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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4584/06, relativa a estudi de la possible
ampliació de la Xarxa de parcs nacionals a les Illes Balears,
amb l'esmena RGE núm. 5773/06, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, i quedà aprovada la següent:

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado
i Ferrando.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Presidència i Esports, Maria Rosa Puig i
Oliver.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sra.
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari
Popular.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Aina
Rado i Ferrando i Maria Rosa Puig i Oliver.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a constituir amb la comunitat autònoma de les Illes Balears una
comissió bilateral de cooperació, amb l'objecte d'estudiar la
possibilitat d'ampliació de la Xarxa de parcs nacionals a l'àmbit
territorial de ses Salines d'Eivissa i Formentera, a l'àrea del
nord de Menorca, i l'ampliació del Parc Nacional marítim
terrestre de l'arxipèlag de Cabrera sota els criteris marc
següents:
1. Consens amb els propietaris que representin la majoria de la
superfície del territori de l'àmbit que es proposi, amb els sectors
econòmics i amb les administracions (ajuntaments i consells
insulars) dels indicats indrets.
2. Concreció de la quantia de la dotació econòmica per a la
conservació, així com de les ajudes i mesures compensatòries
per a la propietat, les administracions i els sectors econòmics
on es podria actuar.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5457/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a subvencions
a Asociación Familiar. (BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

3. Delimitació consensuada de l'àmbit d'actuació i dels usos
compatibles amb la conservació que es podran dur a terme en
aquests llocs."
A la seu del Parlament, 19 de juny del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3495/06,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de
l'Institut de la Dona.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5458/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Crespí i Plaza, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència (I).
(BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

C)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5459/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom i Soler, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència (II).
(BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5463/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la contractació indefinida a les
ILles Balears. (BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5460/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de referència (III). (BOPIB 136
de 9 de juny del 2006).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum.
H)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5465/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració del conseller
d'Educació i Cultura sobre el procés d'escolarització 20062007. (BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5461/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a hospital de referència (IV).
(BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
I)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5462/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a parcs naturals. (BOPIB
136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5466/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació a distància. (BOPIB
136 de 9 de juny del 2006).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

J)

1.3.3. MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5464/06, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Plan Avanza. (BOPIB
136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, rebutjà la Moció RGE núm. 5292/06, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per facilitar
l'accés a l'habitatge. (BOPIB núm. 136 de 9 de juny del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5467/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de l'atur a les Illes Balears. (BOPIB
136 de 9 de juny del 2006).

1.4. INFORMACIÓ

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)

Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 5190/05.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, quedà ajornada per a una propera sessió
plenària ordinària, a petició del Grup Parlamentari Socialista,
la proposició no de llei esmentada, presentada per aquest grup,
relativa a modificació del PORN del Parc natural de Llevant i
publicada en el BOPIB núm. 94, d'1 de juliol del 2005.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, debaté la Pregunta RGE núm. 5468/06, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació econòmica a les Illes Balears.
(BOPIB 136 de 9 de juny del 2006).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Presa en consideració de la Proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular d'atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera en
matèria de joventut i lleure RGE núm. 4726/06.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14
de juny del 2006, prengué en consideració per 50 vots a favor,
1 en contra i cap abstenció, la proposta esmentada, publicada
al BOPIB núm. 135, de 2 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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La votació obtengué el resultat següent:

2. COMISSIONS PARLAMENT

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març del 2006,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5819/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a observatori
per a la convivència escolar. (BOPIB núm. 100 de 9 de
setembre del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març del 2006,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7531/05, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a Any de la
llengua catalana. (BOPIB núm. 108 de 28 d'octubre del 2005).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1032/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a favor de
l'ensenyament públic. (BOPIB núm. 123 de 24 de febrer del
2006).

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 6 d'abril del 2006, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1598/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a establiment de la durada
màxima de les rutes del transport escolar. (BOPIB núm. 125 de
17 de març del 2006).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 21 de juny del 2006, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 5811/06, contra la contaminació acústica de
les Illes Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini, conformement amb l'acord adoptat per la mateixa
Mesa en relació amb l'escrit RGE núm. 5834/06, finalitzarà
dia 11 de juliol del 2006.
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Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa Estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió ordinària de
dia 2 de juny del 2006, adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

fonamentals en el principal sector productiu de les Illes com és
el sector turístic, i també amb el desenvolupament d’altres
sectors importants per a l’economia de la nostrat comunitat
com ara la construcció o el sector industrial, sectors en els
quals, si bé les administracions públiques corresponents han de
controlar que les emissions sonores derivades de la seva
activitat no vulnerin els drets dels ciutadans a un ambient
acústic de qualitat, tampoc no es pot arribar, en defensa d’un
concepte proteccionista malentès i tergiversat, a uns nivells de
prohibició que impedeixin el desenvolupament normal dels
sectors productius esmentats, la contribució dels quals a
l’economia de les Illes és decisiva perquè es desenvolupin.

"Primer. Aprovar el Projecte de llei contra la contaminació
acústica de les Illes Balears.

Un altre concepte de gran transcendència que es pretén
introduir mitjançant aquest text legal és l’evident caràcter
municipalista de la llei. Un caràcter que es tradueix en la
posada a disposició dels municipis d’instruments eficaços i
eficients que els permetin actuar de manera àgil, de vegades
contundent, contra els que vulnerin el contingut d’aquesta llei
així com de les ordenances municipals que es dictin en
desplegament d’aquesta.

Segon. Trametre, adjunt, l'esmentat projecte de llei al
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'article 112 del
Reglament de la Cambra.

Aquesta llei consta de seixanta-dos articles estructurats en
cinc títols, nou disposicions addicionals, quatre de transitòries,
una de derogatòria i dues de finals.

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

En el títol I es regulen les disposicions generals, sempre
sota la concepció de contaminació acústica i renou en el sentit
ampli i modern que s'ha exposat.

8. Acord d'aprovació del Projecte de llei contra la
contaminació acústica de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta del conseller de Medi
Ambient adopta l'acord següent:

Palma, 2 de juny del 2006.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI CONTRA LA
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La promulgació de la Directiva del Parlament Europeu
2002/49 CE i la gairebé immediata transposició al dret intern
espanyol a través de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del
renou (BOE núm. 276, de 18 de novembre), han suposat la
plasmació en el nostre ordenament jurídic del tractament
modern de la contaminació acústica. Aquesta llei ha assolit així
mateix un objectiu de gran importància com és ara aglutinar la
dispersió normativa que hi havia fins aleshores en una sola
norma general reguladora d’àmbit estatal.
Aquest nou dimensionament del concepte de renou parteix
de considerar-lo com a element greument pertorbador del
benestar ciutadà i l’actuació contra el renou, i enfront del renou
prové del mandat constitucional de protegir la salut de la
ciutadania (article 43 de la nostra carta magna) i el medi
ambient (article 45).
És en aquest sentit en què s’ha d’actuar, i les Illes Balears,
pioneres ja l’any 1987 amb la promulgació del Decret 20/1987,
de 26 de març, no volen deixar passar l’oportunitat de
continuar actuant en matèria de contaminació acústica amb una
llei que, donant entrada als nous principis provinents de la Unió
Europea, recollits a la Llei 37/2003 esmentada, sigui capaç de
conjugar, tasca no gens fàcil, els drets indiscutibles a descansar,
a la salut i a la intimitat de les persones, amb activitats d’oci,

