto, en in
corporar algunas de las cosas que dice usted aquí, pero 
no creo que como tal pueda ser aprobada esta impo
sición para la Comisión Provincial de Urbanismo. Es 
una opinión mU'y personal, pero creo que es así y así 
lo manifiesto. 

Si fuese así, la propuesta n.O 1, como ya ha co
mentado usted mismo, es de contenido un tanto fuerte 
para poderla incluir en un Decreto; yo creo que entien
do el espíritu, pero no me atrevería, sinceramente, a 
incluirla con esta redacción en un Decreto. 

Las otras, la n.O 2 sí, perfectamente; la n.O 3, salvo 
la declaración cautelar como bien declarado de interés 
cultural, porque yo creo que hay muchos edificios que 
tienen su interés, pero no justifican la protección de 
la declaración de bien de interés cultural. La n.O 4 tam-

bién me parece perfectamente aceptable, y con la n .o 
5 parece dar a entender que cualquier edificación en 
sucio no urbanizable, o sea cualqui er suelo no urba
nizable ti ene un elevado entorno paisaj ísti co o pinto
resco, un elevado valor el en tomo paisajístico y no es 
así. Por eso nosotros proponemos que respete la pro
tección del medio ámbiente que corresponde a esta 
zona, que en unos casos será muy elevada )' en otros 
menos, pero por principio suponer que todo nuestro 
territorio no urbanizable tiene un elevado entorno pai
sajístico que no se puede afectar, me parece que tam
bién restringiría innecesariamente, y que conste que 
yo comparto su interés en que se preserve lo que ten
ga que preservarse. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamen tari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President, el Grup SOCIALISTA voldria fixar la 

posició a cada una de les intervencions deIs Grups per 
clarificar el debato 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Portaveu del Grup SOCIA

LISTA. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
No, el Sr. Benjamí Carreras intervendra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraul~ el Diputat Sr. Benjamí Carreras. 

• I 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Hem estudiat les esmenes o les propostes de re

solució presentades pel Grup MIXT i consideram que 
més que propostes de resolució vénen a ser unes es
menes d'addició o com uná !~mpliació deIs textos que 
ens ha remes la Comissió Provincial d'Urbanisme aquí, 
a la Cambra, per al seu estudL'Ú'una forma breu in di
carem la nostra posició en relació amb aquestes pro
postes d'ampliació. 

Quant a la primera proposta, hem de dir que hem 
de felicitar el Grup MIXT per aquesta expressió tan 
pintoresca i que ens ha xocat bastant, pero a la vega
da també he de dir que no aporta cap element defini
tiu ni clarificador, ni defineix objectivament de forma 
més concreta els criteris de qualificació d'interes so
cial. Per tant, aquesta proposta la votarem desfavora
blement. 

Quan a la segona proposta del Grup MIXT, fa un 
afegit que parla de ,da magnitud de las proporciones». 
Nosaltres consideram que l'interes social mai no pot 
venir donat per la magnitud d'unes instaHacions, sinó 
per allo que la mateixa paraula expressa i per uns cri
teris que d'una forma molt objectiva intentarem avui 
establir aquí amb les propostes que presentem, o si
gui que una major edificació, úna maior magnitud d'o
cupació, una majar magnitud de volum no poden im
plicar mai correlativament un majar interes social 
perque es pugui aprovar aquesta proposta, al nostre 
criterio ' 

La tercera ampliació de la proposta de la CPU la 
consideram positiva perque implica establir un respec-

,. 
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te a les edificacions, als valors de les edificacions de 
l'enloro que es puguin ruillorar per a determinats usos 
i que també realmenl haur ien de ser limitats. Es pro
posa aquí que hauri n de ser deelarais com a béns 
d'intel-es cultural, a~o rc im que és una observació mar
ginal, peró no obstant aixo creim que la proposta té un 
interes bastant positiu i per tant l'acceptam i també 
¡ i c!()n,arcrn suporto 

la Ciluarta proposta lampoe no aporta una larHica
ció molt cxacta, es parla de re urs aqüHel"S, 11 alu'cs 
estam d'acord que" 'flan de preservar, pero és tan sub
jectiu d.elerminar aqueste limilacions aquí en una de
claració d'inlerc so ial que rcalment, amb el reda lé,ll 
que s'ha proposat, no aconseguiríem una major clari
ficació, i en aquest sentit expressarcm la nostra abs
tenció. 

I quant a la proposia cinquena, aquesla amplia ió 
de la proposta de la CPU, estam d'acord tamb que no 
suposi una greu modificació de l' nLonl paisa!gí ' ti " 
o pinturesc, creim que és un conceple b 'TI acccptable 
pcr tant també l'acel!ptarem i li donarem suporto 

Moltes gracies. 
.' . 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha passat el torn, Sr. ¡Mayol. Tendra temps de fer

ho, no em faci interrompre els torns; el Reglament 
dóna temps, peró vostes aixequin el brac;: després d'ha
ver intervengut el corresponent ... , perque jo no he 
d'oferir la paraula, me l'han de demauar. 

La proposta de resoJució del Grup Parlamentari 
UM, la qualificació d.;: la Mesa l'ha ap¡;pvada amb unes 
modificacions al text que sel's ha repartit; per tant el 
Sr. Secretari procedira a Hegir el text modificat que 
ha qualificat la Mesa, a proposta del mateix Grup UM. 
El Sr. Secretari té la paraula. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Proposta de Resolució núm. 1. "El Govern regula

ra per Decret, en el termini de dos mesos, els Critc
ris a que s'ha de sotmetre la Comissió Provincial 
d'Urbanisme per a les autoritzacions d'edificacions i 
instaHacions ¿l'utilitat pública o interes social segons 
I'establert a l'article 85 de la Llei de Sól i que seran 
els que varen ser aprovats pel Pie de l'esmentat orga
nisme en data 19 de maig del 1988, amb les particula
ritats que s'assenyalen a continuació». . 

La Proposta de Resolució núm. 2 ha quedat su
primida i per tant la Proposta de Resolució núm. 3 
queda com a núm. 2 i diu el següent: "Les obres de 
conservació d'edificis de valor hist:Jrico-artístic o ar
quitectonic en sól no urbanitzable o urbanitzable no 
programat pendent de la P.A.U. podran ser considera
des d'interes social sempre i quan no suposin una de
gradació deis yalors ccologics o paisa tgís tics de l'ilre3 
natural on es troben». 

