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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de gener del 1999, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 6120/98, sobre llei general turística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, conformement amb l'establert per l'article 95
del Reglament de la Cambra, acordà admetre l'escrit RGE. núm.
34/99, presentat pel Grup Parlamentari Popular i en conseqüència
tramitar el projecte de llei de referència pel procediment
d'urgència.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de 8 dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió de Turisme, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 26 de gener,
a les 13 hores.

Palma, a 13 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 4 de desembre del 1998, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

32.- Projecte de la Llei general turística de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

A proposta del conseller de Turisme, el Consell de
Govern adopta el següent acord:

"Primer.- Aprovar el Projecte de llei general turística de
la CAIB.

Segon.- Remetre al Parlament de les Illes Balears el
Projecte aprovat perquè el tramiti".

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 17 de desembre del
1998.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 

PROJECTE DE LA LLEI GENERAL TURÍSTICA DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS.

Exposició de motius.

I. A l’article 148.1.18 de la Constitució espanyola,
s’estableix la possibilitat que les comunitats autònomes puguin
assumir la competència en matèria de promoció i ordenació del
turisme, en els seus àmbits territorials.

Posteriorment, a l’article 10.9 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears s’estableix com a competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el foment i la promoció
del turisme, així com la seva ordenació dins de l’àmbit territorial.

Per Reial decret 3401/1983, de 23 de novembre, s’aprova
el traspàs de competències de l’Estat a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, que exercirà aquesta competència sense altres
limitacions que les facultats reservades a l’Estat en la Constitució.
Dins d’aquest àmbit de competències s’inclou, sense cap dubte, la
potestat legislativa, que és on troba empara l’aprovació d’aquesta
llei.

II. Durant els darrers temps, la indústria turística
espanyola ha experimentat un desenvolupament espectacular,
especialment en algunes comunitats autònomes, en què s’ha
convertit en un element bàsic del desenvolupament fonamentalment
econòmic, com és el cas de les Illes Balears, on és vital dins del
teixit econòmic i social. Simultàniament, en aquests anys s’han
produït canvis profunds en les estructures polítiques de l’Estat, ja
que ha passat d’un règim autoritari a un altre de democràtic, i d’un
Estat centralitzat a un Estat de les autonomies.

Per això, ens trobam avui amb una legislació turística
abundant i dispersa que, en ocasions, és complicada d’aplicar, a la
vegada que s’entrellacen normes de diferent caràcter, àmbit i rang.

Aquestes consideracions aconsellen l’elaboració d’una
norma amb rang de llei que fixi, amb criteri actualitzat, les
disposicions necessàries per al desenvolupament del sector turístic
en l’àmbit de la nostra Comunitat Autònoma, per tal de fixar les
bases dins d’un marc flexible. Així, és necessari aprovar una llei
general que el regularitzi de manera unitària i sistemàtica; una llei
que garanteixi el creixement equilibrat de l’oferta turística i el
desenvolupament adequat de l’activitat de les empreses, i que en
promogui la modernització, la millora de la qualitat i la
competitivitat.

La Llei suposa un procés de racionalització i síntesi del
marc normatiu dispers que hi ha fins ara, i pren com a paràmetre
fonamental la promoció i l’increment de la qualitat de l’oferta, així
com de l’estabilitat laboral a través de la desestacionalitat, fet que
és d’especial esment a través de la preservació del medi ambient.

En la Llei es preveuen les empreses turístiques, els
productes turístics diferents i els usuaris, i s’estableixen els principis
bàsics que puguin afectar-los: transparència i igualtat d’oportunitats
per a les empreses, diversitat i flexibilitat per als productes turístics
i defensa i garantia de qualitat per als usuaris.
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El territori de les Illes Balears és d’una gran diversitat
geogràfica però amb una extensió limitada, a causa de la seva
configuració. El gran desenvolupament turístic dels darrers anys
ha fet necessari ocupar, urbanitzar i construir una part d’aquest
territori. Per altra banda, l’afluència turística i l’elevació del nivell
de vida dels residents han requerit una demanda substancial
d’infraestructures i equipaments, que unit a l’estacionalitat
pronunciada del turisme, concentrada en sis mesos de l’any, han
suposat la sobredimensió dels recursos, les infraestructures i els
equipaments públics i privats, amb la conseqüent falta
d’aprofitament de les inversions durant el període de l’hivern.

El creixement de la indústria de l’allotjament turístic,
particularment en la nostra Comunitat, ha produït un canvi radical
en la visió i la política que s’hi ha d’aplicar. Així, si en un principi
durant les dècades dels anys seixanta i setanta, es fomentava la
construcció d’establiments a través del seu finançament; ara s’ha
arribat a un nivell d’infraestructures que aconsellen, lluny de
prevaler l’augment de la quantitat, optar per millorar la qualitat
del que ja existeix. Aquesta nova política ja es concretà en el
Decret 9/1998, de 23 de gener, pel qual se supedita l’atorgament
de noves llicències turístiques a l’eliminació de places obsoletes,
que es donen de baixa definitiva.

Per altra banda, no es pot oblidar que l’èxit de la
indústria turística balear i el manteniment de qualitat de vida dels
residents depèn, en gran mesura, de la conservació dels espais
naturals i de la qualitat dels serveis que es presten, per la qual cosa
és necessari disposar el nou model de creixement turístic de tal
manera que prevalgui la qualitat sobre la quantitat, que s’estigui
en condicions d’oferir el millor producte turístic i que s’allargui
la temporada turística fins que s’anivelli la temporada d’hivern
amb la d’estiu. Per això, l’objecte de la Llei, no només és
fomentar la qualitat, sinó també la competitivitat de les nostres
empreses dins del mercat internacional.

En aquestes línies dels principis bàsics descrits, la Llei
preveu l’actualització permanent de tots els sectors implicats en
l’activitat turística, i regula la modernització permanent dels
allotjaments turístics, tant en els aspectes estructurals com en els
serveis, i disposa com a conseqüència final que l’oferta no
actualitzada desaparegui del mercat.

III. La Llei s’estructura en un títol preliminar i quatre
títols, que comprenen 77 articles, 5 disposicions addicionals, 5
disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 1 disposició
final.

El títol preliminar conté les disposicions generals, en què
es defineixen i descriuen els objectius de la Llei i el seu àmbit
d’aplicació territorial i institucional. També s’ha de fer referència
al Consell Assessor Balear de Turisme, organisme que ja existeix
i que es regula mitjançant el Decret 165/1996, de 26 de juliol, que
adquireix ara carta de naturalesa en una norma de rang legal, sense
perjudici de la remissió a la disposició reglamentària, pel que fa
a les seves funcions, composició i règim.

Per altra banda, la Llei regula amb particular atenció un
element tan important de l’activitat turística com són els subjectes
d’aquesta. A aquesta regulació, s’hi dedica el títol I. La classificació
essencial s’ha establert sobre la base de distingir entre prestadors de
serveis turístics i els usuaris d’aquests serveis. Instrument
fonamental és la imposició a les empreses turístiques de l’obligació
d’inscripció en el Registre general d’empreses i establiments
turístics. Aquesta inscripció es durà a terme mitjançant l’articulació
d’un procediment d’integració de les empreses ja inscrites en
registres sectorials. Així mateix, s’ha considerat oportú
subclassificar les empreses turístiques en empreses d’allotjament i
de no allotjament, terminologia no excessivament convincent, però
arrelada en el sector i en diversos ordenaments turístics i, per això,
preferible a altres no tan admeses.

També es defineix el turista, destinatari de tota l’activitat
turística, i, en nom de l’augment en la qualitat de l’oferta que
constitueix l’objectiu bàsic de la Llei, se li reconeix un detallat
catàleg de drets, l’efectivitat dels quals es basa en el règim
d’inspecció i disciplinari articulat en els títols III i IV.

El títol II s’ha destinat a regular un tema nuclear i
complex com és ara el foment de l’increment de la qualitat de
l’oferta turística des d’una perspectiva innovadora. En conseqüència
amb els postulats bàsics inspiradors de la Llei, s’ha establert un
rigorós sistema de control de qualitat de l’oferta, harmonitzat, a la
vegada, amb el control de quantitat d’aquesta. Per això, s’ha
articulat un procediment, a través del qual es pretén fomentar
l’expansió de la qualitat de l’oferta, alhora que es vol aconseguir
l’estabilitat laboral dels qui hi concorren amb la seva activitat, amb
la imposició, a la vegada, de la desaparició de l’oferta més antiga i
de menor valor. Així mateix, s’ha perseguit com a valor prioritari la
preservació del medi ambient. Amb aquestes finalitats, s’ha previst
la participació de l’Administració, juntament amb la iniciativa
privada, de manera que el resultat sigui el més beneficiós possible
per a la nostra Comunitat. S’ha partit de la bondat de la diversitat de
l’oferta, atesos els resultats, i per això s’ha optat per desincentivar
la comercialització sota la modalitat coneguda com “tot inclòs”. Per
altra banda, s’ha previst en el capítol IV d’aquest títol II un Pla de
modernització permanent, que els establiments han de complir
obligatòriament i s’han de sotmetre periòdicament a una revisió que
constitueix la peça de tancament d’un sistema orientat a la millora
de la seguretat, la qualitat i la resta de condicions de l’oferta.

Finalment, els títols III i IV han actualitzat la normativa
existent sobre inspecció i règim disciplinari, que cerca la seva
màxima eficàcia i respecte cap a la legalitat vigent.