El títol II estableix la valoració de renous i de vibracions i
els nivells de pertorbació.
Un dels aspectes més destacats d’aquesta llei és la regulació
dels processos de planificació i gestió acústica en el títol III, en
línia amb les previsions europees i la Llei 37/2003,
fonamentalment els plans acústics d'acció municipal, en els
quals s'integra un dels elements rellevants: els mapes de renou.
La finalitat d'aquests mapes consisteix a descriure de manera
precisa l'estat acústic del municipi per poder adoptar les
mesures necessàries per aconseguir minimitzar l'impacte acústic
generat per les diverses activitats. De la mateixa manera, s’hi
regula el procediment legal per declarar les zones de protecció
acústica especial i les zones de situació acústica especial, com
també les conseqüències d’implantar-les i l'articulació
d'instruments tan importants com els mapes de renou. També
s’hi considera, d'acord amb les previsions de la Llei del renou,
la declaració de zones naturals protegides acústicament, com
són les reserves de sons d'origen natural, aspecte fonamental en
una comunitat com la nostra on el turisme és essencial. En
aquest sentit, i coherentment amb la resta de normativa relativa
a zones i espais naturals, se’n reserva la declaració a la
Conselleria de Medi Ambient. A més, tot això intenta
complementar-se amb el dret garantit de la ciutadania d'accedir
a aquesta planificació, a fi de conèixer els diferents nivells de
protecció sonora del seu municipi.
Igual que a la Llei 37/2003, els postulats referents a la
planificació i la gestió acústiques s’han de desplegar
reglamentàriament.
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En el títol IV es regulen els múltiples aspectes de la
intervenció administrativa amb la finalitat de prevenir la
contaminació acústica i s’hi preveuen des de mesures de
foment, condicions a les llicències o autoritzacions, fins a
mesures que es poden incardinar en el si de la contractació
administrativa; cal destacar, dins aquest apartat, la previsió
d'uns continguts mínims dels estudis d’impacte acústic que han
d'acompanyar els projectes d'activitats i de construcció
d’infraestructures susceptibles de generar renous i vibracions.
Respectant el principi de legalitat, en el títol V es plasma el
règim jurídic que regula els aspectes d’inspecció, de control,
d’infraccions i de sancions. Un aspecte que s’ha de destacar
d’aquesta llei n’és el caràcter preventiu i corrector més que no
sancionador, com ho demostra el fet de possibilitar la reducció
de les sancions imposades en el cas que l’infractor acrediti de
manera fefaent a l’administració actuant l’adopció de les
mesures oportunes per corregir-ne l’emissió.
Les disposicions addicionals i transitòries contenen les
normes que ultimen l'àmbit d'aplicació del text analitzat, com
també aquelles que estableixen les normes de transitorietat i els
terminis d'adaptació al nou text, si bé, com ja s'ha dit, en molts
de casos caldrà esperar el desplegament reglamentari de la Llei
37/2003.
Tot i l’extensió -imprescindible en un text legislatiu de la
complexitat d’aquest- es requereix, per a l’aplicabilitat pràctica
total, un desplegament reglamentari imminent del text, en el
qual es defineixin clarament els valors d’immissió i d’emissió
considerats com a màxims.
En definitiva, amb aquesta llei es pretén posar en pràctica
una sèrie de mesures que tenguin un efecte directe en la qualitat
de vida dels ciutadans i posar a l'abast de les administracions
els instruments necessaris i els recursos suficients per assolir
aquesta finalitat.
Aquesta llei es dicta d'acord amb l'article 11.7 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, que atribueix a la nostra
comunitat autònoma la competència per a la protecció del medi
ambient i l'establiment de normes addicionals de protecció. Tot
això de conformitat amb el que preveu l'article 149.1.23a de la
Constitució.
En ús d'aquestes atribucions i en compliment del deure
superior de vetllar per la salut i pel benestar de la ciutadania de
la nostra comunitat, i per garantir de manera eficaç els drets
constitucionals a la integritat física i moral, a la protecció de la
salut, al gaudi d'un medi ambient adequat i a la intimitat
familiar i personal, es redacta aquesta Llei de protecció contra
la contaminació acústica, amb l'objectiu de preservar el medi
natural, fer més habitables els nuclis urbans, millorar la qualitat
de vida i garantir el dret a la salut de la ciutadania de les Illes
Balears.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta llei és prevenir, vigilar i corregir la
contaminació acústica per renous i vibracions, amb la finalitat
d’evitar i de reduir els danys que se’n puguin derivar per a la
salut humana, per als béns o per al medi ambient, com també
regular les actuacions específiques en matèria de renou i de
vibracions en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Article 2
Àmbit d'aplicació i exclusions
1. Queden sotmesos als preceptes d'aquesta llei tots els
emissors acústics sigui qui en sigui el titular, promotor o
responsable, tant si és persona física com jurídica, pública o
privada, i en lloc públic o privat, obert o tancat, que es trobin
en territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o en
les seves aigües limítrofes, així com també les edificacions en
la seva qualitat de receptors acústics.
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, queden exclosos
de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:
a) Les infraestructures portuàries i aeroportuàries de
competència estatal, tret que la seva pròpia normativa o altres
normes específiques disposin el contrari.
b) Les activitats militars, que s'han de regir per la seva
normativa específica.
c) L'activitat laboral, quant a la contaminació acústica que
produeixi en el lloc de treball corresponent, que s'ha de regir
per la seva normativa específica.
d) Les activitats domèstiques o els comportaments dels
veïns, quan la contaminació acústica que produeixin es
mantingui dins els límits tolerables d’acord amb el que
estableixin les ordenances municipals i els usos i costums
locals.
e) Els renous que generin embarcacions de qualsevol tipus
o activitats desenvolupades en aigües limítrofes a la costa, el
control dels quals es reserva a l’autoritat estatal competent.
Article 3
Obligatorietat
1. Les normes d'aquesta llei són de compliment obligat i
directe, i no és necessari un acte previ de requeriment o de
subjecció individual, per a tota activitat el funcionament,
l’exercici o l’ús de la qual comporti la producció de renous i de
vibracions molestos o perillosos.
2. L'obligació esmentada és exigible a través de les llicències
o autoritzacions administratives municipals o supramunicipals
corresponents, per a tota classe de construccions, obres en la
via pública o instalAlacions industrials, comercials i de serveis,
com també per ampliar-les, reformar-les o esbocar-les, que es
projectin, s’executin o es facin a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta llei.
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3. Queden exemptes dels preceptes de l'apartat anterior aquelles
obres o activitats que es desenvolupin a l'empara de llicències
concedides abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
4. L'incompliment o la inobservança d'aquesta normativa o de
les condicions assenyalades a les llicències i a la resta d’actes
o acords dictats en execució d'aquesta llei, queda subjecte al
règim sancionador establert en el títol V, capítol II d'aquesta
llei.
Article 4
Definicions
1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per:
Activitat: qualsevol instalAlació, establiment o activitat,
públic o privat, de naturalesa industrial, comercial, de servei o
d'emmagatzematge.
Aïllament acústic: capacitat d'un element constructiu o
tancament de no transmetre el so a través d'ell. S'avalua, en
termes generals, mitjançant la relació d'energies a ambdós
costats de l'element.
Àrea acústica: àmbit territorial, delimitat per l'administració
competent, que presenta el mateix objectiu de qualitat acústica.
Qualitat acústica: grau d'adequació de les característiques
acústiques d'un espai a les activitats que s’hi duen a terme.
Contaminació acústica: presència a l'ambient de renous o de
vibracions, sigui quin sigui l'emissor acústic que els origina,
que impliquen molèstia, risc o dany per a les persones, per al
desenvolupament de les seves activitats o per als béns de
qualsevol naturalesa, o que causen efectes significatius sobre el
medi ambient.
Emissor acústic: qualsevol infraestructura, equip,
maquinària, activitat o comportament que genera contaminació
acústica; també denominat font sonora o font de renou o
vibracions.
Avaluació acústica: el resultat d'aplicar qualsevol mètode
que permet calcular, predir, preveure o mesurar la qualitat
acústica i els efectes de la contaminació acústica.
Índex acústic: magnitud física per descriure la contaminació
acústica, que té relació amb els efectes que produeix.
Mapa de renou: representació gràfica dels nivells
significatius de renou ambiental existents en un determinat
territori, obtinguts mitjançant el mesurament en un conjunt de
punts representatius, al llarg de diferents períodes.
Nivell d'emissió: nivell sonor existent en un lloc determinat,
originat per un emissor acústic que funciona en el mateix
emplaçament.
Nivell d'immissió: nivell sonor existent en un lloc
determinat, originat per un emissor acústic que funciona en un
emplaçament diferent. També anomenat nivell de recepció.
Objectiu de qualitat acústica: conjunt de requisits que han
de complir les característiques acústiques d'un espai determinat

en un moment concret, avaluat en funció dels índexs acústics
que li siguin aplicables.
Plans d'acció acústica: plans encaminats a afrontar les
qüestions relatives al renou i als seus efectes, inclosa la
reducció del renou si cal.
Renou: qualsevol so que molesta o incomoda els éssers
humans, o que els produeix o té l'efecte de produir-los un
resultat psicològic i fisiològic advers.
Renou ambiental: senyal sonor, expressat en termes de
nivell de pressió sonora, que es pot mesurar en un emplaçament
i en un temps concret, compost per sons procedents de diverses
fonts sonores.
Valor límit: valor de l'índex acústic que no ha de ser
sobrepassat dins un període de temps, mesurat d'acord amb un
protocol establert.
Vibració: pertorbació que provoca l'oscilAlació dels cossos
sobre la seva posició d'equilibri.
Zona de transició: àrea en què es defineixen valors
intermedis entre dues zones limítrofes.
Zona tranquilAla en aglomeracions: els espais en què no se
supera un valor límit, que l’ha de fixar el Govern, d'un
determinat índex acústic.
Zona tranquilAla en camp obert: els espais no pertorbats per
renou procedent de trànsit rodat, les activitats industrials o les
activitats esportives i recreatives.
Zones de servitud acústica: sectors del territori, delimitats
en els mapes de renou, on les immissions poden superar els
objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees acústiques
corresponents i on es poden establir restriccions per a
determinats usos del sòl, activitats, instalAlacions o edificacions,
amb la finalitat de complir, com a mínim, els valors límits
d'immissió que hi ha establerts.
Zona de protecció acústica especial: zones en què es
produeixen elevats nivells sonors encara que les activitats que
hi ha, individualment considerades, compleixen els nivells
legals exigits.
Zona de situació acústica especial: zones de protecció
acústica especial en les quals les mesures adoptades no han
evitat evitar l’incompliment dels objectius acústics establerts.
2. Els termes acústics no inclosos en aquest article s'han
d'interpretar de conformitat amb el codi tècnic d'edificació que
preveu la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de
l'edificació. Si no en té, s'hi han d'aplicar les normes bàsiques
d'edificació: condicions acústiques d'edificació (NBE-CA-88),
les possibles modificacions, les normes UNE-EN i, en el cas
que es produeixi una modificació de la normativa ISO no
transposada al nostre ordenament, aquesta els ha de ser
d’aplicació directa.
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Article 5
Principis de l'actuació pública i d'informació

contaminació acústica i en què s'indiquin les condicions en què
el contingut íntegre és accessible als ciutadans.

1. La Conselleria de Medi Ambient ha de desenvolupar
mecanismes d'informació a la població sobre la incidència de
la contaminació acústica a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Per a això, ha d'actuar d’acord amb el principi de
colAlaboració mútua amb els ajuntaments i els consells insulars
pel que fa a l'obtenció, l’elaboració i la tramesa de dades.

Article 6
Competències

Amb la finalitat de desplegar l'article 5.2 de la Llei estatal
del renou, ha de facilitar informació a l'Administració central
per contribuir al funcionament del sistema bàsic d'informació
sobre contaminació acústica que preveu l'article esmentat en
l'àmbit nacional.
L'acció de les diferents administracions s'ha de basar en
l'exercici coordinat de les seves competències d’acord amb els
principis de prevenció, reducció i correcció, per aquest ordre.
2. Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per:
a) Promoure la investigació en tècniques de mesura,
d’anàlisi, d’avaluació i de minimització del renou.
b) Controlar, a través dels certificats tècnics corresponents,
la implantació dels aïllaments acústics necessaris per
aconseguir nivells d'immissió sonora admissibles.
c) Elaborar i aplicar una planificació racional que tengui per
objecte l'ordenació acústica de l'àmbit territorial corresponent
al municipi, que distingeixi les àrees que requereixen una
protecció especial, per la sensibilitat acústica dels usos que s'hi
desenvolupen, d'aquelles altres que estan subjectes a una
intensitat sonora major, per les activitats que s'hi desenvolupen.
d) Facilitar informació de les conseqüències del renou sobre
la salut de les persones i sobre els usos i les pràctiques
quotidianes que permeten disminuir els nivells acústics.
e) Elaborar i desenvolupar programes de formació i
educació ambiental adreçats als ciutadans en general i als
agents sobre els quals té una major incidència la contaminació
acústica.
f) Obrir vies de diàleg i de participació entre les
administracions públiques, els agents econòmics i socials i la
ciutadania, que tendeixin a minimitzar el renou.
g) Desenvolupar diferents instruments destinats a fomentar
la implantació a les empreses de programes, procediments i
tecnologies adreçats a la prevenció, la reducció i el control de
les emissions sonores.
h) Adoptar les mesures necessàries, en el marc de la
legislació específica, per garantir una bona qualitat acústica
dels espais naturals protegits de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
3. Les administracions públiques competents han d'informar el
públic sobre la contaminació acústica i, en particular, sobre els
mapes de renou i els plans d'acció en matèria de contaminació
acústica. És aplicable a la informació a la qual fa referència
aquest apartat la Directiva 2003/04/CE del Parlament i del
Consell de 28 de gener de 2003 i la normativa que la desplegui.

4. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, les
administracions públiques competents han d'inserir en els diaris
oficials corresponents anuncis en què s'informi de l'aprovació
dels mapes de renou i dels plans d'acció en matèria de

1. Correspon a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears:
a) Aprovar i revisar els mapes de renou i els plans d’acció
adreçats a lluitar contra la contaminació acústica derivada
d’infraestructures viàries, ferroviàries i portuàries de la seva
competència.
b) Prestar la informació necessària a la ciutadania sobre
contaminació acústica.
c) Remetre a l’Administració General de l’Estat els mapes
de renou aprovats en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma.
d) Elaborar i desenvolupar programes de formació i
d’educació ambiental dirigits als ciutadans en general i als
agents sobre els quals té major incidència la contaminació
acústica.
e) Desenvolupar programes de formació adreçats als agents
dels municipis encarregats del control i de la inspecció
acústica.
f) Desenvolupar instruments destinats a fomentar la
implantació en les empreses de mecanismes, programes,
procediments i tecnologies adreçats a la prevenció, reducció i
control de les seves emissions acústiques.
2. Els consells insulars, sense perjudici de l’exercici de les
seves competències en matèria d’activitats classificades, poden
elaborar programes de colAlaboració amb la Conselleria de
Medi Ambient i els ajuntament respectius per facilitar
actuacions previstes en aquesta llei que, per la dimensió que
tenen, excedeixen de l’àmbit municipal o així es requereix per
la seva complexitat per a determinats ajuntaments. Així mateix
poden:
a) Desenvolupar i executar totes les mesures que preveu
aquesta llei amb caràcter subsidiari, en els casos de no-actuació
municipal, llevat de les funcions d’inspecció i control que
preveu aquesta llei, com també el suport tècnic i jurídic per a
l’exercici de les competències sancionadores que ha d’exercir
el consell insular corresponent quan hi hagi un conveni firmat
a aquest efecte amb l’administració municipal.
b) Elaborar, aprovar i revisar els mapes de renou i els plans
d’acció adreçats a la lluita contra la contaminació acústica
derivada d’infraestructures viàries i ferroviàries de la seva
competència.
c) ColAlaborar amb els ajuntaments de menys de 25.000
habitants en un sol nucli urbà continu o de menys de 35.000 en
la totalitat del terme municipal en la redacció dels instruments
relatius a la lluita contra la contaminació acústica (mapes,
plans, etc.).
d) Trametre a l’administració autonòmica els mapes de
renou i els plans d’acció aprovats en l’àmbit territorial de la
seva competència.
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3. Correspon als ajuntaments:
a) L’aprovació de les ordenances municipals corresponents
de protecció contra la contaminació acústica, que s'han
d'adaptar a les disposicions d'aquesta llei i a les normes que la
despleguen.
b) El control, la inspecció i la vigilància, dins del terme
municipal, de les activitats que regula aquesta llei.
c) La delimitació de les àrees acústiques en el seu àmbit
municipal d’acord amb la Llei 37/2003, aquesta llei i els
desplegaments reglamentaris.
d) L’elaboració i l’aprovació de mapes de renou quan
l’àmbit territorial del renou no afecta un altre terme municipal.
e) L'elaboració i l'aprovació dels plans acústics d'acció
municipal.
f) La tramesa al consell insular competent dels mapes de
renou i dels plans d’acció elaborats pel municipi.
g) L'establiment de mesures correctores per a la prevenció
i la correcció de la contaminació acústica, en l'àmbit de les
seves competències.
g) L’establiment de mesures correctores per a la prevenció
i correcció de la contaminació acústica, en l’àmbit de les seves
competències.
h) La declaració de les zones de protecció acústica especial
i de les zones de situació acústica especial.
i) L'exercici de la potestat sancionadora.
TÍTOL II
VALORACIÓ DE RENOUS I VIBRACIONS. NIVELLS
DE PERTORBACIÓ
Capítol I
Valoració de renous i de vibracions
Article 7
Mesurament i avaluació de renous i de vibracions
1. Els nivells de renou es mesuren i s'expressen en decibels amb
ponderació normalitzada A, que s'expressa amb la sigla dB(A).
2. Per mesurar les vibracions s'utilitza, com a magnitud,
l'acceleració, expressada en metres per segon cada segon
(m/s²).
3. El mesurament i l'avaluació de nivells sonors i de vibracions
els ha de dur a terme personal qualificat d’acord amb els
procediments i requisits que la comunitat autònoma de les Illes
Balears determini reglamentàriament.
Article 8
Aparells de mesurament
1. Els mesuraments de nivells sonors s'han de fer usant
sonòmetres, sonòmetres integradors que en facin la mitjana i
calibradors sonors amb grau de precisió tipus 0 o 1 (segons
UNE 20-464-90 o qualsevol altra norma posterior que la
substitueixi).
2. Als equips de mesura utilitzats per a l'avaluació i l’aplicació
d'aquesta llei els és aplicable el que estableix l'Ordre de 16 de
desembre del 1988, per la qual es regula el control metrològic
de l'estat sobre els instruments destinats a mesurar nivells de
sons audibles.

3. Els mesuraments de vibracions s'han de fer utilitzant
acceleròmetres i analitzadors de freqüència.
4. L'equipament utilitzat per als mesuraments d'aïllament
acústic (font de renou, màquina d'impactes, etc.) ha de complir
els requisits establerts a les normes UNE-EN-ISO 140, parts 4
i 7.
5. A l'inici i al final de cada sèrie de mesuraments acústics s'ha
de comprovar el sonòmetre utilitzat mitjançant un calibrador
sonor apropiat, que s'ha d'ajustar a les normes IEC-942.
Aquesta circumstància ha de quedar recollida a l'informe del
mesurament.
6. Per a totes les normes a què s’ha fet referència abans,
s'entenen com a vàlides aquelles que sorgeixin amb
posterioritat per substituir les vigents.
Capítol II
Nivells de pertorbació
Article 9
Nivells de pertorbació. Normes generals
1. Cap font sonora no pot emetre o transmetre nivells de renou
i vibracions superiors a aquells que el Govern de les Illes
Balears defineixi en desplegament d’aquest text legal.
2. Als efectes de l'aplicació d'aquesta llei, es considera com a
període de temps diürn el comprès entre les vuit i les
vint-i-dues hores, i com a període de temps nocturn el comprès
entre les vint-i-dues i les vuit hores.
3. Per a l'elaboració de mapes s’ha de tenir en compte una nova
franja horària, denominada període de temps vespertí i que és
el comprès entre les 18.00 i les 22.00 hores.
4. Les ordenances municipals que es dictin a l'empara d'aquesta
llei poden modificar, si cal i de forma motivada, l'hora d'inici
o d’acabament d'aquest període de temps, que, en tot cas, no
pot variar en més o en menys de dues hores del que estableix
l'apartat anterior.
També poden establir períodes de temps diürns i nocturns
diferents per a l'estació estiuenca i la hivernal, com també per
a determinats dies festius, sempre que les circumstàncies
particulars del municipi ho justifiquin. En aquest cas,
l'ordenança municipal corresponent ha de concretar la durada
tant dels períodes de temps com de les estacions i dels dies
festius als quals són aplicables, i no pot variar en més o en
menys de dues hores del que estableix el segon apartat d'aquest
article, i en cap cas el període de temps nocturn no pot ser
inferior a vuit hores continuades. Així mateix, tampoc no es
poden establir prohibicions al desenvolupament d'activitats els
valors d'emissió acústica de les quals es trobin en els marges i
els horaris prevists en aquesta llei i en la normativa que la
desplega.
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Article 10
Interpretació dels valors límit a les ordenances municipals

Article 14
Suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica

Per establir els valors límit dels nivells d'avaluació sonora,
les ordenances municipals que es dictin a l'empara d'aquesta llei
i del desplegament reglamentari posterior o s’hi adaptin han de
considerar els que s'hi expressen com a exigències mínimes. No
obstant això, aquestes ordenances poden establir valors límit
més restrictius en aquells casos en què ho considerin oportú.

1. Amb motiu de l'organització d'actes d'especial projecció
oficial, cultural, religiosa o de naturalesa anàloga,
l'administració pública competent, per raó del territori en què
estigui ubicada la zona, pot adoptar, a determinades àrees
acústiques, havent-ne valorat prèviament la incidència acústica,
les mesures necessàries que suspenguin temporalment el
compliment dels objectius de qualitat acústica que li són
aplicables.

Article 11
Nivells sonors en l’ambient exterior i en l’interior
El Govern de les Illes Balears ha de definir
reglamentàriament, per al cas de transmissió a l’ambient
exterior i a l’interior, els nivells sonors de recepció (nivell
sonor equivalent) màxims que qualsevol activitat o instalAlació
pot transmetre a l’exterior en funció de l’àrea acústica en què
es troba.
Article 12
Nivells de vibracions
1. No es permet la instalAlació ni el funcionament de màquines
o de dispositius que originen a l'interior dels edificis nivells de
vibracions amb valors superiors als que s’estableixen en
aplicació d’aquesta llei.
2. La instalAlació de màquines o de dispositius que puguin
originar vibracions a l'interior dels edificis s'ha d'efectuar
adoptant els elements antivibratoris adequats, l'efectivitat dels
quals s'ha de justificar en els projectes corresponents.
TÍTOL III
QUALITAT ACÚSTICA. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
Capítol I
Qualitat acústica
Article 13
Fixació d'objectius de qualitat acústica
1.La Conselleria de Medi Ambient, dins dels criteris que fixi el
Govern de l’Estat en compliment de l'article 8 de la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del renou, ha de definir els
objectius de qualitat acústica aplicables a cada tipus d'àrea
acústica, referits tant a situacions existents com a noves.
2. Per establir els objectius de qualitat acústica s'han de tenir en
compte els valors dels índexs d'immissió i d’emissió, el grau
d'exposició de la població, la sensibilitat de l'hàbitat natural, el
patrimoni històric exposat i la viabilitat tècnica i econòmica.
3. També s'han de fixar, d'acord amb les directrius de
desplegament de la Llei 37/2003, objectius de qualitat
aplicables a l'espai interior habitable de les futures edificacions
destinades a usos d'habitatge, residencials, hospitalaris,
educatius o culturals.