La Proposta de Resolució núm. 4 queda incorpo
rada com a núm. 3 i diu: «El Govern de la Comunitat 
Autónoma fomentara la creació de xarxes de polígons 
industrials i de servicis a cada una de les illes per fer 
[ron a les necessitats de corresponent sol urbanitzat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per pari del Grup proposant, el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
D'aquí a poe temps pareix que aquest Parlament 

rebra el Projecte de Llei de Sol Rústic i en aquest 
Projecte de LIei es podran debatre en profunditat, no 
només dcbatre, sinó prendre les resolucions legislati
ves pertinents respecte dels critcris que definitivament 
ha de tenir la Comissió Provincial d'Urbanisme per a 
les declaracions d'utilitat pública o d'interes social, 
peró encara que vengui prest aquest Projecte de LIei, 
és de suposar que és possible que es pugui aprovar els 
mesos d'octubre o novembre o també podria ser que 
no s'aprovas fins l'any que ve. 

Per tant i ates que hi ha una dificultat en aquests 
moments, que és que els Critcris que es varen aprovar 
per la Comissió Provincial d'Urbanisme no poden obli
gar c!s mateixos components el'aquesta Comissió a vo
tar segons aquests Criteris ni són obligatoris davant 
els Tribunals, sinó que fa falta una mesura cle carac
ter normatiu, a posta nosaltres proposam que transi
tóriament. mentre no hi hagi la Llei del Sol Rústic, 
aquests Criteris, amb les modificacions que aprovi 
aquest Parlament, o uns altres, siguin elevats a la ca
tegoria de Decret perque tots els components de la 
Comissió els hagin d'aplica¡- obligatoriament i perque 
els ciutadans sapiguen a que s'han d'atendre i els Tri
bunals els hagin el'aplicar. 

Aixo és el sentit el'aquesta primera Resolució, que 
és una refundició d~ la primera i de la segona, perque 
técnicament, elesprés de contrastar, ens ha semblat 
molt millor així com queda escrit ara que així com 
es~ava abans en forma de clues resolucions. 

Respecte de la Resolució núm. 3, ja ho he explicat 
abans, per tal1t m'abstenelré ele fer cap comentari en 
el sen ti ~ que és necessari, per conservar un edifici de 
valor arquitectonic o historico- artístic, donar-li un úS. 
Tenim el cas de les possesions, que és necessari clo
nar-los un ús i per tant aquesta és una via que pot ser 
útil per a la conservació clel patrimoni arqui!ectonic 
rural i amb aixo jo vull dir que aquesta Proposta de 
Resolució coincicleix basicament amb la que ha dit el 
Sr. Ricci, amb una de les elel Sr. Ricci, excepte amb la 
declaració de bé d'inleres cultural, que ens sembla que 
no és aplicable perque la gran majoria d'edificis del 
patrimoni arquitectonic rural no són eelificis histórico
artístics, és a clir no són edificis d'interes histórico
artístic o cultural, sinó simplement edificis de valor 
arquitectonic, que és diferent, i anar a una declaració 
de bé d'interes cultural podria suposar un coHapse 
moltes vegades que crec que és indesitjable. 

Respecte del 4t., ja també he explicat que perque 
no hi hagi indústries dins sol rústic hi ha d'haver els 
polígons inclustrials i de serveis corresponents, i a 
posta nosaltres dei m que el Govern fomenti la crea ció 
de xarxes i deim fomenti en sentit ampli, perque hi ha 
moltes maneres ele crear-los. Jo be clit un exemple, que 
és que si a un municipi determil1a~ hi ha una iniciati
va, es pot fer una rnodifieació del seu planejament mu
nicipal i desenvolupar el corresponent Pla Parcial, que 
en cet o vuit mesos pot estar !lest i aixo és una cosa 
que tal vegada es pot fer sense necessita~ de cap pla 
ele rang supra municipal. 

G¡·acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per par! del Grup MIXT, el Dipu

tat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICO I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Només per clir que la primera parto una volta 1110-
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dificada, la creim molt corrccta i pragma ~ ica, pcrClue 
vertaderament ens fara falta perquc durant aques! 
temps no quedi un buil i que es pugui .. . 

Pe] que fa al segon punl, quc deim que és quasi 
igual pero no ho és, jo tí diría que hauria de ser tal 
coro diu la nostra, perque on vost,e diu que no és el 
mateix vertaderament no és el mateix. Si no ho feim 
d'aquesta manera, a qualsevol casa ele pag'::s normal 
i corrent hi haura ampliacions, hi haura el que vulguin 
i podria ser un forat buit sen se control; si l'edifici és 
bo arquitectonicament, és cultural, o sigui que en el 
concepte cultural també hi entra el nivell arquitect)
nie i si no ho és i és un casot que no té cap valor, tam
poc no s'ha d'<1profitar ele la declaració. 

Respecte del tercer punt, ens abstendrem, no el 
votarem en contra, en principi, pero en canvi al 
núm. 4 sí que ha tendrem en compte perque creim 
que a<;o no té res a veure amb el que parlam. Cree que 
ara que parlam d'assumptes d'interes social, no hi ha 
per que barrejar-ho amb la qüestió de si el Govern 
hauria de fer zones industrials, no té res a veure una 
cosa amb l'aItra, cree que no és el moment adequat 
ni el tema de la proposta. En lot cas, no és que hi 
tengui inconvenient, sinó tot el contrari, él mi m'en
canta que hi hagi zones industrials i els don supor! 
sempre que puc, pero no pas aquí. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Mayal, que pot fixar la posició 
en relació amb les dues postures anteriors. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 

·Com que eos havíem guia! per la lIis~a d'interven
cions el'abans, hem tengut un moment de confusió, li 
agraesc aquesta generositat. 

Seré mol! breu, simplement al Grup Parlamentari 
UM Ji anunciarem el vot desfavorable a la primera, 
perque en coherencia amb una proposta nostra de 
considerar inadequats els criteris sotmesos per la Co
missió Provincial d'Urbanisme del Govern a aquest 
Parlament, no poelem donar suport que aquests que
din de manera definitiva o provisional consagrats per 
DeCl'et. Estam d'acord amb l'esperit de la resolució 
núm. 2, en la necessitat d'evitar la degradació ele va
lors ecologics o paisatgístics de les arees on s'implan
tin i en aquest sentit hi ha algunes propostes nostres 
totalment en la mateixa línia, pero consideram que vo
tar a favor de la núm. 2 no tendria cap sentit després 
d'haver votat en contra de la núm. 1, de manera que 
ens abstendrem, i en la mateixa línia ens abstendrem 
en la proposta núm. 3. 