La norma conclou amb les delegacions pertinents a la
potestat reglamentària per complementar-la i executar-la, i amb
l’articulació d’un règim de Dret transitori respectuós amb els drets
adquirits pels afectats per la promulgació de la nova llei.

Es pot afirmar que, en el futur, aquesta llei, perfectible
com totes, es constituirà com una pedra angular de la política
turística en una comunitat en què aquesta activitat presenta una
transcendència econòmica i social que no té comparació amb cap
altra. L’amplitud i flexibilitat d’aquesta llei, així com les
innovacions introduïdes, la configuren com un instrument durador
d’una ordenació turística sostenible a mitjà i llarg termini en l’àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Títol preliminar. Disposicions generals.

Article 1. Objecte de la Llei.

1. L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació general i la
promoció del turisme a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

2. L’ordenació del turisme comprèn la regulació de les
matèries següents:

a) El règim jurídic de les activitats i empreses
turístiques.

b) El règim jurídic dels establiments turístics.
c) L’estatut jurídic de l’usuari dels serveis turístics o

turista.
d) La professió dels guies de turisme.
e) El foment de la qualitat en l’activitat turística.
f) Els plans de modernització permanent i de qualitat de

l’oferta turística.
g) L’acció administrativa en matèria d’inspecció i règim

sancionador.

Article 2. Concepte d’activitat turística.

Als efectes d’aquesta llei, són activitats turístiques
aquelles que van dirigides a la prestació de serveis d’allotjament,
de restauració, d’entreteniment i de mediació entre l’oferta i la
demanda, així com a la informació i l’assessorament relacionats
amb el turisme o qualssevol altres destinades, directament o
indirectament, a facilitar el moviment, l’estada i el servei de
viatgers, i que reglamentàriament s’hi classifiquin.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions d’aquesta llei seran aplicables a:

a) Les administracions, els organismes i les empreses
públiques que exerceixin la seva activitat en el territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de turisme,
sense perjudici de les competències de l’Administració general de
l’Estat.

b) Les empreses turístiques, les entitats turístiques no
empresarials i les professions turístiques, quan desenvolupin
l’acció en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

c) Qualsevol altra empresa o activitat, el tràfic de la qual
comprengui serveis relacionats, directament o indirectament, amb
el turisme.

d) Els turistes, tant persones físiques com jurídiques, que
contractin o rebin els serveis que presten els subjectes indicats en
els apartats anteriors.

e) Els establiments en què es desenvolupin les activitats
turístiques.

Article 4. Consell Assessor Balear de Turisme.

El Consell Assessor Balear de Turisme és un òrgan
col•legiat i consultiu de l’Administració turística, amb les
funcions, la composició i el règim de funcionament que s’hi
determinin reglamentàriament.

Títol I. Dels subjectes de l’activitat turística.

Capítol I. De les empreses turístiques.

Article 5. Concepte.

Són empreses turístiques les persones físiques o jurídiques
que es dediquin de manera professional a la prestació de serveis en
l’àmbit de les activitats turístiques que preveu aquesta llei.

Article 6. Classificació de les empreses turístiques.

Als efectes d’ordenació, les empreses turístiques es
classifiquen, atès el caràcter del servei prestat a l’usuari, en
empreses d’allotjament i empreses de no allotjament.

Article 7. Obligacions de les empreses turístiques.

1. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, les empreses
turístiques tendran les obligacions següents:

a) Inscriure’s en el Registre general d’empreses i
establiments turístics de les Illes Balears.

b) Complir la normativa turística que reguli l’activitat que
desenvolupin.

c) Obtenir les autoritzacions legalment exigibles per
poder-ne desenvolupar l’activitat. Aquestes activitats poden ser
administratives, laborals, fiscals o de qualsevol altra classe.

2. En l’exercici de l’activitat, les empreses turístiques
tendran les obligacions següents:

a) Facilitar a l’operador turístic, a l’agència de viatges o
a qui actuï com a intermediari, la còpia de les autoritzacions
turístiques o el número d’autorització, que hauran de ser en els
contractes que se signin.

b) Oferir la informació escrita en qualsevol de les dues
llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Exhibir en llocs visibles la llista de preus dels diferents
serveis que presten.

d) Mantenir permanentment actualitzada la informació del
Registre general d’empreses i establiments turístics de les Illes
Balears.

Article 8. Drets de l’empresa turística.

Les empreses que compleixin amb els deures relacionats
en l’article anterior tendran els drets següents:

a) Dret a incloure, en els catàlegs, els directoris, les guies
i els sistemes informàtics de l’administració competent en matèria
de turisme, les seves instal•lacions, les característiques i l’oferta
específica.

b) Dret a incorporar-se a la promoció feta per
l’administració turística competent.

c) Dret a sol•licitar subvencions i ajudes, i a participar en
programes de promoció turística.

Article 9. Accés als establiments.

Els establiments turístics es consideraran públics i de
lliure accés, per a qui n’hagi contractat els serveis sense cap altra
restricció que no sigui la de la submissió a la Llei, a les
prescripcions específiques que regulin l’activitat i, si pertoca, al
reglament de règim interior que estableixin aquestes empreses.
Aquest reglament no podrà contenir preceptes discriminatoris per
raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o altra circumstància
personal o social.
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No obstant això, els titulars de les empreses turístiques
podran negar l’admissió en els seus establiments o expulsaran
d’aquests, amb l’ajuda de l’autoritat competent, si fos necessari,
les persones que incompleixin el reglament de règim interior, les
normes lògiques de bona convivència social o les persones que
pretenguin usar les instal•lacions amb una finalitat diferent a la
pròpia del servei o activitat de què es tracti.

Article 10. Registre general d’empreses i establiments turístics
de les Illes Balears.

1. Es crea el Registre general d’empreses i establiments
turístics de les Illes Balears, amb tres seccions, per a Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera.

Aquest registre es regirà pel que es disposa en aquesta
llei. El Govern de la CAIB establirà reglamentàriament
l’organització, el funcionament i el règim d’aquest registre.

2. El Registre general d’empreses i establiments turístics
de les Illes Balears és un registre públic.

3. La inscripció en el Registre general d’empreses i
establiments turístics de les Illes Balears serà obligatòria per a tota
persona física, jurídica o establiment regulat en el capítol I del
títol I d’aquesta llei, independentment de la inscripció en
qualsevol altre registre públic.

4. Igualment, s’hauran d’inscriure en aquest registre
aquelles persones físiques o jurídiques que, amb independència
que explotin l’establiment inscrit o no, en tengui la propietat.

5. Les empreses i els establiments que actualment
figuren en qualsevol dels registres ja creats en la Conselleria de
Turisme o en els consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, seran inscrits, d’ofici, en el nou registre.

6. La inscripció dels establiments en el Registre només
es podrà sol•licitar quan s’hagi obtingut l’autorització d’obertura
corresponent.

7. La inscripció en el Registre serà gratuïta.

8. En tot cas, la baixa definitiva en el Registre
d’empreses i establiments turístics de les Illes Balears, ja sigui
voluntària o d’ofici per l’Administració, implica la pèrdua de les
autoritzacions turístiques de l’establiment.

L’establiment en situació de baixa definitiva haurà de
complir la legislació vigent en el moment que presenti una nova
sol•licitud d’inscripció davant l’administració turística competent,
com si es tractàs d’un nou establiment.

Article 11. Aprofitament per torns.

Les empreses turístiques podran oferir els seus serveis
en règim d’aprofitament per torns.

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per aprofitament per
torns l’activitat turística de prestació directa o indirecta, en
promoció o venda, fins i tot a través de mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics, de serveis consistents en el dret a l’ús
d’un o més béns mobles o immobles ubicats a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, durant un període determinat o
determinable de l’any, mitjançant el pagament d’un preu.

Reglamentàriament, s’establiran les característiques, les
condicions i els requisits d’aquesta activitat.

Article 12. Venda ambulant.

Es prohibeix la venda ambulant en establiments turístics.
Serà responsabilitat de les empreses propietàries o explotadores
d’aquests establiments evitar que aquestes activitats s’hi realitzin.
També seran responsables els operadors turístics, les agències de
viatge o intermediaris que, en les excursions que organitzin,
incloguin parades comercials, en què es realitzin activitats de venda
de qualsevol tipus que no estigui regularitzada, d’acord amb la
normativa en vigor.

En circumstàncies especials, de manera puntual i per
realitzar actes o exhibicions en què hi pugui haver transaccions
directes, se sol•licitarà el permís oportú de l’administració turística
competent, que podrà concedir-lo o denegar-lo amb l’informe previ
de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria.

Secció I: De les empreses turístiques d’allotjament.

Article 13. Concepte.

1. Són empreses turístiques d’allotjament aquelles que, de
manera professional i habitual, ofereixen allotjament en un
establiment obert al públic.

2. No es consideraran empreses turístiques d’allotjament
aquelles que exerceixin, amb caràcter principal, activitats escolars
o d’ensenyament de modalitats culturals, mediambientals, religioses
o esportives, encara que incloguin en l’oferta de serveis el servei
d’allotjament, sempre que aquest tengui caràcter subordinat a
l’activitat principal.

Article 14. Classificació.

1. Les empreses turístiques d’allotjament desenvoluparan
l’activitat en algun dels grups següents:

a) Establiments hotelers.
b) Apartaments turístics. 
c) Habitatges turístics de vacacions.
d) Càmpings o campaments de turisme.
e) Establiments d’hotel rural, de turisme interior i

d’agroturisme.