2. Així mateix, els titulars d'emissors acústics poden solAlicitar
de l'administració competent, per raons justificades
degudament que s'han d'acreditar en el corresponent estudi
acústic, la suspensió provisional dels objectius de qualitat
acústica aplicables a la totalitat o a part d'una àrea acústica.
Només es pot acordar la suspensió temporal solAlicitada, la qual
es pot sotmetre a les condicions que s’estimin pertinents, en el
cas que s'acrediti que les millores tècniques disponibles no
permeten el compliment dels objectius la suspensió dels quals
es pretén.
3. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici de la
possibilitat de sobrepassar ocasionalment i temporalment els
objectius de qualitat acústica, quan calgui en situacions
d'emergència o com a conseqüència de la prestació de serveis
de prevenció i extinció d'incendis, sanitaris, de seguretat o
altres de naturalesa anàloga als anteriors, per a la qual cosa no
és necessària cap autorització.
Capítol II
Planificació i gestió acústiques
Secció 1a
Disposicions generals
Article 15
Planificació acústica. Objecte. Obligatorietat
1. La planificació acústica té per objecte la identificació dels
problemes i l'establiment de les mesures preventives i
correctores necessàries per mantenir els nivells sonors per sota
dels prevists o que es puguin preveure per al corresponent
desenvolupament d’aquesta llei.
2. Els instruments de planificació i de gestió acústiques
vinculen totes les administracions públiques i tots els ciutadans
en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 16
Instruments de planificació i gestió acústiques
Els instruments de planificació i gestió acústiques són:
a) Les ordenances municipals.
b) Els mapes de renou.
c) Els plans acústics d’acció municipal.
d) Les declaracions de zones de protecció acústica especial.
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Secció 2a
Àrees acústiques

Article 17
Tipus
1. El Govern de les Illes Balears ha d'aprovar
reglamentàriament, d'acord amb les directrius que estableixi el
Govern de l’Estat, els criteris per a la delimitació dels diferents
tipus d'àrees acústiques que han de recollir els instruments de
planificació i gestió acústica.
2. La delimitació de les àrees acústiques correspon als
ajuntaments, els quals la poden desenvolupar bé mitjançant
ordenances acústiques, bé mitjançant la incorporació d’aquestes
àrees en els instruments de planejament urbanístic, d’acord amb
el que assenyala l’article 28.2 d’aquesta llei.

F) Sectors del territori afectats a sistemes generals
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics que
els reclamin.
Comprenen les àrees especialment renoueres o zona de
sensibilitat acústica nulAla, que abasta els sectors del territori
afectats per servituds sonores en favor d’infraestructures de
transport (per carretera, ferroviari, portuari i aeri) i àrees
d’espectacles a l’aire lliure.
G) Espais naturals que requereixen una especial protecció
contra la contaminació acústica.
Comprenen les àrees de silenci o zones d’alta sensibilitat
acústica, que integren els sectors del territori d’un espai
protegit que requereixen una especial defensa contra el renou.
S’hi inclouen les categories definides a l’article 11 de la Llei
5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental, com també els llocs de la xarxa
ecològica europea Natura 2000.

3. Les àrees acústiques es classifiquen en els tipus següents:
A) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús
residencial.
Comprenen les àrees lleument renoueres i zones de
considerable sensibilitat acústica que requereixen d’una
protecció alta contra el renou.
B) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús
industrial.
Comprenen les zones de baixa sensibilitat acústica que
abasten els sectors del territori que requereixen menor
protecció contra el renou. S’hi inclouen les zones amb
predomini dels usos de sòl següents:
b.1. Ús industrial.
b.2. Serveis públics.
C) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús recreatiu
i d’espectacles.
Comprenen les àrees tolerablement renoueres o zones de
sensibilitat acústica moderada, que integren els sectors del
territori que requereixen una protecció mitjana contra el renou.
S’hi inclouen les zones amb predomini dels usos del sòl
següents:
c.1. Ús d’allotjament.
c.2. Ús d’oficines o serveis.
c.3. Ús comercial.
c.4. Ús esportiu.
c.5. Ús recreatiu.
D) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari
distint del que preveu la lletra anterior.
E) Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús sanitari,
docent i cultural.
Comprenen les àrees de silenci o zones d’alta sensibilitat
acústica, que afecta els sectors del territori que requereixen una
protecció especial contra el renou. S’hi inclouen les zones amb
predomini dels usos del sòl següents:
e.1. Ús sanitari.
e.2. Ús docent o educatiu.
e.3. Ús cultural.

2. Als efectes de delimitació de les àrees de sensibilitat acústica
en l’ambient exterior, les zones que s’enquadren en cadascun
dels tipus assenyalats a l’apartat anterior ho són sense que això
exclogui la possible presència d’altres usos del sòl diferents
dels indicats en cada cas com a majoritaris.
3. Per evitar que afrontin àrees de sensibilitat molt diversa, es
poden establir zones de transició, llevat que una de les àrees
implicades sigui de l’apartat e), supòsit en el qual no s’admetrà
la inclusió d’aquestes zones de transició.
Article 18
Revisió de la delimitació de les àrees acústiques
Una vegada aprovada la delimitació inicial de les àrees
acústiques, els ajuntaments són obligats a controlar de manera
periòdica el compliment dels límits a cadascuna d'aquestes
àrees, com també a revisar-les i a actualitzar-les, com a mínim,
en els terminis i en les circumstàncies següents:
a) En els dotze mesos posteriors a l'aprovació definitiva del
seu respectiu pla general d'ordenació urbana o planejament
equivalent.
b) En els sis mesos posteriors a l'aprovació de qualsevol
modificació substancial de les condicions normatives d'usos del
sòl.
Article 19
Àrea de reserva de sons d'origen natural
La Conselleria de Medi Ambient, a iniciativa pròpia o a
solAlicitud dels ajuntaments, pot delimitar les àrees de reserva
de sons d'origen natural, i s’entenen per aquestes àrees aquelles
en què la contaminació acústica produïda per l'activitat humana
és imperceptible o pot ser reduïda fins a aquest nivell.
Article 20
Zones de servitud acústica
1. Els sectors del territori afectats al funcionament o al
desenvolupament de les infraestructures de transport viari,
ferroviari, portuari o aeri o d'altres equipaments públics que es
determinin reglamentàriament, com també els sectors de
territori situats a l'entorn d'aquestes infraestructures, existents
o projectades, poden quedar gravats per servitud acústica.
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2. Les zones de servitud acústica, les ha de delimitar en els
mapes de renou l'administració competent, mitjançant
l'aplicació dels criteris tècnics que a aquest efecte s’estableixin.
Secció 3a
Mapes de renou
Article 21
Mapes de renou. Objecte i contingut
1. Els mapes de renou tenen per objecte analitzar els nivells
acústics existents en el terme municipal i proporcionar
informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació
acústica.
2. Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de renou seguint els
criteris establerts per als nivells d’immissió dels emissors
acústics als quals és aplicable aquesta llei que estiguin inclosos
en les zones urbanes, en els nuclis de població i, si pertoca, en
les zones del medi natural, per determinar la capacitat acústica
del territori mitjançant l’establiment de les àrees de sensibilitat
acústica a l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que
es dictin per al desplegament d’aquesta llei han d’establir els
criteris per a l’elaboració d’aquests mapes.
3. Els municipis poden solAlicitar la colAlaboració i el suport
tècnic necessari del consell insular en l’elaboració del mapa de
renou del seu territori.
4. Per elaborar-los s’ha de distingir entre zones rústiques i
urbanes, i establir àrees diferenciades per l’ús que hi ha o que
s’hi preveu, per les fonts que generen la contaminació acústica
o per les condicions de qualitat sonora que requereixen els
valors que hi ha.
Aquestes àrees són les següents:
a) Principals vies de comunicació.
b) Àrees industrials i recreatives, on s’ha de produir la
implantació d’aquests usos tenint en compte els majors nivells
de renou que generen.
c) Àrees residencials i comercials.
d) Àrees especialment protegides perquè estan destinades
a usos sanitaris, docents i culturals.
e) Àrees especialment protegides pels valors
mediambientals que hi resideixen i que necessiten ser
preservats de la contaminació acústica.
f) Àrees dels centres històrics.
5. Els mapes de renou n’han de delimitar, mitjançant l’aplicació
de les normes que a aquest efecte aprovi el Govern de les Illes
Balears i de conformitat amb les directrius de desplegament
que preveu l’article 15.2 de la Llei 37/2003, l’àmbit territorial,
en el qual s’integren una o diverses àrees acústiques, i han de
contenir informació, entre d’altres, sobre els aspectes següents:
a) El valor dels índexs acústics que hi ha o dels prevists a
cadascuna de les àrees acústiques afectades.
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b) Els valors límit i els objectius de qualitat acústica
aplicables a aquestes àrees.
c) La superació o no pels valors que hi ha dels índexs
acústics dels valors límit aplicables, i compliment o no dels
objectius aplicables de qualitat acústica.
d) Els models de càlcul utilitzats i les dades d’entrada per
al càlcul del renou.
e) El nombre previst de persones, d’habitatges, de colAlegis
i d’hospitals exposats a la contaminació acústica en cada àrea
acústica.
f) Les limitacions derivades de les servituds aeronàutiques,
determinades d’acord amb la normativa aplicable.
D’acord amb les previsions de l’apartat 3 de l’article 15 de
la Llei del renou, s’han de determinar reglamentàriament els
tipus de mapes de contaminació acústica, el contingut mínim de
cadascun, el format i les formes de presentar-los al públic.
6. Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de renou en els
terminis prevists a l’article següent i trametre’l al consell
insular corresponent. Els municipis de menys de 25.000
habitants en un sol nucli urbà continu o de menys de 35.000 en
el conjunt del terme municipal poden encomanar la gestió
d’aquesta competència al consell insular o a l’entitat local
supramunicipal corresponent, havent-ho acordat prèviament
amb la institució esmentada.
Article 22
Calendari d’aplicació i revisió dels mapes de renou
1. Els mapes de renou han d’estar aprovats en els terminis que
fixa la disposició addicional primera de la Llei 37/2003 del
renou. Als municipis de més de 25.000 habitants en un sol nucli
urbà continu o de més de 35.000 habitants en el conjunt del
terme municipal corresponent, els és aplicable el calendari
establert a l’apartat b) del punt 1 de la disposició addicional
primera de la Llei 37/2003.
2. Els mapes de renou s’han de revisar i, si n’és el cas,
modificar cada cinc anys a partir de la data en què s’aprovin.
Secció 4a
Planificació municipal
Article 23
Plans acústics d'acció municipal. Objecte
Els plans acústics municipals tenen per objecte la
identificació de les àrees acústiques existents en el municipi
d'acord amb l'ús que hi ha o hi està previst i les seves
condicions acústiques, com també l'adopció de mesures que
permetin la reducció progressiva dels nivells sonors per
situar-los per sota dels prevists o que es puguin preveure amb
desenvolupament d’aquesta llei.
Article 24
Contingut dels plans acústics d'acció municipal
1. Sense perjudici del compliment de les directrius que es fixin
en desplegament d'allò que preveu l'article 23. 2 de la Llei
37/2003, els plans acústics d'acció municipal han de tenir el
contingut mínim següent:
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a) Mapa de renou, d’acord amb el que estableix l'article 21
d'aquesta llei.
b) Programa d'actuació, el qual ha de contenir les mesures
següents:
b.1) Ordenació de les activitats generadores de renou
implantades o per implantar en l'àmbit d'aplicació del
pla.
b.2) Regulació del trànsit rodat.
b.3) Programes de minimització de la producció i
transmissió de renous.
b.4) Establiment de sistemes de control de renou.
b.5) Qualssevol altres que es considerin adequades per
reduir els nivells de renou.
Article 25
Supòsits d'elaboració
1. Els municipis de més de 25.000 habitants en un sol nucli
urbà continu o de més de 35.000 habitants en el conjunt del
terme municipal han d'elaborar els seus plans acústics
respectius, els quals han de tenir en compte tot el terme
municipal.
2. Els municipis que, tot i que no estan obligats per aquesta llei
a elaborar un pla acústic municipal, decideixin fer-ho
mitjançant un acord de la corporació municipal, es poden dotar
del seu pla acústic corresponent, el qual ha d'observar el que
disposa aquesta llei quant al procediment d'elaboració i al
contingut. En aquest cas, poden encomanar la gestió d’aquesta
competència al consell insular o a una altra entitat local
supramunicipal, amb l’acord previ corresponent amb la
institució esmentada.
3. Els municipis poden adoptar un pla acústic per a una zona
determinada, que contengui les mesures oportunes per
disminuir el nivell sonor exterior fins a situar-lo per sota dels
límits que reglamentàriament s’estableixin per a aquelles zones
on hi ha nombroses activitats destinades a l'ús d'establiments
públics i nivells de recepció en l'ambient exterior, produïts per
la superposició de les múltiples activitats existents i per
l'activitat de les persones que utilitzen aquests establiments,
com també en aquelles altres contigües a vies de comunicació,
que superin en més de 10 dB(A) els nivells fixats en el
desplegament reglamentari esmentat, avaluats pel procediment
que es determini reglamentàriament.
Article 26
Calendari d'aplicació dels plans d'acció en matèria de
contaminació acústica
Els plans d'acció en matèria de contaminació acústica han
d'estar aprovats en els terminis que fixa l’apartat segon de la
disposició addicional primera de la Llei 37/2003 del renou. Als
municipis de més de 25.000 habitants en un sol nucli urbà
continu o de més de 35.000 habitants en el conjunt del terme
municipal, els és aplicable el calendari que estableix la
disposició addicional primera punt 2 b) de la Llei 37/2003.
Article 27
Procediment
1. Els ajuntaments han d'elaborar els plans acústics sobre la
base d'un projecte subscrit per un tècnic competent.