Quant a les del Grup MIXT, hem de considerar 
que són una matisació, una matisació pintoresca i 
ocorrent deIs Criteris que també proposam rebutjar, 
de manera que tot i valorant l'esfon; literari que ha 
fet el Sr, Ricci amb les se ves aportacions, ens haurem 
d'abstendre en algunes i votar en contra de la majoria 
perque consideram que realment no corregeixen prou 
els Criteris de la Comissió, i li vull cridar l'atenció so
bre el condicionant núm. 4, que diu que serien accep
~ables sempre que no impliquin modificacions que no 
respectin els valors dels edificis, aquesta doble nega
tiva es converteix en una afirmació, de manera que 
voste el que diu és que han d'afectar els valors deIs 
edificis per poder ser dedarats d'utilitat pública; cree 

que no és aixó el que yol dil", peró ha diu, de manera 
que qucdi cIar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, lé 

la paraul~ el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PON S I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que en el tema deIs punts 1 i 2, ara refosos, 

hi ha hagut una curiosa, estranya pero no sorprenent 
sintonía. Fa un moment, el Conseller Sr. J eroni Saíz 
parlava que nn creia que el Parlament hagués de dic
tar a la Comissió Provincial d'Urbanisme o que no ha 
pogués fer, ele., etc., i curiosament ve a continuació 
una resolució el'un Grup Parlamentari del qual és Por
taveu el Sr. Miquel Pascual, que li solventa logicament 
aquesta papereta. El Parlament no ha ele dir a la Co
missió Provincial c1'Urbanisme el que ha de fer, pero 
sí uns Cri teris aprovats pel PIe de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme són assumits per aquest Parlament, i 
el Govern logicament els transformara en els Criteris 
que regiran aquesta mateixa Comissió Provincial d'Ur
banisme de manera evielentment transitoria fins que 
arribi aquesta ja famosa Llei del Sol Rústic que dona
ra tates les faciLitats que tots coneixem, 

Es una sintonia molt curiosa, fa un moment el Por
taveu del Grup SOCIALISTA ha parlat de Daoiz i Ve
larde, jo crec que aquí ja haurem de parlar de Menén
dez i Pidal, que evidentment varen ser la mateixa per
sona. Per tant, nosaltres ereim que aquests criteris no 
són acceptables, creim que el Par/ament s'ha de ma
nifestar d'una manera clara sobre el tema d'interes so
cial, pero si d'aquí no podem anar a la Comissió Pro
vincial d'Urbanis:rp.e, logicament la Comissió Provincial 
d'Urbanisme tampoe no semblaria en bona logica que 
vengui, com <a organ del Govern en definitiva, a dir-nos 
el que aquest Parlament ha de fer. 

Pero anem a la Proposta de Resolució ara núm. 2, 
que és la que realment ens preocupa perque denota un 
intent daríssim de manipulaeió del tema patrimoni his
torico-artístic de les arees rurals de Mallorca amb la 
pretensió de conservació. Obtes de conservació d'edifi
cis de valor historico-artístic, SE'Pascual, no necessiten 
cap declaració d'interes social; per conservar una casa 
de possessió, per fer l'element d'estricta conservació, 
no hi ha cap interes social a haver d'entrar en joco 
Aquí, el seu subconscient, el subconscient de determi
nats interessos que tenen intenció de transformar els 
grans casals de possessió en edificis amb un ús molt 
diferent, pero no per protegir-los, no per protegir-los; 
és molt curiós que quan hi ha un debat sobre patrimo
ni hist.orico-artístic hi ha moltes absencies parlamenta
ries, quan hi ha un debat sobre interes social surt el 
patrimoni historico-artístic on s'anuncia que es faran 
unes obres de conservació que requeriran logicament la 
decIaració d'interes social perque aquí no es tracta de 
conservar, aquí es tracta de donar-los uns aItres usos 
i molt probablement unes altres dimensions que desfi
guraran logicament el caracter historico-artístic, Per 
tant, el subconscient juga moltes males passades, el Sr. 
Freud ja és un cIassic, i tots hem apres a llegir el sub
conscient, sobretot quan les relliscades són d'aquests 
calibres. 

Quant als polígons industrials, Sr. Pascual, ja li ha 
dit una figura tan llunyana com la del Grup MIXT, és 
un altre debato 

Moltes gracies. 

,. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr, President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només breument, parlant de subconscients, respec

te del que ha dit el Sr. Pons. El que ha dit el Sr. Pons, 
possiblement deu ser que ell no en té de subconscient, 
en el sentit que li han explicat aquí una historia del 
valor historico-artístic, d'interes social, tal vega da no sé 
si és que no sap que allo que es declara és l'ús d'in
teres social, que es posa que aquest ús es fa en unes 
edificacions concretes i tal vega da voste creu que es 
pot fer un hospital, per exemple, dins un edifici histo
rico-artístic en el medi rural sense interes social. Molt 
bé, podem modificar la lIei d'aquesta manera i que no 
es declari; si voste el que vol és que no es declarin, 
que sigui així sense declarar, doncs aixo és el seu sub
conscient, a mi em pareix que va equivocat, pero. 

En segon lloc li vull dir que jo, quan era Conse
ller, vaig assistir, convidat pel Consell d'Europa, a Fri
burg, a Su'issa, precisament a unes jornades sobre pa
trimoni arquitectonic i e~identment tot el que jo dic 
és en consonancia total i absoluta amb les conclusions 
d'aquestes jornades a les qÚals vaig assistir i que és la 
política que es practica per tot aneu d'Europa, que és 
on hi ha el patrimoni arquitectónic important i el pa
trimoni historico-artístic. Que voste parla ele Freud? 
Parli de Freud, jo parl d'interes social i de patrimoni 
arquitectonic, que és el que debatem avui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Proposta de Resolució del Grup Par

lamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Les nostres propostes de resolució, en definitiva 

breus, crec que venen a recollir la síntesi de tot el que 
els distints Grups Parlamentaris hem expressat en el 
debat, tenen algunes consideracions en les quals em 
voldria estendre breument. 