2. L’administració turística competent determinarà,
d’acord amb les característiques que tengui un determinat
establiment, i d’acord amb la sol•licitud de la persona interessada,
la inclusió en el grup, la modalitat si n’hi hagués, i la categoria de
qualsevol activitat turística d’allotjament desenvolupada en l’àmbit
de les Illes Balears. S’establirà per a cada establiment la placa
distintiva corresponent, amb característiques pròpies i inconfusibles.

3. Tot establiment turístic haurà d’exhibir les plaques
identificadores corresponents al seu grup i categoria.

Article 15. Principi d’ús exclusiu.

Els establiments indicats a l’article 14 d’aquesta llei
queden subjectes al principi d’ús exclusiu. S’entén com a principi
d’ús exclusiu la submissió del projecte autoritzat per
l’Administració a l’ús turístic sol•licitat.

A aquest efecte, no s’autoritzaran projectes en què se
sol•licitin dos o més usos turístics diferents. No suposarà infracció
d’aquest principi la comercialització de l’establiment a través de
l’aprofitament per torns.
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Article 16. Principi d’unitat d’explotació.

S’entén per unitat d’explotació l’exigència que un únic
empresari tengui la titularitat de l’explotació de l’establiment, amb
tot el que és inherent a l’autorització turística davant de
l’Administració.

Les comunicacions i les notificacions enteses amb
aquest titular seran vàlides a tots els efectes, mentre no es
comuniqui el canvi de titular, en els termes que reglamentàriament
es determinin.

Queden subjectes a aquest principi els establiments
indicats a l’article 14.

Subsecció I: Dels establiments hotelers.

Article 17. Concepte d’hotel.

1. S’entén per hotel l’establiment que presta serveis
turístics d’allotjament i de menjador, amb o sense serveis
complementaris, que, per estructura i serveis, no disposa de les
instal•lacions adequades per a la conservació, l’elaboració i el
consum d’aliments dins de la unitat d’allotjament.

2. S’entén per hotel de ciutat aquell que, a més de tenir
les característiques de l’apartat anterior, té alguna de les
característiques següents:

a) Estar instal•lat o instal•lar-se en zones qualificades i
ordenades com a nucli antic pels instruments de planejament
general.

b) Estar instal•lat o instal•lar-se en edificis emparats per
la legislació reguladora del patrimoni històric i artístic o que
estiguin catalogats pels instruments de planejament i situats en
zona urbana d’edificació consolidada.

c) Estar projectat en zones qualificades pels plans
d’ordenació de l’oferta turística respectius per a cada àmbit
insular, o per l’instrument de planejament que el reguli com a apte
per poder-se ubicar.

Article 18. Concepte d’hotel apartament.

S’entén per hotel apartament l’establiment que, a més de
prestar serveis turístics d’allotjament i de menjador, disposa, per
estructura i serveis, de les instal•lacions adequades per a la
conservació, l’elaboració i el consum d’aliments en totes o
algunes de les unitats d’allotjament.

Article 19. Classificació.

Els establiments hotelers es classifiquen en dos grups i
en cinc categories identificades per estrelles:

a) Grup primer: hotels d’1, 2, 3, 4 i 5 estrelles.
b) Grup segon: hotels apartaments d’1, 2, 3, 4 i 5

estrelles.

Subsecció II: Dels apartaments turístics.

Article 20. Concepte.

S’entén per apartament turístic l’establiment que presta
servei d’allotjament sense servei de menjador i que disposa, per
estructura i serveis, de les instal•lacions adequades per a la
conservació, l’elaboració i el consum d’aliments en totes les
unitats d’allotjament.

Article 21. Classificació.

Els apartaments turístics es classifiquen en quatre
categories identificades amb 1, 2, 3 i 4 claus.

Subsecció III: Dels habitatges turístics de vacacions.

Article 22. Concepte.

S’entén per habitatge turístic de vacacions l’establiment
unifamiliar aïllat, en què es presti servei d’allotjament, que disposa,
per estructura i serveis, de les instal•lacions adequades per a la
conservació, l’elaboració i el consum d’aliments dins l’establiment,
i que utilitzi les vies habituals de comercialització turística o que
ofereixi serveis turístics.

Subsecció IV: Dels càmpings o campaments de turisme.

Article 23. Concepte.

S’entén per càmping o campament de turisme l’espai
delimitat, dotat i condicionat perquè s’ocupi temporalment, amb
capacitat per a més de deu persones que vulguin fer vida a l’aire
lliure, i que utilitzi com a allotjament albergatges mòbils, tendes de
campanya, caravanes o altres elements similars.

Subsecció V: De l’hotel rural, turisme d’interior i agroturisme.

Article 24. Hotel rural.

S’entén per hotel rural l’establiment en què es presti servei
d’allotjament, construït amb anterioritat a una data determinada,
situat en terreny no urbanitzable, i que disposi d’una superfície de
terreny que quedarà vinculat a l’activitat i d’un nombre limitat de
places.

Article 25. Turisme d’interior.

S’entén per establiment de turisme d’interior l’habitatge
en què es presti servei d’allotjament, construït amb anterioritat a una
data determinada, situat en el nucli antic dels nuclis urbans a una
distància mínima de cinc-cents metres de la zona turística més
pròxima; ha de tenir la construcció i el solar on s’assenti la tipologia
tradicional de l’entorn urbà en què s’ubiqui, i constituir un sol
habitatge, amb un nombre de places limitat.

Article 26. Agroturisme.

S’entén per establiment d’agroturisme l’habitatge en què
es presti servei d’allotjament, construït amb anterioritat a una data
determinada, situat en terreny no urbanitzable, i en una finca que
constitueixi una explotació agrícola, ramadera o forestal i que ocupi,
com a mínim, mitja unitat – treball - home (UTH) i una superfície
mínima que, quan comprengui diferents finques, hauran de ser
sempre confrontants, amb un nombre de places limitat.

Subsecció VI: Del règim dels establiments d’allotjament.

Article 27. Desenvolupament reglamentari.

Els requisits, les característiques i les condicions dels
establiments d’allotjament regulats en els articles 17 a 26, ambdós
inclosos, s’establiran reglamentàriament.
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Secció II: Les empreses turístiques de no allotjament.

Article 28. Conceptes.

Són empreses turístiques de no allotjament aquelles que
es dediquen de manera professional a la prestació d’un servei
turístic no comprès en la secció anterior.

Article 29. Classificació.

L’activitat turística de no allotjament se sotmetrà a les
normes que la regulin d’acord amb la catalogació en una de les
modalitats següents:

a) agències de viatge
b) oferta complementària.

Subsecció I: De les agències de viatge.

Article 30. Concepte.

Es consideren agències de viatge les empreses que es
dediquen exclusivament, de manera professional i comercial, a
l’exercici d’activitats de mediació o organització de serveis
turístics.

Subsecció II: De l’oferta complementària.

Article 31. Classificació de l’oferta complementària.

L’oferta complementària es divideix en dos grups:

a) L’oferta de restauració.
b) L’oferta d’entreteniment.

Article 32. Concepte d’oferta de restauració.

Són establiments d’oferta de restauració aquells que,
oberts al públic, es dediquen a subministrar, de manera
professional i habitual, menjars o begudes per consumir en el
mateix local.

Article 33. Classificació de l’oferta de restauració.

Els establiments d’oferta de restauració, d’acord amb les
seves característiques, s’ordenen en tres grups:

a) Restaurants.
b) Cafeteries.
c) Bars.

Article 34. Concepte d’oferta d’entreteniment.

Són establiments d’oferta d’entreteniment aquells que,
oberts al públic, es dediquen a oferir serveis d’entreteniment.
S’entenen per serveis d’entreteniment les actuacions musicals, tant
en viu com per mitjans mecànics o electrònics, les exhibicions
artístiques de varietats, el ball públic i, en general, totes aquelles
actuacions que es facin per entretenir-hi els assistents.

Article 35. Classificació de l’oferta d’entreteniment.

Els establiments d’oferta d’entreteniment, d’acord amb
les seves característiques, s’ordenen en cinc grups:

a) Sales de festa.
b) Sales de ball.
c) Discoteques.
d) Cafès concert.
e) Centres recreatius turístics.

Subsecció III: Del règim dels establiments de no allotjament.

Article 36. Desenvolupament reglamentari.

Les característiques, els requisits i les condicions dels
establiments de no allotjament regulats en els articles 28 a 35
s’establiran reglamentàriament. 

Capítol II. Dels usuaris dels serveis turístics o turistes.

Article 37. Concepte d’usuari de serveis turístics o turista.

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per usuari de serveis
turístics o turista tota persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi
o gaudeixi com a destinatari final els béns, les activitats o serveis
prestats per les empreses inscrites en el Registre general d’empreses
i establiments turístics de les Illes Balears.

2. El turista, amb independència dels drets que li són
reconeguts com a consumidor en la legislació vigent, gaudirà dels
drets indicats en la secció I d’aquest capítol.

3. Així mateix, el turista haurà de complir les obligacions
indicades en la secció II d’aquesta capítol.

Secció I. Dels drets del turista.

Article 38. Dret a rebre informació.

1. Tot turista té dret a rebre informació comprensible,
veraç, objectiva i completa sobre les característiques i el preu dels
béns i serveis que se li ofereixen abans de contractar-los.