2. El projecte del pla acústic d'acció municipal s'ha de sotmetre
a informació pública durant un mes, mitjançant la publicació de
sengles anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a dos
diaris d'informació general de major difusió a la província. Així
mateix, s'ha de donar audiència a les associacions veïnals
interessades.
3. Transcorregut el període d'informació pública i en un termini
màxim de dos mesos, l’ajuntament ha d’aprovar el pla
mitjançant acord.
4. L'acord d'aprovació del pla acústic d'acció municipal s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i ha d'entrar
en vigor, tret que s'hi disposi el contrari, l'endemà d’haver-lo
publicat.
5. Una vegada l'ajuntament hagi aprovat el pla acústic d'acció
municipal, l’ha de trametre al consell insular corresponent.
Article 28
Relació amb els instruments de planejament urbanístic
1. En els instruments de planejament urbanístic s'han de
preveure la informació i les propostes que contenen els plans
acústics municipals. Si no n’hi ha, els instruments de
planejament urbanístic o territorial han d'incorporar un estudi
acústic en el seu àmbit d'ordenació que permeti avaluar-ne
l’impacte acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-lo.
2. Com a conseqüència del que estableix l’apartat anterior, les
figures de planejament urbanístic general han d'incorporar en
les seves determinacions, com a mínim, els aspectes següents:
a) Els plànols que reflecteixen amb detall suficient els
nivells de renou en l’ambient exterior, tant en la situació actual
com en la previsible una vegada escomesa la urbanització.
b) Els criteris de zonificació d'usos adoptats per prevenir
l'impacte acústic.
c) La proposta de qualificació d'àrees de sensibilitat
acústica en l'àmbit espacial d'ordenació, d'acord amb els usos
prevists i les prescripcions d'aquesta llei.
d) Les mesures generals previstes en l'ordenació per
minimitzar l'impacte acústic.
e) Les limitacions en l'edificació i en la ubicació d'activitats
contaminants per renou i per vibracions que cal incorporar en
les ordenances urbanístiques.
f) Els requisits generals d'aïllament acústic dels edificis en
funció dels usos que s’hi tenen prevists i dels nivells de renou
estimats en l’ambient exterior.
3. Els instruments de planejament municipal han de tenir en
compte els criteris que estableix aquesta llei en matèria de
protecció contra la contaminació acústica i els han d'incorporar
en les seves determinacions.
4. L'assignació d'usos generals i usos detallats del sòl en les
figures de planejament ha de tenir en compte el principi de
prevenció dels efectes de la contaminació acústica i ha de
vetllar perquè, sempre que això sigui possible, no se superin els
valors límit d'emissió i immissió que s’estableixin en
desenvolupament d’aquesta llei.
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5. La ubicació, l’orientació i la distribució interior dels edificis
destinats als usos més sensibles des del punt de vista acústic
s'han de planificar amb vista a minimitzar-hi els nivells
d'immissió, adoptant dissenys preventius i distàncies de
separació suficients respecte de les fonts de renou més
significatives i, en particular, del trànsit rodat.
Secció 5a
Zones especials
Article 29
Zones de protecció acústica especial. Definició
Són zones de protecció acústica especial aquelles en les
quals es produeixen uns elevats nivells sonors a causa de
l'existència de nombroses activitats recreatives, espectacles o
establiments públics, de l'activitat de les persones que els
utilitzen, del renou del trànsit, com també de qualsevol altra
activitat de caràcter permanent que incideixi en la saturació del
nivell sonor de la zona, tot i que cada activitat considerada
individualment compleixi els nivells establerts en aquesta llei.
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a) Suspendre-hi la concessió de llicències d'activitat que
puguin agreujar la situació.
b) Establir-hi horaris restringits per al desenvolupament de
les activitats responsables, directament o indirectament, dels
elevats nivells de contaminació acústica.
c) Prohibir-hi la circulació d'alguna classe de vehicles o
restringir-n’hi la velocitat, o limitar-hi la circulació a
determinats horaris, de conformitat amb les altres
administracions competents.
d) Establir-hi límits d'emissió a l'exterior més restrictius que
els de caràcter general, i exigir als titulars de les activitats
mesures correctores complementàries.
e) Qualssevol altres mesures que es considerin adequades
per reduir-hi els nivells de contaminació acústica.
Article 32
Vigència

Article 30
Declaració

1. Les mesures adoptades en els plans de zona s'han de
mantenir en vigor mentre no quedi acreditada la recuperació
dels nivells superats mitjançant informe tècnic i l’òrgan que
segons la seva competència l’hagi declarada resolgui el
cessament de la declaració de zona de protecció acústica
especial, i es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

1. Correspon a l'ajuntament, d'ofici o a petició d'un nombre
representatiu de veïns, la proposta de declaració de zona de
protecció acústica especial, mitjançant l'aportació d’un informe
tècnic previ el contingut mínim del qual s'ha d’establir
reglamentàriament.

2. En la resolució de cessament, i amb la finalitat de no veure
reproduïdes les circumstàncies que varen motivar la declaració
de la zona com de protecció acústica especial, s'ha d'incloure
un programa d'actuacions encaminat a complir els objectius
prevists a l'article 15 d'aquesta llei.

2. Aquesta proposta s'ha de sotmetre a un tràmit d'informació
pública per un període de vint dies mitjançant la publicació de
sengles anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
dos dels diaris d'informació general de major difusió a la
comunitat autònoma, en els quals s'ha d'establir on es pot
consultar l'expedient. Igualment s'ha de donar audiència i vista
de l'expedient a través de les associacions més representatives
perquè hi presentin les alAlegacions que considerin pertinents.

3. No obstant això i havent constatat una nova superació dels
nivells, l'administració competent pot declarar una altra vegada
la zona com de protecció acústica especial, d'acord amb el
procediment abreujat que s'estableixi reglamentàriament.