En primer 110c, parlen que el Govern de la Comu
nitat Aubncma de les Illes Balears, a través deIs seus 
organs administratius corresponents, introduira un cri
teri que després detallarem. Aquesta redacció es abso
lutament intencionada i fa referencia a aquesta excul
pació de responsabilitat que el Conseller ens ha volgut 
dur a la Cambra en relació amb la composició de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, és a dir, dient que 
si la Comissió Provincial d'Urbanisme té una composi
ció plural, el Govern q~ueda exonerat dc responsabilitat 
parlamentaria sobre les accions de la Comissió Provin
cial d'Urbanisl11c perqu'~ no és Ull insirument que ell 
controli. Si aixó és així, Sr. Consellce li diré des del 
nostre Grup Parlamentari una cosa molt simple: Si la 
])luralitat de la Comis,:ió Provincial d'Urbanisllle. si 1'0-
bertura de la composició de la Comissió Provincial d'Ur
banisme, quc en definitiva és un organ administratiu 
de la Comunitat Aut:Jnoma que aplica els n-iteris del 
Gcvera, li ha de permetre l'exoneració de la responsa
bilitat parlamentaria de les accions de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, la refaci i la f.aci tota amb melll
bres del Govcrn i vengui aquí a respondre, aquesta és 
la postura del nostrc Grup, així de ciar, perque el que 
no pot ser és que es faci una composició determinada, 
la qual s'obri generosament a la pluralitat, cosa que 
des del nostre Grup Ji aplalldim, pero a pa¡-tir que és 

oberta a la pluralitat, a partir de llavors que el Go
vern ja no és responsable de les seves accions, aixo és 
un coroHari que per a nosaltres, i ho ha d'entendre en 
unes conectes relacions Parlament-Govern, és absolu
tament inadmissible, perque aleshores qui controla la 
Comissió Provincial d'Urbanisme? Ningú. Es un organ 
irresponsable o responsable només, com es dei a abans, 
davant Déu i la historia, i aixo no té sentit comú. 

Per tant, nosaltres, que concebem la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme exclusivament com un organ de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma, que és el 
que és, Ji demanam al Govern que controli i que exer
citi els seus criteris a través seu; si la composició no 
li ho permet, canvil la composició, pero de totes ma
neres, Sr. Saiz, jo cree que la composició li ho permet 
perfectament perque, com s'ha dit reiteradament, el 
Govern té absoluta majoria; per tant, no és una qües
tió que l'entrada a altres Administracions el pugui exo
nerar de responsabilitat. 

Quin es el criteri que demanam que incorpori la 
Comissió Provincial d'Urbanisme? Dones logicament 
que el regim d'excepcionalitat s'apliqui amb criteris res
trictills, seguinL logicament les indicacions del Tribunal 
Suprem i d'altres organs que han tengut la responsa
bilitat d'interpretar la Llei del Sol sempre de forma 
motivada només per a aquells edificis i instaHacions 
que s'hagin d'emplac;:ar inevitablement en el medi rural, 
que és una de les voluntats que també expressa la ma
leixa Llei del Sol i el Reglament de Gestió. 

1 en segon !loc, demanam que el Govern reme ti a 
aquest Parlament un Projecte de Llei, que pot ser per
fectament qualsevol deIs' projectes de !lei que el Go
vern té anunciada la seva próxima remissió al Parla
ment, el Projecte de Llei de Sol Rústic o el mateix 
Projecte de Llei del Sol de les IlIes Balears, que con
tengui determinacions objectives i restrictives sobre edi
ficacions i instaHacions d'utilitat pública o d'interes so
cial en sol no urbanitzable, 011 s'assenyalin els usos in
compatibles i on s'assenyali també la participació de
terminant deIs Ajuntaments a l'hora de la determina
ció d'aquest intereso 

Com es veura, aquestes propostes de resolució no 
són exageradament compulsives per a un interes social 
que ja hem reconegut des de la tribuna que lógicament, 
per la seva mateixa ess,':!ncia, reclamen un cert marge 
de discrecionalitat, una discrecionalitat, en canvi, que 
pot ser certament una mica constI-eta per criteris, com 
ho feim en les nostres propostes. 

Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la parauJa el Diputat Sr. .costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Grácies, Sr. Presiden t. 
Seré molt breu, llornés per dir que donarem suport 

a aquestes dues propostes, a la primera perque consi
deram que va encaminada a restringir l'ús que es fa 
eI'aquest instrument. A pesar que nosaltres siguem més 
exigents en aquest ús, creim que va per un camí en el 
qua! coincidim. I a la segona també perque coincicleix 
plenament amb una de les nostres propostes, a la qual 
nosaltres afegim una serie de directrius perque creim 
que a més que es reguli, perquc sigui objectiva, la for
ma de concedir l'in teres social, a més hem de clonar una 
s~rie de elirectrius al Govern perque les inclogui dins 
~lquest intereso 
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Simplement per manifes tar el nostre suport a 
aquestes propostes. Gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Nosotros era para hacer alguna pequeña puntuali

zación. La primera es que de la primera Propuesta de 
Resolución se derivan yo diría que tres condiciones que 
se piden al Gobierno o a la Comisión de Urbanismo 
concretamente, a una Comisión de Urbanismo por cier
to que también se pide al Gobierno que la modifique, 
yo le pediría al Gobierno que no la modifique, y lo digo 
porque yo creo que es de suma utilidad que haya una 
serie de representaciones y desde luego las de los Con
sells Insulares, una de las cuales me honro en tener, 
como ya he dicho antes desde la tribuna; por consi
guiente yo pediría al Conseller de Obras Públicas que 
no modifique la composición o que si la modifica sea 
en el sentido de ampliarla y de dar entrada a otros es
tamentos, cosa a la cual yo no tengo ningún inconve
niente, pero desde luego no cerrarla exclusivamente al 
Gobierno. Respecto a quien tiene que responder, res
pondemos los miembros, como sabe el Sr. Quetglas per
fectamente, porque tiene puntual información de lo que 
sucede en esa Comisión de Urb.mismo, por lo menos 
en cuanto a la representación del Consell Insular tiene 
puntual información sobre eso, a petición suya y de 
otros Gnlpos en la Comisión de Ordenación del Terri
torio del Consell Insular de Mallorca. 

Volviendo a centrarme un poco en el punto pri
mero, quiero recalcar que dice tres cosas fundamental
mente. Se piden criteríos de restricción, que se haga en 
forma motivada la declaración de interés social y que 
además los edificios e instalaciones se hayan de empla
zar inevitablemente en el medio mral. Esas tres con
diciones están recogidas, eso se hace, que inevitable
mente en el medio mral viene además en el artículo 
85 de la ley, no queda más remedio porque la leyes 
de obligado cumplimiento, ni siquiera es por una con
dición que haya impuesto la Comisión de Urbanismo 
de motu propio, sino que está en la ley y lo de que se 
haga con criteríos de restricción, aquí los tiene, Sr. 
Quetglas, los hemos discutido antes, ¿o no le parecen 
restrictivos? Si no le parecen suficientemente restricti
vos, díganos en qué, pero no nos diga que con criterios 
de restricción en términos generales "y siempre de for
ma motivada», hombre, claro, todas las peticiones son 
de forma motivada, a nadie se le ocurre pedir el inte
rés social sin ninguna motivación, todas justifican su 
motivación. 