2. La informació proporcionada al turista tendrà caràcter
vinculant per a l’oferent en els termes establerts per la legislació
protectora dels consumidors.

El turista podrà exigir que el bé o servei ofert tengui les
característiques anunciades.

Article 39. Dret a la qualitat dels béns i serveis adquirits.

Tot turista té dret que els béns i els serveis que adquireixi
siguin de la qualitat convinguda o, si no hi ha pacte, d’aquella
qualitat que tengui proporció directa amb la categoria de l’empresa
o l’establiment turístic.

Article 40. Dret a la seguretat.

1. Tot turista, quan faci ús dels serveis turístics, té dret a
la seguretat d’ell mateix i dels seus béns, en els termes establerts en
la legislació vigent.

2. Les empreses turístiques hauran d’informar els usuaris,
de manera clara i visible, de qualsevol risc previsible que pogués
provenir de l’ús normal de les instal•lacions i els serveis, atesa la
naturalesa d’aquests i les circumstàncies personals dels usuaris.
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Article 41. Dret a la intimitat i a la tranquil•litat.

1. Tot turista té dret a la intimitat i a la tranquil•litat.

2. Per garantir els drets atorgats en l’apartat anterior, es
prohibeixen les activitats següents:

a) La instal•lació en les habitacions i dependències
privades d’aparells de captació d’imatge o so.

b) Els sistemes de publicitat o venda agressius que
pertorbin la tranquil•litat dels turistes mitjançant l’ús de mitjans
de megafonia, la incitació personal o altres d’anàlegs.

3. Les activitats productores de renou, especialment les
que utilitzen equips d’amplificació de so, es faran en recintes
adaptats per a aquesta finalitat, d’acord amb la normativa que hi
sigui d’aplicació.

Article 42. Dret a formular queixes i reclamacions.

1. Tot turista té dret a formular queixes i reclamacions.

2. Les empreses turístiques tenen l’obligació de tenir en
l’establiment fulls de reclamacions a disposició dels clients,
d’acord amb la normativa legal vigent.

A cada establiment, s’hi anunciarà, de forma visible i
inequívoca, expressada en castellà, català, anglès, alemany i altre
idioma, l’existència de fulls de reclamacions a disposició dels
clients.

Article 43. Drets del turista respecte a les administracions
públiques.

Sense perjudici dels drets atorgats pels articles anteriors,
tot turista tendrà dret a:

a) Obtenir de l’administració pública competent, de
manera permanent i actualitzada, informació objectiva, exacta i
completa sobre els diferents aspectes de l’oferta turística i dels
serveis que s’hi comprenguin, d’acord amb el que s’estableix en
la legislació vigent.

b) Que l’administració pública competent garanteixi
l’efectivitat de tots els drets inherents a la seva condició d’usuari
turístic reconeguts per la legislació vigent.

Secció II. Dels drets del turista.

Article 44. Deures del turista.

1. Quan gaudeixi dels serveis turístics contractats, tot
turista té l’obligació:

a) De pagar el preu dels serveis contractats, sense que la
presentació d’una queixa o reclamació l’eximeixi, en cap cas,
d’aquesta obligació.

b) De respectar l’entorn mediambiental, social i cultural
de les Illes Balears.

c) De complir les prescripcions i regles particulars dels
llocs que visiti i de les empreses, els serveis de les quals gaudeixi.

d) D’observar les normes elementals d’higiene, educació
i bons costums envers la resta dels usuaris i el personal de les
empreses turístiques que li prestin els seus serveis.

e) De no cedir a tercers el seu dret a l’ús dels serveis
contractats.

2. La infracció de les obligacions indicades en l’apartat
anterior donarà lloc a responsabilitat, d’acord amb el que s’estableix
en la legislació vigent.

Capítol III. Dels guies de turisme.

Article 45. Concepte.

La professió de guia turístic consisteix en l’activitat feta
per qui es dediquen, amb caràcter habitual i retribuït, a la prestació
de serveis d’informació, orientació o assistència a grups de persones
en excursions, en les condicions i amb els requisits que prevegi la
normativa que els reguli.

Títol II. Foment de la qualitat en l’activitat turística.

Capítol I. De les autoritzacions turístiques.

Article 46. Autoritzacions prèvies i d’obertura.

1. Hauran d’obtenir autorització turística prèvia, abans
d’obtenir la llicència municipal d’obres corresponent, en els casos
en què aquesta sigui necessària:

a) Les construccions de nova planta.
b) Les ampliacions.
c) Els canvis d’ús.
d) Les reformes.

L’incompliment del que es disposa en el paràgraf anterior
implicarà la denegació de l’autorització turística d’obertura.

2. Els casos enumerats en l’apartat anterior hauran
d’obtenir l’autorització turística d’obertura, una vegada hagin
obtingut la llicència municipal d’obertura.

La manca de resolució expressa, tant de l’autorització
prèvia com de la d’obertura, en els terminis que reglamentàriament
es determinin, implicarà la denegació d’aquestes autoritzacions.

La denegació de l’autorització d’obertura implicarà la de
l’autorització prèvia.

3. Reglamentàriament, es determinaran els procediments
i la documentació que s’ha de presentar per a l’obtenció de les
autoritzacions prèvia i d’obertura.

Article 47. Conceptes.

Als efectes d’aquest llei s’entén per:

- Construcció de nova planta: la nova edificació destinada
a establiment turístic.

- Ampliació: tota variació, addició o substitució en
edificacions turístiques existents que determini un augment en les
unitats d’allotjament o en el nombre de places.

- Canvi d’ús: la destinació d’immoble no turístic a
establiment turístic.

- Reforma: tota variació, addició o substitució que no
suposi augment d’unitats d’allotjament o de nombre de places,
inclosos els canvis de grup d’allotjament.
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Capítol II. De les baixes temporals i definitives dels establiments
d’allotjament turístic.

Article 48. Baixes temporals i definitives dels establiments
d’allotjament turístic.

1. Els establiments podran sol•licitar i obtenir la baixa
temporal o definitiva de l’activitat en el Registre general
d’empreses i establiments turístics de les Illes Balears.
L’Administració, en els casos prevists en aquesta llei o en els que
reglamentàriament es determinin, podrà acordar, d’ofici, les
baixes temporals o definitives.

2. Els establiments podran estar en situació de baixa
temporal durant el termini i segons el procediment que
reglamentàriament es determinin. En cas que no se sol•liciti la
reobertura de l’establiment abans de l’expiració d’aquest termini,
l’Administració passarà d’ofici l’establiment a la situació de baixa
definitiva.

3. En cap cas, es podrà autoritzar la reobertura d’un
establiment turístic que es trobi en situació de baixa temporal, una
vegada n’hagi expirat el termini de vigència.

4. La baixa definitiva d’un establiment d’allotjament
turístic ha de comprendre, en tot cas, l’autorització atorgada en el
moment oportú i la totalitat de places de l’establiment. No es
permetrà només la baixa de part de les places.

D’acord amb el que es disposa en l’article 49 d’aquesta
llei, no es tendrà en compte la baixa definitiva d’autoritzacions
efectuada abans del dia 24 de gener de 1998.

Capítol III. De la baixa definitiva com a requisit per a
l’atorgament d’una autorització prèvia turística.

Article 49. Disposició general.

1. L’atorgament d’autoritzacions prèvies d’establiments
d’allotjament turístic en la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears està condicionada d’ara endavant a la baixa definitiva
d’una autorització d’obertura turística d’establiment d’allotjament
turístic, d’acord amb els apartats 2 i 3 d’aquest article.

Serà requisit necessari per a l’atorgament de noves
autoritzacions prèvies que la baixa definitiva esmentada s’hagi
produït dins del mateix àmbit insular. A aquests efectes, s’entén
que Eivissa i Formentera conformen un únic àmbit insular.

2. Es produeix la baixa definitiva d’una autorització
d’obertura turística d’establiment d’allotjament turístic, quan
l’autoritat competent així ho faci constar en el Registre general
d’empreses i establiments turístics de les Illes Balears, fundat en
alguns dels casos següents:

a) Quan el titular de l’establiment que posseeix
l’autorització d’obertura turística el doni de baixa definitiva.

b) Quan l’administració turística competent causi d’ofici
la baixa definitiva de l’establiment.

c) Quan s’adquireixi als organismes que es creen en
l’article 52 d’aquesta llei la certificació que així ho acrediti.

3. Les administracions turístiques competents en cada
àmbit insular podran utilitzar les autoritzacions de baixa definitiva
causades d’ofici per autoritzar nous establiments hotelers de
quatre i cinc estrelles.

Aquestes administracions determinaran reglamentàriament
les condicions en què es puguin atorgar les autoritzacions
esmentades. A aquest efecte, podran tenir en compte índexs de
congestió de la zona en què es vulgui ubicar el nou establiment,
derivats de paràmetres com són ara la densitat de població amb
relació als metres quadrats de platges, espais lliures públics i
equipaments esportius públics i privats. Periòdicament, publicaran
una llista actualitzada amb el nombre de places que hi ha en el seu
àmbit insular.