3. Després del tràmit d'audiència i d’informació pública,
l'ajuntament n’ha d’aprovar la declaració.
4. Una vegada aprovada la declaració, s'ha de trametre al
consell insular corresponent.
5. Quan alguna d'aquestes zones comprengui més d'un terme
municipal, la declaració correspon, a proposta dels ajuntaments
afectats, al consell insular corresponent.
6. L'acord de declaració s'ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i ha d'entrar en vigor, tret que s'hi disposi
el contrari, l'endemà d’haver-lo publicat.
Article 31
Efectes
A les zones declarades de protecció acústica especial s'ha
de perseguir la reducció progressiva dels nivells d'immissió fins
a assolir els objectius de qualitat sonora que els són aplicables.
Per aconseguir aquest objectiu, l'administració que hagi
declarat la zona com de protecció acústica especial ha
d'elaborar plans de zona per a l'adopció de totes o d’alguna de
les mesures següents:

4. L'ajuntament, d'ofici o a petició de les persones afectades,
pot fer nous mesuraments en els punts indicats en l'informe
tècnic, i ha de posar aquesta informació a disposició pública
per consultar-la i informar-ne.
Article 33
Zones de situació acústica especial
Si les mesures correctores incloses en els plans que es
desenvolupen en una zona de protecció acústica especial no
poden evitar l'incompliment dels objectius de qualitat acústica,
l'administració pública competent ha de declarar la zona
concreta com a zona de situació acústica especial.
En aquesta zona s'han de practicar noves mesures
correctores específiques adreçades, a llarg termini, a la millora
de la qualitat acústica i, en particular, que no s'incompleixin els
objectius de qualitat acústica corresponents a l'espai interior.
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TÍTOL IV
PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Capítol I
Normes generals de prevenció
Article 34
Estudis acústics
Les activitats que s’hagin de sotmetre a avaluació d'impacte
ambiental requereixen per autoritzar-la la presentació d'un
estudi acústic relatiu al compliment del que estableix aquesta
llei.
Article 35
Projectes d’infraestructura excepcionals
1. Sense perjudici del que es disposa en matèria de servituds
acústiques, les infraestructures considerades com a emissors
acústics que, per les peculiaritats tècniques o d'explotació que
tenen, no es poden ajustar als valors límit o a les normes de
protecció que s'hagin establert a l'empara d'aquesta llei es
poden autoritzar excepcionalment, si no hi ha alternatives
tècniques i econòmicament viables, quan l’interès públic ho
justifiqui així.
2. En tot cas, la declaració preceptiva d'impacte ambiental ha
d'especificar en aquests supòsits les mesures més eficaces de
protecció contra la contaminació acústica que es puguin
adoptar amb criteris de racionalitat econòmica.
Article 36
Contractació administrativa
1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit
de les seves competències respectives, han de promoure l'ús de
maquinària, d’equips i de paviments de baixa emissió acústica,
especialment en contractar les obres i els subministraments, en
particular en el marc de la contractació pública.
2. En els plecs de prescripcions tècniques dels contractes de les
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears relatius a obres, a transport, a recollida de residus o a
serveis públics en general, s'han d'especificar els límits
d'emissió aplicables a la maquinària.
Article 37
Vigilància de la contaminació acústica
1. Les administracions públiques competents han de vigilar que
en les àrees acústiques delimitades en cada moment no se
superin els objectius de qualitat acústica que els són aplicables.
2. Sense perjudici de les potestats administratives d’inspecció
i de sanció, l’administració competent pot establir, en els
termes prevists a l’autorització, llicència o altra figura
d’intervenció corresponent que sigui aplicable, un sistema
d’autocontrol de les emissions acústiques, i els titulars dels
corresponents emissors acústics n’han d’informar
l’administració competent i també dels resultats d’aplicar-lo.
3. Quan es comprovi que els objectius de qualitat acústica als
quals fa referència l'apartat anterior se superen en una àrea
específica, l'ajuntament o els ajuntaments afectats, o si n’és el

cas els consells insulars, en el marc de les previsions del pla,
han d'adoptar les mesures necessàries per assolir el compliment
dels objectius de qualitat establerts.
Article 38
Mesures econòmiques, financeres i fiscals
La comunitat autònoma de les Illes Balears i les
administracions locals, en l'àmbit de les seves competències
respectives, poden establir les mesures econòmiques, financeres
i fiscals adequades per al foment de la prevenció de la
contaminació acústica, com també promoure programes,
procediments i tecnologies de reducció de la contaminació
acústica, tant en la font com en la programació i els receptors.
Així mateix, poden establir incentius a la investigació i al
desenvolupament en matèria de sistemes, mètodes i tècniques
de mesurament, anàlisi i avaluació de la contaminació acústica.
En l'establiment d'aquestes mesures s'han de tenir en compte les
peculiaritats de les petites i mitjanes empreses.
Capítol II
Condicions acústiques exigibles a les edificacions
Article 39
Llicències d'edificació
1. No es poden concedir noves llicències de construcció
d'edificacions destinades a usos hospitalaris, educatius o
culturals si els índexs d'immissió mesurats o calculats
incompleixen els objectius de qualitat acústica que siguin
aplicables a les àrees acústiques corresponents.
2. Els ajuntaments, per raons excepcionals d'interès públic
motivades degudament, poden concedir llicències de
construcció de les edificacions esmentades a l'apartat anterior
encara que s'incompleixin els objectius de qualitat acústica que
s'hi esmenten, sempre que se satisfacin els objectius establerts
per a l'espai interior.
Article 40
Condicions acústiques de l'edificació
Les condicions acústiques exigibles als diversos elements
que componen l'edificació i les seves instalAlacions per al
compliment de les determinacions d'aquesta llei són les del
Codi tècnic de l'edificació que preveu la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de l'edificació. Mentre no s'aprovi el
codi tècnic esmentat, regeix la Norma bàsica de l'edificació:
condicions acústiques de l'edificació (NBE-CA-88).
Article 41
Condicions acústiques de les activitats comercials,
industrials i de serveis
1. Els titulars de les activitats o instalAlacions industrials,
comercials o de serveis són obligats a adoptar les mesures
necessàries d'insonorització de les seves fonts sonores i
d'aïllament acústic per complir, en cada cas, les prescripcions
que estableixen aquesta llei i la normativa que la desplega.
2. L'índex d'aïllament acústic aparent, R', exigible als locals
situats en edificis d'ús residencial o limítrofes amb edificis d'ús
residencial i destinats a qualsevol altra activitat amb un nivell
d'emissió superior a 70 dB(A) és el següent:
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a) Elements constructius horitzontals i verticals de
separació amb espais destinats a ús residencial, 50 dB(A) si
l'activitat funciona només en horari diürn, i 60 dB(A) si ha de
funcionar en horari nocturn tot i que només sigui de manera
limitada.
b) Elements constructius horitzontals i verticals de
tancament exterior, façanes i cobertes, 30 dB(A).
Article 42
Espectacles, establiments públics i activitats recreatives
1. L'aïllament acústic exigible als elements constructius
delimitatius dels locals tancats que tenguin entre les seves
instalAlacions sistemes d'amplificació sonora regulables a
voluntat, s’ha de regir pel que disposen aquesta llei i la
normativa que la desplega.
2. L'aïllament acústic exigible a la resta de locals es dedueix
conforme al nivell d'emissió més proper per analogia als
assenyalats en l'apartat anterior, o bé segons les seves pròpies
característiques funcionals, i es considera en tot cas l'aportació
produïda pels elements mecànics i pel públic.
3. En aquells locals en què el nivell sonor sigui superior a 90
dB(A) s'ha de colAlocar, en els accessos, un avís perfectament
visible sobre les conseqüències nocives.
Capítol III
Condicions acústiques exigibles a les activitats
desenvolupades a l'aire lliure
Secció 1a
Activitats recreatives o d’espectacles
Article 43
Activitats recreatives o d’espectacles desenvolupades a
terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure
1. Activitats permanents catalogades desenvolupades a
terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure: en el projecte
d’activitat tramitat per a l'obtenció del permís d'instalAlació s’ha
d’incloure un estudi acústic relatiu a la incidència de l’activitat
en el seu entorn, que garanteixi el compliment de les exigències
que estableix aquesta llei.
Aquest estudi s’ha de redactar segons els requisits mínims
que es puguin establir reglamentàriament.
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Aquest estudi s’ha de redactar d’acord amb els requisits
mínims que es puguin establir reglamentàriament.
3. Les activitats organitzades i promogudes per entitats
públiques i les activitats que es desenvolupin en un recorregut
per la via o el domini públic es poden acollir al règim
d’excepcions previst a l’article 14 i a la disposició addicional
primera d’aquesta llei.
A les llicències o autoritzacions municipals d'instalAlació o
funcionament d'activitats recreatives o d’espectacles a terrassa
o a l'aire lliure s'ha d'incloure un estudi acústic d'impacte
ambiental sobre la incidència de l'activitat al seu entorn, que
garanteixi el compliment de les exigències que estableix
aquesta llei.
Aquest estudi s'ha de redactar d’acord amb els requisits
mínims que es puguin establir reglamentàriament.
Secció 2a
Mitjans de transport
Article 44
Renou produït per mitjans de transport
Als efectes d'aquesta llei, es consideren vehicles de motor
tots aquells subjectes a les prescripcions del Reial decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.
El nivell de renou emès pels vehicles de motor es considera
admissible sempre que no superi en 4 dB(A) els límits
establerts en les seves fitxes d’homologació corresponents.
En el cas que es tracti de vehicles que a causa de l’antiguitat
no disposen de la fitxa d’homologació esmentada o no s’hi fa
referència a nivells sonors, el nivell de renou és admissible si
no supera els 90 dB(A).
En el cas de vehicles de gran tonatge, si els manca la fitxa
o no disposa els nivells d’emissió, el nivell de decibels no
superables és de 95 dB(A).
Article 45
Condicions de circulació

2. Activitats no permanents catalogades desenvolupades a
terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure: a la
documentació tècnica tramitada per a l’obtenció de
l’autorització administrativa s’ha de incloure un estudi acústic
relatiu a la incidència de l’activitat al seu entorn, que garanteixi
el compliment de les exigències que estableix aquesta llei, en
els casos següents:

1. Qualsevol vehicle de tracció mecànica ha de tenir en bones
condicions de funcionament el motor, la transmissió, la
carrosseria i la resta d'elements capaços de produir renou i
vibracions i, en especial, el dispositiu silenciador dels gasos
d'escapament, perquè el nivell sonor emès pel vehicle en
circular, o aturat amb el motor en marxa, no excedeixi els límits
establerts.

a) Activitats diürnes amb equips i aparells capaços de
generar renous de 70 dB(A) o superior.
b) Activitats nocturnes amb equips i aparells capaços de
generar renous de 60 dB(A) o superior o amb un aforament
previst superior a 250 persones.