Por consiguiente, lo que viene en el punto prime
ro de su primera propuesta de resolución son cosas de 
una generalidad absoluta que de hecho se están hacien
do ya y por consiguiente me parece impropio decirle 
al Gobierno que a través de sus órganos administrati
vos, que de hecho ya he hecho un comentario, que haga 
algo que lógicamente se está haciendo y en gran parte 
o en gran medida porque la Ley del Suelo lo pide. 

En cuanto al punto segundo volvemos a estar en 
un ámbito de generalidad enorme. Yo, por otro lado, 
creo que caben algunas de las cosas que se dicen aquí, 
d~sde luego, y que deben tratarse en la Ley del Suelo, 
qlle como usted sabe muy bien se está redactando por 
parte del Gobierno, y probablemente en una Ley del 

Suelo Rústico quepan aun mejor algunas cosas, pero 
fíjese que de todas maneras es también una cosa de 
término tan amplio y tan general que es difícil decirle 
al Gobierno, haga u sted esto, elice que contenga de ter
minaciones objetivas. Yo me he pasado gran parte de 
la discusión y nadie me ha dicho que no, desde luego 
usted, que era enormemente difícil hacer unos criterios 
objetivos sobre el interés social, y en eso usted tendrá 
que darme la razón, que tienen una carga de subjeti
vidad importante, eso es evidente y sin embargo usted 
va y le pide al Gobierno haga usted unos criterios ob
jetivos, yo creo que no se pueden pedir según qué cosas. 

Desde luego nosotros no .poclemos apoyar ninguna 
de sus dos propuestas, y créame que lo siento. Gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució del Grup 

PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Per compensar que tenim moltes propostes, inten

taré ser el més breu possible i realment continuam el 
fil del debat, perque a la primera insistim en una pro
posta del CDS o en la mateJ.xa expressió de la lIei que 
ha de ser un requisit imprescindible que aquests usos 
o que aquestes instaHacions s'hagin d'ubicar en sól ru
ralo que no es puguin ubicar, per la seva mateixa na
turalesa, en sol urba o urbanit~.ble, seria una mane
ra de dir el mateix. Desgraciadament, encara que la llei 
ho digui molt cIar i que la Comissió Provincial d'Urba
nisme digui que té aquest criteri, aquest criteri no es 
compleix, perque tallers de revisió de vehicles, discote
ques, bars, restaurants o bo¡eres, per posar alguns 
exemples que em vénen directament a la memor.ia, que 
s'aproven com a d'interes social, no tenen per que ubi
car-se en sol rural, sinó que bellament poden ser ins
taHats en sol urba o urbanitzable i per tant conside
ram necessari que el Parlament reiteri alIo que la llei 
ja determina i que la Comissió Provincial d'Urbanisme 
considera que té com a criter,i, pero que no ho aplica 
com a criterio En tot cas, tal ' vegada hauríem d'haver 
[et una proposta de resolució qu"e la Comissió Provin
cial d'Urbanisme apliqui els seus criteris, pero ens pa
reixeria bastant ridícul. 

A continuació hi ha una serie de curtíssimes pro
postes de resolució que fan referencia a la interven
ció de la Comissió de Medi Ambient, d'Ajuntaments o 
de ConseIls Insulars, determinant que hagin d'informar 
favorablement aquestes peticions. Jo crec que aixo mi
llora una mica les propostes d'altres Gmps, perquc 
quan deim que tenguin una participació determinant 
els Ajuntaments, per exemple, implicaría que un Ajun
tament que informas favorablement una decIaració d'in
teres social hauria de ser ates inevítablement per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, perque determinaría 
que la Comissió hagués de dir també que sí i crec que 
la Comissió ha de poder dir que no si ho troba opor
tú perque no compleixi qualcun deIs altres criteris, el 
contrari seria convertir la Comissió en una mera exe
cutara de la voluntat política municipal o del ConseIl 
Insular o de l'organisme que nosaItres proposam i pen
sam que no és aquest el seu paper. 

La proposta per ventura més important i més cIara 
per part nostra és la tercera, en la qual demanaríem 
que s'atengués el crÍteri de no concedír l'interes social 
a activitats q1Je siguin purament rucratives de particu-
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lars o societats mercantils. Creim que aixo seria la de
limitació clara entre l'interes social i l'interes de les 
societats anonimes que reclamavem abans, pero la ve
ritat és que no tenim molta confian<;a que surti enda
vant. 

Per aixo hem posat també la núm. 7, on conside
ram que no s'hauria d'acordar l'interes social a obres 
o instaHacions turístiques a municipis que disposin de 
nuclis turístics consolidats o urbanitzacions en curso 
Naturalment si la proposta núm. 3 fos aprovada, re ti
raríem la núm. 7, pero en tot cas també hem volgut 
presentar aquesta. 

Les altres crec que són bastant coherents amb tota 
l'exposició previa del debat i no necessiten majors co
mentaris. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del GTIlp Parlamentari SOCIALISTA, té la 

paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra postura respecte de les resolucions pre

sentades pel PSM-EEM, practicament és de donar su
port a la majoria, perque el punt primer, el Sr. Mayol 
mateix ja ho ha dit, a pesar de ser recollit a la Llei 
del Sol, aquesta actitud de tots els Grups d'insistir en 
aquest punt demostra que actualment no s'aplica, la 
qual cosa ens sembla greu, i evitaria bastants . obres 
que a través d'inter~s social en aquyst moment pas
sen dins terreny rústic; per tant, li donarem suport. 

A la 2, la 5 i la 6, que són demanar informes a la 
Comissió del Medi Ambient, al Consell Insular perti
nent i a la Conselleria d'Agricultura, també els dona
rem suport. La 4, que ens pareix basica, coincideix amb 
una nostra, que és que l'informe de l'Ajuntament sigui 
favorable, repetesc que ens pareix basica. 