En tot cas, les sol•licituds d’autorització prèvia que
s’acullin a aquest supòsit tendran un ordre de preferència, d’acord
amb els criteris següents:

a) Superior categoria de l’establiment
b) Ofertes que presentin un major nombre de metres

quadrats per plaça. 
c) Nombre de treballadors fixos. 
d) Contribució a la desestacionalitat, per a la qual cosa es

tendrà en compte la dotació de climatització o calefacció, piscina
climatitzada i totes les instal•lacions i els elements que permetin i
garanteixin l’obertura de l’establiment durant tot l’any.

e) Instal•lacions i espais esportius, com és ara camps de
golf o similars.

f) No comercialització amb la modalitat coneguda com a
“tot inclòs”.

g) Ubicació de l’establiment en municipis o zones de
creixement negatiu o en depressió, de manera que es contribueixi a
desenvolupar-los econòmicament.

4. El nombre màxim de noves places que l’Administració
ha d’autoritzar en qualsevol de les formes previstes en els números
2 i 3 d’aquest article, es determinarà amb l’aplicació al nombre de
places donades de baixa definitiva de l’operació aritmètica següent:
N = Sumatori (Ki X), operació en què:

- N és el nombre de places que s’han d’autoritzar.
- X és el nombre de places que es donen de baixa

definitiva.
- Ki és: - Per a les 100 primeres places donades de baixa

definitiva, igual 2.
- Per a les compreses entre la 101 i la

200, igual a 1,75.
- Per a les compreses entre la 201 i la

300, igual a 1,5.
- Per a les que excedeixin de 301, igual

a 1.

Article 50. Excepcions a la disposició general.

1. S’exclouen del compliment del que disposa l’article 49
d’aquesta llei els establiments d’allotjament turístic següents:

a) Hotels rurals, turisme d’interior i agroturisme.
b) Habitatges turístics de vacacions.
c) Establiments hotelers de quatre o cinc estrelles que

s’hagin d’ubicar en les zones qualificades i ordenades com a nucli
antic pels instruments de planejament general o en edificis emparats
per la legislació reguladora del patrimoni històric i artístic, i que, en
tot cas, estiguin oberts, com a mínim, onze mesos a l’any.

d) Els hotels de cinc estrelles que, a més de complir amb
la normativa que els regula, disposin, o bé de 70 m2 d’edificació per
plaça amb un mínim de 20 m2 dedicats a instal•lacions
complementàries al servei dels clients, o bé de 100 m2 de parcel•la
per plaça destinats a instal•lacions esportives. Hauran d’estar oberts,
com a mínim, onze mesos a l’any i disposar del mínim de
treballadors fixos en plantilla que estableixi el conveni col•lectiu en
vigor.
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2. En els casos prevists en els apartats c) i d), la no
obertura de l’establiment durant, com a mínim, onze mesos a
l’any, o la comercialització amb la modalitat “tot inclòs”, suposarà
la pèrdua de l’excepcionalitat i, en conseqüència, la pèrdua de
l’autorització turística.
 

3. La baixa definitiva de les autoritzacions d’obertura
dels establiments indicats en aquest article no podrà utilitzar-se als
efectes del que es disposa a l’article 49 d’aquesta llei. 

Article 51. Règim dels establiments donats de baixa definitiva.

1. Els establiments d’allotjament donats de baixa
definitiva es podran acollir a qualsevol de les possibilitats
següents:

a) La demolició de l’immoble i que la parcel•la passi a
formar part del sistema d’espais lliures públics o sigui qualificada
amb qualsevol altra qualificació que suposi la inedificabilitat.

b) La demolició de l’immoble i la reconstrucció
posterior, d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents en la
zona de què es tracti.

c) La destinació de l’immoble a un ús no turístic, prèvia
renovació o reforma de l’immoble, si fos necessari, en els termes
i les condicions que estableixi el planejament urbanístic vigent.

2. El compliment del que es disposa en l’apartat anterior
s’haurà d’acreditar en les condicions que reglamentàriament
determini el sol•licitant, juntament amb la resta de documentació
que s’ha d’aportar amb la sol•licitud de l’autorització prèvia.

3. Els establiments en situació de baixa definitiva
disposaran del termini de dos anys per optar entre alguna de les
possibilitats previstes en el número 1 d’aquest article. Durant
aquest termini no els serà aplicable la legislació que regula les
expropiacions d’immobles per raó d’utilitat pública, atès l’impacte
ambiental que produeixen en l’entorn.

Article 52. De la gestió de les places donades de baixa definitiva.

1. En cada un dels tres àmbits insulars, Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera, es podrà crear un organisme que
estarà participat per l’administració turística competent, pel sector
afectat i per entitats de crèdit sense finalitat de lucre.

2. L’objectiu d’aquest organisme serà l’assessorament
i la gestió en les operacions destinades a l’obtenció de noves
autoritzacions prèvies d’allotjaments turístics que necessitin la
baixa definitiva d’una autorització d’obertura, dins del respectiu
àmbit insular.

3. Aquests organismes crearan un borsa de places que
estarà integrada per l’adquisició de les següents:

a) Autoritzacions d’obertura donades de baixa definitiva
pels titulars voluntàriament.

b) Autoritzacions d’obertura donades de baixa definitiva
per les administracions, d’ofici, i que aquestes les transmetin als
organismes esmentats.

c) Places de les autoritzacions d’obertura donades de baixa
definitiva no utilitzades per les persones interessades quan sol•licitin
l’autorització prèvia. 

4. La persona interessada en sol•licitar una nova
autorització prèvia que necessiti baixa definitiva d’una autorització
d’obertura podrà recórrer a aquest organisme per tal d’adquirir-la,
la qual cosa s’acreditarà mitjançant certificació expedida a aquest
efecte.

5. Es desenvoluparà reglamentàriament el procediment,
les condicions i els requisits del que es disposa en aquest capítol.

Capítol IV. Del Pla de modernització permanent.

Article 53. Pla de modernització permanent.

1. Tots els establiments, les activitats i les empreses
sotmeses a autorització turística hauran de superar el Pla de
modernització permanent que estableixi l’Administració en els
terminis que es fixin.

2. Serà requisit imprescindible per a la superació dels
diferents plans de modernització permanent, el compliment del que
disposa la Llei 3/1993, de 4 de maig, de millora de l’accessibilitat
i la supressió de les barreres arquitectòniques, independentment del
termini màxim establert en la disposició transitòria primera
d’aquesta llei.

3. La no superació dels plans de modernització implicarà
la clausura de l’establiment i la retirada de les autoritzacions.
Aquest fet s’haurà de comunicar al propietari i a l’explotador de
l’establiment.

Article 54. Pla de modernització permanent d’establiments
d’allotjament turístic.

1. Tots els establiments d’allotjament turístic han de
superar el Pla de modernització permanent que es crea i regula
mitjançant aquesta llei, en els terminis que es fixen.

2. El Pla de modernització permanent es divideix en dues
fases, que consisteixen en:

a) Actualització d’estructures i instal•lacions.
b) Actualització de serveis.

3. Reglamentàriament, es fixarà l’ordre en què els
establiments sotmesos han de superar aquest Pla de modernització
permanent.
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Article 55. Fase d’actualització d’estructures i instal•lacions.

1. La fase d’actualització d’estructures i instal•lacions té
com a objectiu el control de les obres, les instal•lacions i els
equipaments d’aquests establiments, amb la comprovació del grau
de solidesa, la seguretat i l’habitabilitat dels immobles, així com
l’adequació de les instal•lacions i els equipaments a les exigències
de qualitat del sector, amb especial atenció pel que fa a matèries
de seguretat, prevenció d’incendis i normativa sanitària i
alimentària. Hauran d’estar prèviament inscrits en el Registre
general que es crea a l’article 10 d’aquesta llei.

2. Els interessats acreditaran els anteriors fets mitjançant
la presentació davant de l’Administració de la documentació
següent:

a) Certificat de solidesa, seguretat i habitabilitat per a
l’ús turístic a què es destina, emès pel tècnic competent i amb data
actualitzada.

b) Certificat del compliment de les mesures de protecció
contra incendis, emès pel tècnic competent i visat pel col•legi
oficial corresponent, en què s’acrediti que l’establiment turístic
compleix la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, d’acord
amb l’autorització atorgada i amb les posteriors modificacions.

c) Contracte de manteniment de les instal•lacions contra
incendis en vigor amb L’empresa instal•ladora mantenidora
acreditada oficialment davant de la Direcció General d’Indústria,
d’acord amb el Reglament d’instal•lacions de protecció contra
incendis. L’administrat tendrà l’obligació d’acreditar puntualment
davant l’administració turística competent la vigència del
contracte de manteniment.

d) El compliment de la normativa sanitària i alimentària
s’acreditarà mitjançant la presentació de certificat emès per
l’administració competent en la matèria, o en la forma que
reglamentàriament fixi aquesta administració.

e) Certificat de manteniment d’instal•lacions de
fontaneria, electricitat, gas i climatització.

Tots els documents hauran de ser originals o còpies
confrontades. Els certificats hauran de ser originals i visats pel
col•legi oficial corresponent, exceptuant el que s’indica amb la
lletra e).

3. Els establiments hotelers hauran de presentar davant
l’Administració la documentació enumerada en l’apartat anterior,
en un període que com a màxim serà decennal.

Article 56. Fase d’actualització de serveis.

1. La fase d’actualització de serveis té com a objectiu
comprovar l’adequació del servei prestat en els establiments, així
com del mobiliari, la decoració i l’aspecte exterior de les
instal•lacions, a un pla d’assegurament de la qualitat.

2. El compliment d’aquesta fase s’acreditarà davant
l’Administració mitjançant la superació del Pla Q de qualitat o
d’una auditoria en les condicions i amb els requisits que
reglamentàriament s’estableixin.