2. Queda prohibida la circulació de vehicles que emeten renous
superiors als indicats en l’article precedent, com també la
utilització incorrecta o la conducció de vehicles de motor que
provoquin renous innecessaris o molests.
3. Si és necessària i inevitable la circulació ocasional de
vehicles que emeten renous superiors als establerts en aquesta
llei, l'administració competent ha de tramitar i autoritzar, si
pertoca, el permís especial de circulació corresponent.
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4. Excepcionalment, es poden fer servir senyals acústics de so
no estrident, i en queda totalment prohibit l’ús immotivat o
exagerat.
5. El que estipula l’apartat anterior no és aplicable als vehicles
en servei dels cossos i forces de seguretat i de la policia
municipal, del servei d'extinció d'incendis i salvament, i altres
vehicles destinats a serveis d'urgència autoritzats degudament.
No obstant això, aquests vehicles queden subjectes a les
prescripcions següents:
a) Han de disposar d'un mecanisme de regulació de la
potència sonora dels seus dispositius acústics que permeti, en
funció de la velocitat del vehicle, reduir els nivells de pressió
sonora de 90 a 70 dB(A), mesurats a 3 m de distància.
b) Els conductors han de limitar l'ús dels dispositius de
senyalització acústica d'emergència als casos de necessitat i
quan no sigui suficient la senyalització lluminosa.
Article 46
Inspecció tècnica de vehicles
1. Els centres d'inspecció tècnica de vehicles han de comprovar
el nivell d'emissió sonora dels vehicles. A aquest efecte, s'han
d'habilitar les instalAlacions i disposar els instruments necessaris
per dur a terme les comprovacions d'emissió acústica pels
procediments que es determinin reglamentàriament.
2. El servei d'inspecció de vehicles ha d'habilitar les
instalAlacions i els instruments necessaris perquè les
comprovacions d'emissió acústica dels vehicles de motor es
puguin fer d'acord amb la normativa vigent.
Article 47
Control de renous
1. Els agents encarregats de la vigilància del trànsit rodat han
de formular denúncies per infracció del que disposa aquesta llei
quan comprovin, amb els aparells mesuradors de renou i
mitjançant el procediment establert reglamentàriament, que el
nivell de renou produït pel vehicle supera els límits en les
condicions d'avaluació que s’estableixin a aquest efecte.
2. Si el vehicle excedeix els límits acústics establerts a la fitxa
d’homologació en 4 dB(A) i, si no en té, si supera en tot cas els
90 o 95 dB(A) segons el tonatge, s’ha d’immobilitzat i
traslladar a dependències habilitades a aquest efecte. El titular
del vehicle, havent-ne entregat prèviament la documentació, el
pot retirar mitjançant un sistema de remolc o de càrrega o
qualsevol mitjà que li possibiliti arribar al taller de reparació
sense posar el vehicle en marxa.
La recuperació de la documentació requereix un nou
mesurament per acreditar que les deficiències s’han esmenat.
En tot cas, s'ha d'admetre la prova contradictòria certificada per
un tècnic competent i amb aparells homologats.

L’ajuntament pot adoptar totes les mesures que consideri
pertinents o adients per evitar la circulació del vehicle infractor
abans que aquest hagi corregit les emissions acústiques fins als
nivells permesos.
Secció 3a
Treballs a la via pública i en l'edificació que produeixen
renous
Article 48
Treballs a la via pública, obres públiques i edificacions
1. En els treballs realitzats a la via pública, a les obres
públiques i als d'edificació, modificació, reparació o
enderrocament s'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar
que els renous excedeixin els nivells acústics que es fixin per
a la zona respectiva.
En tot cas, aquests treballs s'han d'ajustar a les prescripcions
següents:
a) En els casos en què, per raons tècniques i acreditades
degudament per les persones interessades, no és possible
garantir els nivells de renou esmentats a l'apartat anterior,
l'ajuntament ha d'atorgar autorització expressa amb limitació de
l'horari en què es pot exercir aquesta activitat, sempre
respectant els principis de legalitat, proporcionalitat i la menor
afectació possibles dels drets individuals. Mentre l’ajuntament
no hagi delimitat les àrees acústiques, les condicions de
l’autorització s’han de fixar en funció de la diversa sensibilitat
acústica de l’àrea en la qual es desenvolupa aquesta activitat.
b) L'horari de feina ha d’estar dins del període diürn,
d'acord amb la definició d'aquest període en aquesta llei.
Excepcionalment i per raons acreditades, els ajuntaments poden
autoritzar treballs, que s’han de fer tant a la via pública com a
l'edificació, sense respectar l'horari establert de 22 a 8 hores.
En qualsevol cas, s'han d'adoptar les mesures i les precaucions
necessàries per reduir al mínim els nivells sonors de
pertorbació de la tranquilAlitat ciutadana.
c) Quan es tracti d’obres públiques que desenvolupi la
comunitat autònoma a algun consell insular, el règim
d’autoritzacions, d’inspecció i de control correspon al titular de
l’obra de què es tracti.
2. A les obres d’urgència reconeguda i a les tasques que es
facin per raons de seguretat o perill, l'ajornament de les quals
pot ocasionar perills d'esfondrament, inundació, corriment,
explosió o riscs de naturalesa anàloga, es pot autoritzar, ateses
les circumstàncies que hi concorren, l’ús de maquinària i la
realització de treballs encara que comportin una emissió de
renous més gran de la permesa per a la zona respectiva, sempre
procurant que l'horari de feina amb un major volum de renou
ocasioni les menors molèsties possibles i la protecció
necessària dels treballadors d'acord amb les normes de
seguretat perceptives. En aquestes ocasions, l’ajuntament les ha
d'autoritzar expressament i ha de determinar els valors límit
d'emissió que s'han de complir d'acord amb les circumstàncies
que concorrin en cada cas.
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Article 49
Càrrega i descàrrega de mercaderies

Article 52
Comportament dels ciutadans

1. La càrrega, la descàrrega i el transport de materials de
camions s'ha de fer de manera que el renou produït no resulti
molest.

1. La generació de renous i vibracions produïts per l'activitat
directa de les persones, animals domèstics i aparells domèstics
o musicals a la via pública, espais públics i edificis s'ha de
mantenir dins dels límits que exigeixen la convivència
ciutadana i aquesta llei, i s’ha de tenir en compte la normativa
específica que els ajuntaments respectius poden dictar per a la
regulació de les activitats i les relacions de veïnatge.

2. El personal dels vehicles de repartiment ha de carregar i
descarregar les mercaderies sense produir impactes directes
sobre el sòl del vehicle o del paviment i ha d'evitar el renou
produït pel desplaçament o la trepidació de la càrrega durant el
recorregut.
3. No es poden dur a terme activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de capses, contenidors, materials de
construcció i objectes similars durant el període nocturn quan
aquestes operacions superin els valors límit que en el seu
moment s’estableixin reglamentàriament.
Article 50
Neteja de carrers i recollida de residus
Els serveis públics de neteja i recollida de residus han
d'adoptar les mesures i les precaucions necessàries per complir
els límits que estableix aquesta llei. En els plecs de condicions
per a l'adjudicació dels serveis de neteja i recollida de residus,
incloses les recollides selectives, s'ha d'exigir la informació
relativa als nivells d'emissió sonora dels vehicles i de la
maquinària utilitzada per a aquests treballs.

TÍTOL V
RÈGIM JURÍDIC
Capítol I
Inspecció i control
Article 53
Inspecció, vigilància i control
1. Correspon als ajuntaments amb caràcter general exercir el
control del compliment d'aquesta llei, exigir l'adopció de
mesures correctores, indicar les limitacions, fer les inspeccions
que calguin i imposar les sancions corresponents en el cas
d'incompliment.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, els promotors
d’activitats que generen emissions acústiques han de presentar
els documents o certificats adients que n’acrediten el
compliment dels paràmetres.

Article 51
Sistemes d'alarma

3. Sense perjudici del que estableix el punt anterior, els
ajuntaments poden verificar en qualsevol moment tant
l’efectivitat de les mesures correctores proposades com si els
diversos elements constructius que componen l’edificació
compleixen les normes d’aquesta llei.

1. Els titulars i els responsables de sistemes d'alarma els han de
mantenir en perfecte estat d'ús i funcionament, per evitar que
s'activin per causes injustificades o diferents de les que en
varen motivar la instalAlació, com també complir les normes de
funcionament d'aquests mecanismes que s'estableixin
reglamentàriament.

4. El funcionariat que du a terme tasques d'inspecció en matèria
de contaminació acústica té el caràcter d'agent de l'autoritat als
efectes prevists a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i pot accedir a qualsevol lloc, instalAlació
o dependència de titularitat pública o privada.

2. La instalAlació en edificis de qualsevol sistema d'avís acústic,
com ara alarmes, sirenes i altres de similars, requereix
l'autorització de l'ajuntament corresponent. La solAlicitud
d'instalAlació ha d'especificar el titular del sistema, les
característiques, el responsable de la instalAlació i la
desconnexió i el pla de proves i assaigs inicials i periòdics.

Quan, per a la realització d'inspeccions, sigui necessari
entrar en un domicili i la persona que hi resideix s'hi oposa, és
preceptiva l'autorització judicial corresponent. En la resta de
supòsits, els agents de l'autoritat a qui competeix la inspecció
de les instalAlacions o dels establiments estan facultats per
accedir-hi en l'horari de desenvolupament de l'activitat sense
avís previ i sempre que s'identifiquin.

Secció 4a
Sistemes d'alarma i comportament dels ciutadans

3. Les forces i els cossos de seguretat poden utilitzar els mitjans
necessaris per interrompre les emissions sonores o les
vibracions dels sistemes d'alarma en el cas que el seu
funcionament sigui anormal, sense perjudici de solAlicitar les
autoritzacions judicials necessàries. Així mateix, poden retirar
els vehicles en què es produeixi el mal funcionament de
l'alarma a dipòsits destinats a aquest efecte.