I ara entraríem precisament en les que ens poden 
dur a punts de vista diferents. La núm. 3, societats 
mercantils o interessos purament lucratius de particu
lars, creim que la redacció no és afortunada, ja que 
aixo podria deixar fora d'interes social línies telefoni
ques, transf'ormadors, etc., etc., per tant ens sembla 
delicat i no li donarem suporto La núm. 7 no la veim 
clara, la veritat, i per aixo ens abstendrem, ja que creim 
que podríem deixar de contemplar casos que podrien 
ser importants. La núm. 8, que parla de soIs per a in
dústries de transformació agroalimentaria, aixo ja és 
regulat a l'article 85.2, per tant no veim la necessitat 
de donar-li suport, i a la núm. 9, per suposat, li dona
rem suporto 

Gracies, Sr. President. 
puesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució del GTIlp 

Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, S r. Presiden t. 
Hem presentat dues resolucions, una que realment 

és una declaració general que vol recollir, des del nos
tre punt de vista, el que hauria de ser la preocupació 
del Parlament davant el procés que es produeix d'ac
celerada ocupació del sol no urbanitzable i demanant 
en termes generics al Govern que les mesures que són 

en les seves mans s'apliquin de manera rigorosa i res
trictiva. Hem de dir que és una declaració general que, 
posats a ser autocrítics, pot ser aprovada per tothom, 
perque si bé no cura tampoc no fa mal, és el tipus de 
medecina que recepten els metges als malalts imagi
naris, crec que en tot cas seria una bona resolució ex
pressar unanimement que existeix una situació preocu
pant que s'accelera cap al futur i que pot produir l'in
crement o la consolidació d'aquesta balearització inte
rior de que parlava a la primera intervenció. 

La segona resolució són una serie de mesures con
cretes, nou mesures concretes que proposam amb un 
ambit absolutament general, les que tenguin necessitat 
de modificar una llei que la modifiquin i que el Go
vem envú al Parlament la proposta legislativa, les que 
tenguin un ambit reglamentari que les apliqui el Go
vern en aquest ambit reglamentari; les que siguin pu
rament d'aplicació de gestió, doncs que s'apliqui la ges
tió. Nosaltres no demanam la modificació de la Comis
sió Provincial d'Urbanisme perque creim que en aquest 
moment el rellotge de les Illes Balears ja camina en 
un altre sentit, el que demanam amb urgencia és la 
transferencia com a própies de les competencies que 
!é la Comissió Provincial d'Urbanisme als Consells In
sulars, que són els treballs que en aquest moment ocu
pen la Comissió Tecnica Interinsula¡-, que per tant 
aquest és el camí que hem de prendre per plantejar 
cap al futur aquests Criteris que puguin sortir avui del 
Parlament en aquesta materia tan important de l'edi
ficació en els soIs no urbanitzables. 

Les pro postes concretes, els criteris concre!s e_n eis 
quals voldríem que se centras la labor del Govern, tant 
si és una tasca legislativa, com si és reglamentaria, com 
si és de Punció executiva i de pura gestió, són el sentit, 
primer que el medi TIlral, la necessitat d'empla¡;ar-se un 
ús en el me di TIlral vengui fixada en un Reglament, en 
una normativa general que el Govern estableixi en el 
termini de sis mesos, ates que aquest és un criteri ab
solútament no desenvolupat en el paper que el Govern 
ens ha enviat de la Comissió Provincial d'Urbanisme. 

En segon lloc, establir la preeminencia o la possi
bilitat que el planejament urbanístic municipal s'impul
si de fet a poder regular, limitar, establir gradacions 
en els usos que puguin ser aprovats per interes social 
a cada una de les diferents arees que constitueixen el 
sol no urbanitzable i que a més hi hagi definicions ur
banístiques, perque ens trobam un doble problema: els 
interessos socials es declaren d'una manera generalit
zada a practicament tot el sol no urbanitzable i, arnés, 
sense cap límit urbanístic de referencia, perque com 
que els usos d'interes social corresponen a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, no hi ha parcel'les mínimes, no 
hi ha edificabilitat. no hi ha cap tipus de parametre de 
referencia pel qual es regeixi la lliccncia municipal, per 
lan! cada cas és una au!orització completa en tots els 
seus elements. 

Consic!eram que no s'ha de poder de clal-a 1- d'inte
res social una obra, una instaHació o una edificació 
contra el vot favorable municipal, no volem clir que la 
clecisió municipal sigui vinculant per a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, volem dir que hi hagi una restric
ció més i que hagi de ser necessariamcnl favorable l'in
forn1e municipal i que a més cI'aquest informe favora
ble, la Comissió Provincial d'Urbanisme el pugui apro
val' o denegar, pero que no el pugui aprovar en contra 
del vot o de l'opinió desfavorable del municipio Per tant, 
que hi hagi un doble control, una volunlat plantejada 
positiva tant per par! de la Comissió Provincial d'Ur-
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banisme com per part del munlclpl corresponent. 

Per aItra part, insistir en el tema que les resolt!
cions han de motivélr lél necessitat cI'empla~3r-se en el 
medi TIll-al i l'interes social de l'actuació, i en una altra 
qüestió de gran importancia que és la proposició de la 
mesura núm. 6; hi ha un error, naturalment, que ara 
exposaré. Nosaltres consicleram que quan se superi un 
volum eclificable - per tant ha de c1ir volum, no super
fície- ele 1.500 metres cúbics, realment a partir 
d'aquest moment .ia s'hauria ele considerar necessaria 
la incorporació al planejament urbanístic, la coheren
cia entre la proposta i el planejament urbanístic dins 
la classe de sol que sigui, sera clins sol urbanitzable o 
elins sol no urbanitzable, pero que una actuació de més 
ele 1.500 metres cúbics ja es consideri que forma par! 
ele l'estructura municipal, que té una serie d'infrastruc
tures, eI'accessos, de necessitats complementaries, ele 
secció, etc., que només la previsió en el plnnejament 
pot resoldre en globalitat tenint en compte la iniciati
va municipal, per tant, i a la vegaela considerant que 
hi ha una participació molt més forta no tan sois de 
la població, deIs ciutadans del municipi, sinó de tota 
la Comunitat a través deis processos d'informació pú
blica. 