3. Els establiments d’allotjament turístic hauran de
presentar davant l’Administració la documentació acreditativa de
la superació de la fase d’actualització de serveis en un període
que, com a màxim, serà quadriennal.

Article 57. Documentació incompleta.

En cas que no es presenti tota la documentació
requerida, l’Administració atorgarà un termini d’un mes per
esmenar-la. Si transcorre el termini sense que s’hagi esmenat,
l’Administració, d’ofici, declararà la baixa temporal de
l’establiment, durant la qual es podran esmenar les deficiències de
l’establiment. Si transcorre el termini de vigència de la baixa
temporal, es produiran els efectes que preveu l’article 48
d’aquesta llei. El pas a baixa temporal no tendrà caràcter
sancionador.

Article 58. Documentació completa.

Quan s’hagi presentat correctament tota la documentació,
l’Administració resoldrà favorablement i considerarà modernitzat
l’establiment.

Aquesta resolució exigirà l’exhibició de la placa de
modernització permanent, en què s’especificarà la data límit de
vigència de l’actualització d’estructures i instal•lacions, i la de
serveis.

Article 59. Inspecció.

1. L’administració competent podrà, en qualsevol moment
i d’ofici, inspeccionar l’establiment per comprovar la veracitat dels
certificats presentats per la persona interessada, per tal d’acreditar
el compliment dels requisits exigits pel Pla de modernització
permanent.

2. La falsedat o el frau en els documents presentats
constituirà una falta molt greu dels explotadors dels establiments i
dels tècnics que els hagin firmat, sense perjudici de les
responsabilitats d’altra ordre en què poguessin incórrer.

Títol III. De la inspecció turística.

Article 60. Titularitat de les facultats d’inspecció.

Correspon a l’administració turística competent l’exercici
de la funció inspectora i sancionadora en matèria de turisme en
l’àmbit insular corresponent, per vetlar pel compliment exacte
d’aquesta llei i les disposicions que la complementin o despleguin.

Article 61. Funcions de la inspecció de turisme.

Les inspeccions de turisme de les administracions
turístiques competents exerciran les funcions següents:

a) Comprovar el compliment per les empreses i els
establiments turístics de les obligacions legals o reglamentàriament
imposades.

b) Comprovar l’existència de les infraestructures i els
serveis obligatoris imposats per la legislació turística.

c) Vetlar per la igualtat en l’aplicació de les normes
relatives a empreses i establiments turístics.

d)Comprovar el compliment dels plans de modernització
i plans de modernització permanent.

e) Qualsevol altra funció inspectora que, de manera legal
i reglamentària, se li atribueixi.

Article 62. Personal de la inspecció de turisme.

1. El personal especialitzat adscrit a l’administració
turística competent durà a terme la funció inspectora.

El personal inspector estarà dotat de documentació que
n’acrediti la condició i té l’obligació d’exhibir-la quan n’exerceixi
les funcions.

2. En l’exercici de les funcions inspectores, el personal
inspector es considerarà agent de l’autoritat a tots els efectes,
excepte els penals, i podrà sol•licitar la cooperació de les forces i els
cossos de la seguretat de l’Estat i la policia local.
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3. Els funcionaris, quan exerceixin les funcions
inspectores, tendran l’obligació de complir amb el deure de secret
professional.

4. Quan exerceixin les funcions inspectores, el personal
inspector tendrà total independència.

Article 63. Col•laboració amb el personal inspector.

Els titulars de les empreses turístiques, els representants
o encarregats de cada establiment tenen l’obligació de col•laborar
amb el personal inspector i permetre i facilitar la visita a les
dependències i instal•lacions, el control dels serveis, i, en general,
tot el que proporcioni un coneixement i una qualificació millor de
la situació o dels fets inspeccionats.

Article 64. Llibre de visites d’inspecció.

Les persones indicades a l’article anterior hauran de
conservar a disposició del personal inspector un llibre de visites
d’inspecció, en què es reflectirà el resultat de les visites que s’hi
facin.

Reglamentàriament, es fixaran el model i les
característiques del llibre de visites d’inspecció.

Article 65. Actes d’inspecció.

A cada visita d’inspecció, el personal actuant haurà
d’aixecar acta amb el resultat de la inspecció.

Les actes podran ser de constància de fets, d’obstrucció,
de conformitat o d’infracció.

En les actes d’infracció, s’han de reflectir sempre els
preceptes legals que l’inspector consideri infringits, i que això no
suposi un pronunciament definitiu de l’Administració sobre els
càrrecs imputats.

Les actes donaran fe en via administrativa dels fets
constatats, si no hi ha prova del contrari. El titular o el
representant legal de l’empresa o, en cas d’absència, qui  es troba
al capdavant de l’establiment o, en extrem, qualsevol dependent,
ha de firmar aquestes actes. La firma per qualsevol de les persones
indicades anteriorment suposarà la notificació de l’acta i no
implicarà l’acceptació del contingut.

La negativa a firmar l’acta no suposarà en cap cas la
paralització o l’arxiu de les possibles actuacions següents
motivades pel contingut d’aquesta acta.

Títol IV. De les infraccions i sancions.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 66. Principis generals.

L’exercici de la potestat sancionadora en matèria
turística se sotmetrà als principis prevists en els articles 127 i
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Article 67. Persones responsables.

1. Són responsables de les infraccions turístiques les
persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que duguin a
terme les accions o omissions tipificades així en aquesta llei.

El titular de l’empresa o activitat serà responsable
administrativament de les infraccions que cometin els treballadors
o terceres persones que, sense tenir-hi vinculació laboral, duguin a
terme prestacions compreses en els serveis contractats per ells.

2. El responsable administratiu podrà repetir l’import de
les sancions que se li hagin imposat o les indemnitzacions que hagi
hagut de pagar contra aquells que siguin autors materials dels fets
sancionats.

Article 68. Prescripció d’infraccions i sancions.

1. Les infraccions en matèria de turisme prescriuen:

a) Les lleus, quan faci un any que s’han comès.
b) Les greus, quan faci dos anys que s’han comès.
c) Les molt greus, quan faci quatre anys que s’han comès.

2. Les sancions prescriuen:

a) Les imposades per faltes lleus, quan faci un any que
s’han imposat.

b) Les imposades per faltes greus, quan faci dos anys que
s’han imposat.

c) Les imposades per faltes molt greus, quan faci tres anys
que s’han imposat.

3. El còmput del termini de prescripció començarà:

a) El de les infraccions, des del dia en què aquesta es
cometi.

b) El de les sancions, des de l’endemà a aquell en què
adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.

4. La prescripció de les infraccions s’interromp per la
iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del
procediment sancionador.

El termini de prescripció es torna a iniciar si l’expedient
es paralitza més d’un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.

5. La prescripció de les sancions s’interromp amb la
iniciació, amb coneixement del sancionat, del procediment
d’execució, i es torna a iniciar el termini, si aquell estàs paralitzat
durant més d’un mes.

Capítol II. De les infraccions en matèria de turisme.

Article 69. Classificació de les infraccions.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 70. Infraccions lleus.

Es consideren infraccions lleus:
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a) L’exercici d’una activitat turística amb l’autorització
pertinent, però mancada d’algun requisit exigible segons les
disposicions vigents.

b) La manca del llibre de visites d’inspecció o dels fulls
oficials de reclamació a disposició del client.

c) La manca d’exhibició en un lloc visible de
l’establiment dels distintius, anuncis o documentació d’exposició
pública preceptiva, la negativa a facilitar-los o qualsevol manera
d’ocultar-los.

d)Les deficiències en les condicions de presentació i
funcionament dels locals, les instal•lacions, el mobiliari i els estris
dels establiments turístics.

e) Les deficiències en la prestació dels serveis exigibles,
segons la categoria que posseeixin els establiments o el contracte
firmat amb l’usuari.

f) El tracte descortès a la clientela, quan el titular de
l’establiment no l’hagi corregit degudament i no s’hagi donat la
satisfacció deguda a l’usuari afectat.

g) La no expedició o expedició incorrecta de factures o
comprovants reglamentaris per les empreses turístiques, relatius
als serveis sol•licitats.

h) La falta de comunicació a l’Administració del canvi
de titularitat en la propietat o en l’explotació de l’establiment.

i) La comercialització d’establiments que no estiguin
inscrits en el Registre general d’empreses i establiments turístics
de les Illes Balears.

j) La resta de conductes contràries a tot el que es disposa
en la normativa turística vigent en el moment en què es cometin
que, per naturalesa o gravetat, no constitueixin infracció greu o
molt greu.

Article 71. Infraccions greus.

Es consideraran infraccions greus:

a) La realització o prestació de serveis d’activitats
turístiques per qui no tengui la preceptiva autorització per exercir-
la, o la titulació exigida per les normes en vigor.

b) La firma de contractes amb qui no tengui la
preceptiva autorització per exercir l’activitat, o la titulació exigida
per les normes en vigor.

c) La contractació d’establiments, persones, serveis o
activitats que no disposin de les autoritzacions pertinents, quan la
normativa turística les exigeixi.

d) L’ús públic de denominació, grup, categoria o
distintiu d’establiment, diferents als que corresponen legalment
segons la normativa vigent.

e) Excedir la capacitat autoritzada en els establiments.
f) La realització de modificacions no substancials en

l’estructura dels establiments que suposin disminució de la
qualitat, sense les autoritzacions pertinents. 

g) L’alteració dels aspectes substantius per a
l’atorgament de l’autorització, el títol, la llicència o l’habilitació
preceptiva per a la construcció, l’obertura o l’exercici d’una
activitat turística. 

h) L’incompliment parcial i no substancial de la
normativa sobre prevenció d’incendis. 

i) L’incompliment dels termes fixats en els contractes
per a la prestació dels serveis turístics, si redunden en un frau o
engany amb relació als aspectes essencials i notoris d’aquests
serveis. 

j) La reserva confirmada de places d’allotjament en un
nombre superior a les disponibles, sempre que es produeixi una
sobreocupació efectiva. 

k) La falta de personal legalment habilitat per a
l’exercici d’un lloc de feina, quan així ho exigeixi la normativa
vigent en la matèria, o l’ocupació efectiva del lloc de feina per
persona habilitada. 

l) La percepció de preus superiors als contractats. 
m) La negativa, després d’haver-se requerit per a això, a

facilitar al client fulls oficials de reclamació. En cas de no tenir-ne,
negar-se a facilitar fulls amb les dades de l’establiment. 

n) La disminució de la quantia de capital social o de les
garanties d’assegurança i fiança exigides per la normativa turística
d’aplicació. 

o) La publicitat que pugui produir engany sobre els
elements essencials, les prestacions o serveis que integren el paquet
turístic o servei combinat i que figurin en els catàlegs, fullets,
publicitat o ofertes específiques de les empreses i activitats
turístiques. 

p) L’alteració dolosa dels aspectes substantius per a
l’atorgament de l’autorització necessària, el títol, la llicència o
l’habilitació preceptiva. 

q) La falta d’inscripció en el Registre general d’empreses
i establiments turístics de les Illes Balears. 

r) L’incompliment de la reglamentació vigent en matèria
de prevenció d’incendis. 

s) La realització d’activitats no turístiques en
dependències dels establiments turístics. 

t) L’incompliment no substancial de la normativa sobre els
plans de modernització i plans de modernització permanent. 

u) La falta d’informació en alguna de les llengües oficials
de la CAIB. 

v) Les infraccions lleus, quan dotze mesos abans de
cometre’ls, el responsable d’aquestes hagi estat objecte de sanció,
mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a lleu.

Article 72. Infraccions molt greus.

1. Es consideren infraccions molt greus:

a) L’exercici de qualsevol activitat per a la qual la
normativa reguladora d’ordenació i promoció turística exigeixi
concessió, autorització, llicència o títol administratiu que habilita,
i manqui d’aquest títol. b) La realització de les obres de
construcció en l’estructura dels establiments sense les autoritzacions
corresponents, si aquestes obres hi suposen modificació substancial,
referent a la qualitat, nombre de places, condicions determinants en
la classificació o capacitat. 

c) La prestació de serveis en condicions que puguin
afectar la seguretat de les persones ja que hi enclou perill greu i
directe.

d) L’emissió o abocament de qualsevol classe, en
l’atmosfera, en el sòl, en la platja o en les aigües terrestres o
marítimes per part de les instal•lacions dels establiments turístics,
que comporten danys greus en els recursos naturals o en el medi
ambient. 

e) L’incompliment substancial de la normativa sobre els
plans de modernització i plans de modernització permanent. 

f) La falsedat o frau en els documents acreditatius dels
extrems que exigeix el Pla de modernització permanent. 

g) La negativa o obstrucció a l’actuació dels serveis
d’inspecció, de manera que impedeixi l’exercici de les funcions que,
legalment o reglamentàriament, aquests tenguin atribuïdes. 

h) Les infraccions greus, quan dotze mesos abans de
cometre’ls, el responsable d’aquestes hagi estat objecte de sanció,
mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a greu.
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2. No obstant el que s’indica en els apartats a), b) i c),
quan l’infractor compleixi els requisits exigits per a l’atorgament
de l’autorització administrativa corresponent, que ell mateix
hagués pogut obtenir, la manca d’aquesta autorització se
sancionarà com a falta greu. 

Capítol III. De les sancions.

Article 73. Classes de sancions.

Les infraccions a la normativa turística donaran lloc a la
imposició de les sancions següents:

a) Avís.
b) Multa.
c) Canvi de categoria de l’establiment a una categoria

inferior a la que posseeix. 
d) Suspensió temporal, fins a un màxim de dotze mesos,

de les activitats de l’empresa o de l’exercici professional
individual. 

e) Revocació de les autoritzacions prèvies a l’exercici de
l’activitat turística reglamentada. 

f) Revocació del títol o llicència, autorització o
habilitació atorgats per l’autoritat competent. 

g) Clausura definitiva de l’establiment. 

Article 74. Forma d’imposició de les sancions.

1. L’avís procedirà en els casos d’infraccions lleus, quan
no hi hagi reincidència i no s’estimi convenient la imposició de
multa.

2. Les multes s’imposaran segons la graella següent:

a) En les infraccions lleus, fins a 500.000 pessetes. 
b) En les infraccions greus, entre 500.001 i 5.000.000

pessetes. 
c) En les infraccions molt greus, entre 5.000.001 i

50.000.000 pessetes. 

Per imposar-les, es tendran en compte la naturalesa de
la infracció, els perjudicis causats, la transcendència social, la
reincidència, la intencionalitat especulativa, el lucre il•lícit
obtingut, la posició de l’infractor en el mercat i la repercussió
sobre la imatge turística, la modalitat i la categoria de
l’establiment o les característiques de l’activitat de què es tracti i
les repercussions per a la resta del sector.
 

El Govern de la CAIB podrà revisar les quanties de les
multes quan, a causa del transcurs del temps, es considerin
desfasades.

3. La suspensió temporal d’activitats o de l’exercici
professional s’imposarà en els casos d’infraccions molt greus, com
a sanció principal o accessòria a la multa, en la forma següent:

a) Entre un dia i sis mesos de suspensió, quan hi hagi
reincidència en les faltes greus. 

b) Entre sis mesos i un any de suspensió, quan hi hagi
reincidència en les faltes molt greus. 

4. La clausura o la retirada de l’autorització prèvia a
l’exercici d’activitats turístiques reglamentades serà procedent en
el cas d’infraccions molt greus.

5. La revocació de subvencions o la suspensió del dret a
obtenir-les es podrà imposar com a sanció accessòria a les que
siguin procedents en els casos de faltes greus i molt greus.

6. El tancament d’una empresa o establiment que
desenvolupi una activitat turística, sense comptar amb les
autoritzacions preceptives, o sense haver superat els plans de
modernització o de modernització permanent, no tendrà caràcter de
sanció. Se n’ordenarà el tancament per al restabliment immediat de
la legalitat conculcada i fins que aquesta es restableixi. 

Article 75. Competències.

1. Correspon a l’òrgan de govern de l’administració
turística competent en cada àmbit insular la imposició de multes
superiors a 25.000.000 ptes. i la clausura definitiva de l’establiment.

2. Correspon al conseller de Turisme de cada una
d’aquestes administracions la imposició de multes compreses entre
5.000.001 i 25.000.000 ptes. i la suspensió d’activitats de l’exercici
professional.

3. L’òrgan que determini el reglament orgànic de les
administracions esmentades imposarà les sancions per infraccions
greus i lleus. 

Article 76. Procediment.

El procediment per a la imposició de les sancions previstes
en aquesta llei es farà d’acord amb els principis de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el
que es disposa en el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual
s’aprova el reglament del procediment que l’Administració de la
CAIB ha de seguir i, en el que no s’hi preveu, pel que s’estableix en
el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost. 

Article 77. Inscripció de les resolucions sancionadores.

1. Les resolucions sancionadores imposades per infracció
al que es preveu en aquesta llei seran objecte d’anotació en el
Registre general d’empreses i establiments turístics de les Illes
Balears quan aquestes resolucions siguin fermes.

2. Les anotacions es cancel•laran als dos anys d’haver-se
inscrit.

3. Es lliurarà certificació de les sancions anotades a les
persones interessades que ho sol•licitin.

4. Quan les sancions corresponguin a faltes greus o molt
greus, els òrgans que resolguin l’expedient publicaran en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la sanció
imposada, quan hagi adquirit fermesa en via administrativa.

Disposició addicional primera.

1. Es faculta el Consell de Govern de la CAIB perquè dicti
les disposicions necessàries per executar i desplegar el que es
disposa en aquesta llei.

2. Es faculta el Consell de Govern de la CAIB perquè, per
decret, actualitzi periòdicament la quantia de les multes que s’hi
contenen. L’elevació mai no podrà ser superior al tant per cent
d’increment que experimenti l’índex de preus al consum.
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Disposició addicional segona.

Es faculten els consells insulars perquè dictin les
disposicions necessàries per executar i desplegar el que es disposa
a l’article 49.3 d’aquesta llei. 

Disposició addicional tercera.

El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears fomentarà la promoció i el desenvolupament de noves
modalitats turístiques que contribueixin a la desestacionalitat del
sector.

Disposició addicional quarta.