Per tant, a partir d'aquest punt, sí és una actua
ció que hagi eI'estar en sol no urbanitzabIe, que estí
gui en sol no urbanitzabIe, pero prevista al planejament 
com una actuació possible en aquel! punt en sol no ur
banitzable com a sistema, com a ús específicament es
tablert i per tant resolt. El sol no urbanitzable també 
és planificable dins el planejament municipal, el sal no 
urbanitzable no és a110 que hi queda després de mar
car les possibilitats eI'urbanització i de sol urba, sinó 
que és una part fonamental elel territori que també té 
la seva estructura d'usos, eI'accessos i d'activitats, i per 
tant que no em diguin que perque un camp de golf pot 
estar en sol urba, efectivament un camp de golf no po
dra estar en sol urba, pero dins el sol no urbanitzable 
es pot preveure perfectament aquesta situació elel camp 
de golf, els seus accessos, les seves necessitats eI'infras
tructura i per tant formant part de l'estructura terri
torial del municipi; el mateix que un cementeri privat, 
que efectivament haura eI'estar en sol no urbanitzable, 
pero haura ele tenir unes previsions, unes justificacions 
elel seu empla~ament, unes previsions cl'accessos, unes 
clistancies de protecció, etc. 

Per aItra part, un tema que es plan teja eI'una ma
nera habitual és que no es preveuen els canvis d'ús. 
Es diu aixo és una inelisciplina urbanística, aixo és una 
cosa que ja no correspon al Govern; efectivament, el 
que passa és que tampoc no hi ha una regula ció espe
cífica per al canvi d'ús dins el sol no urbanitzable de
clarat eI'interes social i creim que hi hauria eI'haver 
una menció i una practica específica que tot canvi d'ús 
és sotmes a les mateixes limitacions i tramitacions que 
la seva primera implantació. També s'hauria eI'ampliar 
el termini eI'informació pública, perque són clarament 
insuficients per garantir una participació ciutadana, un 
control, una possibilitat eI'aHegacions i de recursos quan 
es tramiten actuacions eI'una gran importancia i eI'una 
gran incidencia dins els termes municipals. 

Per últim, una mesura cautelar transitoria; es de 
suposar que les Directrius d'Ordenació Territorial ja 
deuen estar a punt, deuen estar ja molt avan<;aeles, els 
terminis marcats pel Parlament reíteradament ajornats 
i els terminis marcats per la Llei d'Ordenacíó Territo
rial ja s'han sobrepassat, per tant supos que ja som en 
un moment final d'aquestes Directríus d'Orelenació Ter-

ritoriztl, q1.1e hi hagi una mesura cautelar que nosaltres 
ja hem proposat elin s la Comissió, dins la Ponencia que 
es(ucli;:¡ els espais a protegir ele les Illes Balears, que 
hem proposal i que lel Ponencia hel decidit que es pos
posi a la clecisió cl'avui i que per tant la cleclsió c1'avui 
no s'h,mria ele posposar als treballs de la Ponencia, per
qlJ~ si no, no poclrem entrar mai en aquesta güestió, i 
és que C! S s61s no urbanitzables que es troben inclosos 
en cis diferenls calaIegs o inventari s (j'arees a protegir 
ele les I11es Balears, que són tres molt importants, el 
c!'ICOt\lA., un cataleg no tan soIs important, sinó que 
t's rccullit en una llei el'aguest Parlament, com és la 
Llei ele Camps de Golf, que l'estableix com a marc ele 
re(el-encia pel- a les actuelcions no p ermeses ele camps 
ele gol" ; el cataleg d'INESE, que és un cataleg elabo
ra l pe] Govern i que el Govern ]1<1 convertí t en una pu
blic:1Ció multicolor que dóna realment relleu i prestigi 
al Covern de la Comunitat AutonOnH\, per) que després 
no s'2 '1 vol tcnir en compte hora d'aplicar-lo, i la ma
teixa propos la del Govem ele les IlIes Balears elel 1987 
el'arces na turals a protegir. Que dins les arees elel S8] 

no urbanitzablc incloses dins aquests tres inventaris, 
caulelarment, mentre no s'aprovin les Directrius que, 
com dic, ja deuen ser una cosa absolutament immedia
ta, no s 'hi puguin declarar obres, instaHacions o usos 
eI'in teres social. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Acabat, ieló, el debat passaríem a les votacions, que 

eI'acord am beIs criteris de I'article 171.3 s'ordenaran 
ele la següent manera: En primer lloc es sotmetra a vo
tació el punt ge del Grup Parlamentari PSM-EEM, que 
és ele rebuig total al document presentat pel Govern 
de la Comunitat Autonoma; en segon lloc es votaran 
les propostes ele resolució del Gmp Parlamentari SO
CIALISTA, que la' Mesa entén gue són un text alterna
tiu o ele substitució elel que ha presentat el Govern; en 
tercer lloc, els vuit punts restants del Gmp Parlamen
tari PSM-EEM, que també ha entes la Mesa que són 
de substitució elels Criteris del Govern, si no és així 
que em corregeixin els Srs. iPortaveus; en quart Uoc, 
les propostes de resolució elel (Trup Parlamentari CDS, 
que són punts que poden modificar o no els criteris 
que ha presentat el Govern; seguidament els punts del 
Grup MIXT, que són ele substitucíó d'una seJie de 
punts, pero que accepten el que hi ha i hi afegeixen 
uns altres conceptes, i finalment les propostes d'UM, 
que són eI'acceptació, ele conversió en Decret elels punts 
que ha presentat el Govem com a Criteris. 

Per t:elnt, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
del punt 9'e de les propostes de resolució del Grup Par
lamentari PSM-EEM. ele rebuip: elel document del Go
vem. es volen posar drets? Gracies. 

Sres. j Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en posar 
elrets? 

Resultat ele la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 
contra, 29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjat el punt 
ge ele la Proposta ele Resolució del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, que acabam de sotmetre a votació. 

Posam a votació les propostes de resolució del Gnlp 
Parlamentari SOCIALIST A_ 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po-
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

A».-
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posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en 

contra, 29. Abstencions, 4. Queden rebutjades les pro
postes de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

El Sr. Quetglas té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Voldria consumir un petit 10m, simplement per de

manar una repetició de la vota ció, perque -demanam 
disculpes a la Cambra- no hem entes que es votassin 
les dues simultaniament, fins i tot nosaltres pensavem 
que ara es votava la primera, o si no, explicar que el 
sentit de la nostra votació ha vengut determinat per
que volíem demanar la votació separada del punt 1 i 
del 2 i havíem entes de la Presidencia que ara només 
votavem el primer. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si no hi ha inconvenient per part deIs Srs. Dipu

tats, podem repetir la votació; per part de Presidencia 
no hi ha cap inconvenient, perque la volunlat deIs Di
putats és per damunt tof. Si no hi ha inconvenient fa
rem les votacions per sepan/t, jo no en tenc cap. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Moltes gracies, agraesc la benevolencia al Sr. Pre

sident. En aquest cas, a més de la votació separada 
deis punts 1 i 2, en relació al punt 2, si el Gmp SO
CIALISTA. ho admet, nosaltres voldríem ~atisar la nos
tra postura en relació als apartats 6 i '9'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aixo ja no li ho puc concedir, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESID E NT : 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President, la intenció del nostre Grup, quan 

hem plantejat aquestes resolucions, que en realitat són 
subapartats del punt 2, era que es poguessin votar per . 
separat, vull dir que la voluntat del nostre Grup no és 
contraria al que demana el CDS i ens semblaria bé que 
es poguessin votar per separat, si la Presidencia no ho 
troba impossible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia no ha dit que no a la votació 

per separat, ha dit que no a 'cxp1icar la seva postura 
en relació al vot segon, a aixü li he dit jo que no, a 
votacions no s'oposa res la Presidencia. 