Als efectes del que es disposa a l’article 49.3 d’aquesta
llei, i mentre no es produeixi, d’ofici, la baixa definitiva
d’autoritzacions per part de l’administració competent, aquesta
podrà fixar un nombre màxim de places per autoritzar en el
respectiu àmbit insular i que es determinarà a través de l’aplicació
de la fórmula següent:

  núm. de places turístiques a Balears % de qualitat a
l’illa
1.000 x ---------------------------------------------  x  --------------------
------------

  núm. de places turístiques a l’illa % de qualitat a
Mallorca

On:
Apartaments 3 i 4 claus + allotjaments hotelers

de 4 i 5 estrelles
% de qualitat =   -----------------------------------------------------------
----------------

núm. total d’allotjaments hotelers i
extrahotelers

En l’aplicació de la fórmula s’utilitzaran les dades
oficials publicades per la Conselleria de Turisme del Govern
Balear. Eivissa i Formentera es consideraran una sola illa, als
efectes d’aquesta fórmula.

L’aplicació de la fórmula es farà una sola vegada, si bé
el nombre de places es podrà utilitzar com reglamentàriament es
determini per cada una de les administracions turístiques
competents en cada àmbit insular.

Les autoritzacions que l’Administració, d’ofici, doni de
baixa definitiva es destinaran en primer lloc a amortitzar el
nombre de places autoritzat, d’acord amb l’aplicació de la fórmula
anterior. Una vegada cobert el nombre total de places autoritzades
per l’aplicació d’aquesta fórmula, s’aplicarà el que es disposa a
l’article 49.3 d’aquesta llei. 

Disposició addicional cinquena.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, només es
podrà autoritzar l’obertura dels càmpings o campaments de
turisme que tenguin la categoria de luxe, els apartaments amb
categoria de 3 o 4 claus i els establiments hotelers de 4 o 5
estrelles, exceptuant els hotels de ciutat que podran ser també de
3 estrelles.

Disposició transitòria primera.

Fins que no es desplegui reglamentàriament aquesta llei,
hi serà d’aplicació la normativa turística vigent en tot allò que no
s’hi contradigui. 

Disposició transitòria segona.

Els establiments que, quan entri en vigor aquesta llei, es
trobin en situació de baixa temporal, hauran de superar el Pla de
modernització corresponent i complir la normativa sobre prevenció
d’incendis d’aplicació, prèviament a sol•licitar-ne la reobertura. 

Disposició transitòria tercera.

Els establiments d’allotjament turístic que no compleixin
el principi d’ús exclusiu establert en l’article 15 d’aquesta llei, s’hi
hauran d’adaptar en el termini de quatre anys comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Disposició transitòria quarta.

Els establiments d’allotjament turístic que no compleixin
el principi d’unitat d’explotació establert a l’article 16 d’aquesta
llei, s’hi hauran d’adaptar en el termini d’un any comptador des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Disposició transitòria cinquena.

Els guies i guies intèrprets de turisme que, quan entri en
vigor aquesta llei, estiguin inscrits en els registres corresponents de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran sol•licitar el
reconeixement de la qualificació com a guies de turisme
especialitzats per a l’àmbit territorial per al qual foren habilitats, en
la forma i els terminis que reglamentàriament estableixi el Govern
de la CAIB. 

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior
rang que contradiguin el que es disposa en aquesta llei i, en
particular, el que s’estableix en els articles 3.2 i 6.2 de la Llei
2/1984, de 12 d’abril, d’allotjaments turístics extrahotelers; la Llei
6/1989, de 3 de maig, sobre regulació de la funció inspectora i
sancionadora; l’article 21.4 del Decret 54/1995, de 6 d’abril, pel
qual s’aprova definitivament el Pla d’ordenació de l’oferta turística
de l’illa de Mallorca; l’article 21.4 del Decret 42/1997, de 14 de
març, pel qual s’aprova definitivament el Pla d’ordenació de l’oferta
turística de les illes d’Eivissa i Formentera.

Disposició final.

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma 4 de desembre de 1998

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller de Turisme
José M. González i Ortea
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 21/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ajuts per a la renovació d'autobusos de línia regular
(Mesa de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 22/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a inversions per a la desestacionalització turística (Mesa
de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 23/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a pagaments pendents per expropiacions (Mesa de 13 de
gener del 1999).

 RGE núm. 24/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a ajuts estatals al transport de residus reciclables a la
península (Mesa de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 26/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a retard arribada BOCAIB a Menorca (Mesa de 13 de
gener del 1999).

 RGE núm. 27/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a cànon de sanejament (Mesa de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 28/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a depuradores i estacions de bombeig de Menorca (Mesa
de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 29/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aportacions de la Conselleria de Turisme al Pla Mirall
(Mesa de 13 de gener del 1999).

 RGE núm. 30/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a aportacions de la Conselleria de Medi Ambient al Pla
Mirall (Mesa de 13 de gener del 1999).

Palma, a 13 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

- Quants ajuts va concedir el Govern de les Illes Balears
durant l'any 97 a empreses de cadascuna de les Illes per a la
renovació d'autobusos de línia regular? Quina va ser la quantia de
cadascun dels esmentats ajuts?

- Quants ajuts pel mateix concepte s'han concedit durant
l'any 98? Quina ha estat la seva quantia?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Segons dades oficials, les diferències d'ocupació turística
entre illes durant la temporada mitjana i baixa arriben a ser en
alguns casos de més de 30 punts.

A la vista d'aquest fet, està tenint en compte el Govern la
situació molt més endarrerida de Menorca i les Pitiüses en matèria
de lluita contra l'estacionalitat a l'hora de quantificar les futures
inversions destinades a la desestacionalització turística?

En tot cas, quina és la quantia de la inversió prevista a
cadascuna de les Illes per actuacions en matèria de
desestacionalització turística durant l'any 1999?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines quantitats estan pendents d'abonament per part del
Govern de les Illes Balears en concepte d'expropiacions a cadascuna
de les Illes?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Quines gestions ha duit a terme, o pensa dur a terme, el
Govern davant l'Administració central, a fi de donar compliment a
l'article 24 del Règim Especial de les Illes Balears, referit a
finançament del transport a la península de residus reciclables a les
nostres illes?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Té coneixement el Govern balear que el BOCAIB arriba
a l'illa de Menorca un mes després de la seva publicació?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Què ha pagat, de cànon de sanejament, cada empresa
subministradora d'aigua dels diferents nuclis de població del terme
municipal de Ciutadella de Menorca durant els anys 1996, 1997
i 1998?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin ha estat el cost de manteniment de cadascuna de
les depuradores i estacions de bombeig de l'illa de Menorca durant
els anys 1996, 1997 i 1998?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Anualització, segons les previsions, de les aportacions
de la Conselleria de Turisme al Pla Mirall.

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
sol•licitud de resposta escrita.

Anualització, segons les previsions, de les aportacions de
la Conselleria de Medi Ambient al Pla Mirall.

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber..

3.11. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

 RGE núm. 20/99, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Bosco Gomila
i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa
a construcció urbanització amb camp de golf i port esportiu al port
de Ciutadella (Mesa de 13 de gener del 1999).

Palma, a 13 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la CAIB la pregunta següent amb sol•licitud
de resposta oral davant Ple.

- Com afecta a l'adjudicació de les obres per la construcció
d'una urbanització amb camp de golf i port esportiu al port de
Ciutadella el fet que una de les empreses licitadores estigui
assessorada per dos cunyats de l'alacaldessa i pel cunyat i marit de
la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 11 de gener del 1999.
El diputat:
Joan Bosco Gomila i Barber.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 6113/98, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a modificació del Decret 36/95
de 6 d'abril, Suport Transitori Comunitari- Salari Social (Mesa de
13 de gener del 1999).

Palma, a 13 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de Motius

Han transcorregut tres anys des de l'aprovació del Decret
36/1995, del 6 d'abril, del Suport Transitori Comunitari per part
del Govern balear. El seu desenvolupament, la concessió i gestió
dels fons destinats a finançar el Suport Transitori Comunitari és
competència dels consells insulars en el seu àmbit geogràfic,
segons l'article 4 de l'esmentat decret.

Atès que en aquest període de tres anys de vigència es
poden haver tret conclusions sobre alguns aspectes de l'aplicació
del decret, i diverses, segons les bases aprovades a cada un dels
consells insulars.

L'experiència aconsella l'adaptació del marc normatiu a
la realitat de la problemàtica dels sectors socials als quals va
dirigit aquest ajut, en referència a modificació de la denominació,
en els requisits d'accés a la prestació econòmica, en l'organització
del seguiment tècnic i l'avaluació del programa.

Properament es complirà el termini d'un any fixat per
aquest Parlament -amb l'aprovació de la Proposició no de llei
749/97, aprovada per unanimitat de la Cambra- de la presentació
d'un pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social.

Per totes aquestes raons es presenta la següent
proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a emmarcar dins el Pla autonòmic de lluita contra la
pobresa el programa de Suport Transitori Comunitari (salari
social).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a la modificació del Decret 36/95, de 6 d'abril, prèvia
consulta amb els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera, els seus gestors segons l'article 4 de l'esmentat
decret, en tots aquells aspectes que es considerin que,
conjuntament, poden millorar aquest programa, com requisits
d'accés a la prestació econòmica, organització i seguiment i
avaluació, entre d'altres.

Palma, a 21 de desembre del 1998.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 13 de gener del 1999, conformement amb l'establert a l'article 172
del Reglament de la Cambra, admetè a tràmit l' escrit RGE núm.
6122/98, presentat pel Govern de la CAIB, mitjançant el qual es
presenta el Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i acordà trametre'l a la Comissió d'Assumptes Socials; i
sotmetre'n a la consideració de la Junta de Portaveus la decisió sobre
l'òrgan en què se n'hagin de debatre les Propostes de Resolució
corresponents.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de gener del 1999.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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