Digui, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, quan em referia a matisar no em re

feria a explicar, sinó a matisar a través de la nostra 
actitud de voL Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aclarida la seva matisació, direm que jo tampoc 

no l'havia entes, ja que voste no m'havia entes a mi 
quant al que havíem de votar. Per tant, votam les dues 
per separat o vol algun subconcepte per separat, arnés? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, gracies. Volíem votació de la 1 i després, de 

la 2, només demananem votació separada de la 6 i la 
9, ja que en relacíó amb les altres la nostra intencíó 
de vot és la mateixa. 

Gdtcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt Ir. 

de la Proposta de Resolució del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, es volen posar drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en 

contra, 28. Na hi ha abstencions. Queda rebutjat el puht 
Ir. de les propostes de resolució del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

Passam a votar els apartats Ir, 2n, 31', 4t, Se, 7e i 
8e del punt 2 de la Proposta de Resolució del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputat.s que vatin a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjats els punts 
que acabam de sotmetre a votació . 

1 passam a votació els punts 6e i ge de la resolu
ció núm. 2 del Gnlp Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en 

contra, 29. Abstencions, 3. Queden rebutjats els punts 
que acabam de sotmetre a vatació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució del Grup 
Parlamentad PSM-EEM, exceptuant el punt ge, que s'ha 
sotmes a votació en primer 1I0c. 

Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Demanaríem que es votassin separadament els 

punts 3, 7 i 8. 

EL SR. PRESIDENT: 
Accepten la petició de votació separada? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, Sr. President. 
Jo cree que al final ser~ millor votar caela punt, 

perque nosaltres per un costat voldrÍem votació sepa
rada deis punts 1, 2, 3 i 4, per I'altre deIs 3, 7 i 8, i 
per l'altre deIs 5, 6 i 9. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Quetglas. 
Sres. i Srs. Diputa ts que votin a favor del punt Ir 

de les propostes de resolució del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, es valen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vats en 

contra, 28. No hi ha abste ncions. Queda rebutjat el 
punt 1 r que acabam de sotmetre a votació. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 2n., 
es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que "oten en contra, es volen 
posar d rets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vols a favor, 25. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el 
punt 2n. que acabam de sotmctre a \'olació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 3r., 
es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vols en 

contra, 48. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt 
3r. que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 41. 
Sres. i Srs. Diputals que votín a favor, es volen po

sar elrets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt 
núm. 4 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt Se. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

sar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Vots a favor, 22. Vots en contra, 28. Abstencions, 

3. Queda rebutjat el punt Se que acabam de sotmetre 
a votació. 

EL punt 6e és sotmes a votació seguidament. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po-

sar drets? 
Sres. í Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar elrets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en 

contra, 28. Abstencions, 3. Queda rebutjat el punt 6e 
que acabam ele sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt assenyalat amb el núm. 7. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en 

contra, 32. Abstencions, 17. Queda rebutjat el punt núm. 
7 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 8e. de les propostes de re
solució del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en 

contra, 48. Abstencions, 1. Queda rebutjat també el punt 
8e. que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació les propostes de resolucíó del 
Grup Parlamentari CDS. 

Es poden votar conjuntament? Volen votacions se
parades? 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les pro
postes ele resolució del Grup Parlamentari CDS, es vo
I en posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 
posar drets? 

Abstencions J 

Resultat de la Votació: VOls a favor, 24. Vots en 
contr~, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les pro
postes de resolució del Grup Parlamentari CDS. 

Passam a votar les propostes ele resolució del Grup 
Parlamentari MIXT. 

Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si 
es poden votar conjuntament o si les volen separades. 

Una per una? Es igual, Sr. Triay, farem més via 
una per una. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt Ir. 
de les propostes ele resolució del Grup Parlamentari 
MIXT, es valen posar elrets? 

Sres. i Srs. Diputals que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en 

contra, 52. Abstencions, cap. Logicament queda rebut
jat el punt Ir. que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 2n. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

sar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Vatació: Vots a favor, l. Vats en 

contra, 52. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt 
núm. 2 que acabam ele otmetre a votació. 

Sres. i Srs. Dipulats que voten a favor del punt 3r. 
de les propostes de resolució del Grup Parlamentari 
MIXT, es valen p,osar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votcn en contra, cs valen 
posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vats en 

contra, 28. Abstencions, 4. Queda rebutjat el punt 3r. 
que acabam de sotmetre a vqtació i passam a votar el 
punt 4t. 

Sres. i Srs. Diputats que vo!,i11 a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar drets? 

Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en 
contra, 32. Abstencions, 20. Queda rebutjat el punt 41. 
que acabam de sotmetre a votació. 

I passam finalment a votar el punt Se d'aquestes 
propostes de resolució. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en 

contra, 28. Abstencions, 4. Queda rebutjat també el punt 
Se que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les propostes de resolució del Grup 
Parlamentari UM. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt Ir. 
O de la Proposta de Resolució núm. 1, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 

F 
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posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, 24. No hi ha abstencions. Queda aprovada la 
Proposta de Resolució núm. 1 que acabam de sotmetre 
a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució núm. 2. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

sar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en 

contra, 17. Abstencions, 5. Queda aprovada la Proposta 
de Resolució nú~. 2 que acabam de sotmetre a votació. 

" 

Finalment passam a votar la proposta de Resolu
ció núm. 3. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 22. Queda, ido, aprova
da també la Proposta de Resolució núm. 3 que acabam 
de sotmetre a votació. 

Acabat el debat i les votacions del punt únic de 
l'Ordre del Dia d'avui, s'aixeca la Sessió. Bona nit a 
tothom. 

'. 
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