5. Els titulars o responsables dels emissors acústics regulats en
aquesta llei han de facilitar a les autoritats inspectores de
l'administració l'accés a les seves instalAlacions o als focus
generadors de renous i han de disposar-ne el funcionament a les
diferents velocitats, potències, càrregues o marxes que els
indiquin els inspectors, i poden presenciar la inspecció.
6. Les dades obtingudes de les activitats de vigilància o
d’inspecció s'han de consignar en l'acta o el document públic
corresponent, que, signat pel funcionari i amb les formalitats
exigibles, gaudeix de presumpció de certesa i de valor
probatori pel que fa als fets que s'hi consignin, sense perjudici
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de la resta de proves que les persones interessades puguin
aportar en defensa dels seus interessos respectius. De l'acta que
s'estengui s'ha de lliurar una còpia al titular o a la persona
responsable de l'activitat.
Article 54
Inspecció dels vehicles de motor
1. Els cossos de vigilància i inspecció de trànsit i seguretat
viària han de formular denúncia contra el titular de qualsevol
vehicle que considerin que sobrepassa els valors límit
d'emissions permesos, i ha d'indicar-hi l'obligació de presentar
el vehicle en el lloc i l'hora determinats per reconèixer-lo i
inspeccionar-lo. Aquests reconeixement i inspecció es poden
referir tant al mètode de vehicle en moviment com al del
vehicle aturat.
2. Si el vehicle no es presenta en el lloc i la data fixats, es pot
incoar l’expedient sancionador corresponent per manca de
colAlaboració en la pràctica de la inspecció.
3. Si en la inspecció efectuada s'obtenen nivells d'emissió
superiors als valors límit permesos, s'ha d'incoar expedient
sancionador. En la resolució que exhaureixi l'expedient, si és
sancionadora, s'ha d'atorgar un termini màxim de trenta dies
perquè el titular efectuï la reparació del vehicle i torni a fer la
inspecció. En el cas que el titular no compleixi aquestes
obligacions, se li poden aplicar multes coercitives.
4. Així mateix, els cossos de vigilància i inspecció de trànsit i
seguretat viària poden formular també denúncies, en el marc
del que estableixen les seves ordenances municipals
corresponents, contra el titular de vehicles de motor per la
utilització incorrecta del vehicle o dels seus equipaments
sonors que generin renous o vibracions que superin els límits
d’emissió permesos.
Capítol II
Infraccions i sancions

d) La no-comunicació a l'administració competent de les
dades que li requereixi dins dels terminis establerts a aquest
efecte.
e) La instalAlació o la comercialització d'emissors acústics
que no adjunten la informació sobre els índexs d'emissió, quan
aquesta informació sigui exigible d’acord amb la normativa
aplicable.
f) La realització d'activitats prohibides o l'incompliment de
les obligacions previstes en aquesta llei quan no siguin
tipificades expressament com a infraccions greus o molt greus.
2. Constitueix infracció greu:
a) L'incompliment de les condicions establertes en matèria
de contaminació acústica en l'autorització ambiental integrada,
en l'autorització o l’aprovació del projecte sotmès a avaluació
d'impacte ambiental, en la llicència d'activitats classificades o
en altres figures d'intervenció administrativa, quan no s'hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient ni
s'hagi posat en perill greu la salut o la seguretat de les persones.
b) L'incompliment de les mesures de correcció d'infraccions
lleus en el termini concedit per fer-ho o dur-ne a terme la
correcció de manera insuficient.
c) Sobrepassar de 6 a 15 dB(A), en la resta de supòsits, els
límits que estableix aquesta llei.
d) En el cas de vehicles de motor, superar entre 5 i 10
dB(A) el límit establert com a normal en la fitxa d’homologació
o, en el cas de no disposar-ne, superar entre 5 i 10 dB(A) el
límit de 90 dB(A) o 95 dB(A).
e) L'ocultació o l’alteració maliciosa de dades relatives a la
contaminació acústica aportades als expedients administratius
adreçats a l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades
amb l'exercici de les activitats que regula aquesta llei.
f) La no-adopció de les mesures correctores que requereixi
l'administració competent en el cas d'incompliment dels
objectius de la qualitat acústica.
g) Obstaculitzar la tasca inspectora o de control de les
administracions públiques.
3. Constitueix infracció molt greu:

Article 55
Tipus d'infraccions
Sense perjudici de situacions específiques que regulin les
ordenances municipals, d’acord amb la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, del renou, les infraccions administratives en matèria
de contaminació acústica es classifiquen en molt greus, greus
i lleus.
1. Constitueix infracció lleu:
a) Superar els límits sonors establerts com a base en la
normativa que desplega aquesta llei en de 6 dB(A).
b) En el cas de vehicles de motor, superar en més de 4
dB(A) el límit establert com a normal en la fitxa d’homologació
corresponent, o, en el cas de no disposar-ne, superar en més de
4 dB(A) els 90 dB(A) o els 95 dB(A) segons si es tracta de
vehicles de gran tonatge o no.
c) Obtenir nivells de transmissió de vibracions superiors als
fixats reglamentàriament com a estàndard.

a) La producció de contaminació acústica per sobre dels
valors límit establerts a les zones de protecció acústica especial
i en zones de situació acústica especial.
b) L'incompliment de les condicions establertes en matèria
de contaminació acústica en l'autorització ambiental integrada,
en l'autorització o l’aprovació del projecte sotmès a avaluació
d'impacte ambiental, en la llicència d'activitats classificades o
en altres figures d'intervenció administrativa, quan s'hagi
produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o
s'hagi posat en perill greu la salut o la seguretat de les persones.
c) L'incompliment de les normes que estableixen requisits
relatius a la protecció de les edificacions contra el renou, quan
s'hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
d) L'incompliment de les obligacions derivades de l'adopció
de mesures provisionals d’acord amb l'article 60.
e) L'incompliment de les mesures de correcció d'infraccions
greus en el termini fixat per fer-ne la correcció o fer-la de
manera insuficient.
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f) Superar els nivells sonors permesos en més de 15 dB(A)
o , tot i superar-los en menys, quan s'hagi produït un dany o
deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill
greu la seguretat o la salut de les persones.
g) Superar, en el cas de vehicles de motor, en més de 15
dB(A) el límit establert en la fitxa d’homologació o, en el cas
de no disposar-ne, superar els 105 dB(A) o els 110 dB(A) si es
tracta de vehicles de gran tonatge.
h) Obtenir nivells de transmissió de vibracions
corresponents a més de dues corbes K de les que s’estableixen
reglamentàriament com a estàndards i que són superiors a la
màxima admissible per a cada situació o quan, sense arribar a
aquests nivells, s’hagi produït un dany o deteriorament greu per
al medi ambient o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la
salut de les persones.

2. Les ordenances municipals poden establir com a sancions
per infraccions lleus la suspensió de la vigència de les
autoritzacions o llicències municipals en les quals s’hagin
establert condicions relatives a la contaminació acústica, per un
període de temps inferior a un mes.

Article 56
Sancions

4. No obstant el que preveuen els anteriors apartats, les
sancions es poden reduir en un percentatge del 80% en els
casos en què l’infractor acrediti de manera fefaent a
l’administració instructora del procediment i en un termini
màxim de 6 mesos des de la notificació de la sanció la
correcció dels motius que donaren lloc a la imposició de la
sanció.

1. D’acord amb el que preveu el capítol IV de la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, del renou, les infraccions previstes a
l'article anterior poden donar lloc a la imposició de totes o
d’algunes de les sancions següents, sancions que en tot cas
s’han d’imposar seguint el criteri de la proporcionalitat:
a) En el cas d'infraccions molt greus:
1. Multes des de 12.001 euros fins a 300.000 euros.
2. Revocació de l'autorització ambiental integrada, de
l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació
d'impacte ambiental, de la llicència d'activitats classificades o
d’altres figures d'intervenció administrativa en què s'hagin
establert condicions relatives a la contaminació acústica, o la
suspensió de la vigència per un període de temps comprès entre
un any i un dia i cinc anys.
3. Clausura definitiva, total o parcial de les instalAlacions.
4. Clausura temporal, total o parcial de les instalAlacions per
un període no inferior a dos anys ni superior a cinc anys.
5. Publicació, a través dels mitjans que es considerin
oportuns, de les sancions imposades, una vegada que aquestes
hagin adquirit fermesa en via administrativa o, si pertoca,
jurisdiccional, com també del nom, llinatges o denominació o
raó social de les persones físiques o jurídiques responsables i
l'índole i la naturalesa de les infraccions.
6. El precintat temporal o definitiu d'equips i de màquines.
7. La prohibició temporal o definitiva del desenvolupament
d'activitats.

3. Les sancions s’han d’imposar tenint en compte:
- Les circumstàncies del responsable.
- La importància del dany o deteriorament causat.
- El grau del dany o de la molèstia que s’hagi causat a les
persones, als béns o al medi ambient.
- La intencionalitat o negligència.
- La reincidència i la participació.
- La nocturnitat dels fets.

5. El Govern de les Illes Balears ha de regular
reglamentàriament un procediment determinat per a la
imposició de les sancions que preveu aquesta llei que, en tot
cas, ha de respectar el que estableix el Decret 14/1994, de 10
de febrer.
Article 57
Prescripció
1. Als efectes d’aquesta llei, les infraccions molt greus
prescriuen als devuit mesos; les greus, als dotze mesos, i les
lleus, als sis mesos. Les sancions imposades per infraccions
molt greus prescriuen als devuit mesos; les imposades per
infraccions greus, als dotze mesos, i les imposades per
infraccions lleus, als sis mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions es comença a
comptar des del dia en què es comet la infracció.
N’interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de
la persona interessada, del procediment sancionador, i es reprèn
el termini de prescripció si l'expedient sancionador està
paralitzat més d'un mes per causa no imputable al presumpte
responsable.

b) En el cas d'infraccions greus:
1. Multes des de 601 euros fins a 12.000 euros.
2. Suspensió de la vigència de l'autorització ambiental
integrada, de l'autorització o aprovació del projecte sotmès a
avaluació d'impacte ambiental, de la llicència d'activitats
classificades o d’altres figures d'intervenció administrativa en
què s'hagin establert condicions relatives a la contaminació
acústica, per un període de temps comprès entre un mes i un dia
i un any.
3. Clausura temporal, total o parcial de les instalAlacions per
un període màxim de dos anys.
c) En el cas d'infraccions lleus, multes de fins a 600 euros.

3. El termini de prescripció de les sancions es comença a
comptar des de l'endemà del dia en què adquireix fermesa la
resolució per la qual s'imposa la sanció.
N’interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de
la persona interessada, del procediment d'execució, i torna a
transcórrer el termini si el procediment està paralitzat durant un
mes per causa no imputable a l'infractor.
Article 58
Responsables
1. Només poden ser sancionades per fets constitutius
d'infraccions administratives per l'incompliment de les
obligacions que regula aquesta llei les persones físiques o
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jurídiques que en siguin responsables, encara que sigui a títol
de mera inobservança.

Article 60
Mesures provisionals

2. Quan en la infracció hagin participat diverses persones i no
sigui possible determinar-ne el grau d'intervenció, la
responsabilitat de totes elles és solidària.

Una vegada iniciat el procediment sancionador, l'òrgan
competent per imposar la sanció pot adoptar alguna o algunes
de les mesures provisionals següents:

3. De les infraccions a les normes d'aquesta llei comeses en
ocasió de l'exercici d'activitats subjectes a concessió,
autorització o llicència administrativa, n’és responsable el
titular.

a) Precintat d'aparells, d’equips o de vehicles.
b) Clausura temporal, parcial o total de les instalAlacions o
de l'establiment.
c) Suspensió temporal de l'autorització ambiental integrada,
de l'autorització o aprovació del projecte sotmès a avaluació
d'impacte ambiental, de la llicència d'activitats classificades o
d’altres figures d'intervenció administrativa en què s'hagin
establert condicions relatives a la contaminació acústica.
d) Mesures de correcció, de seguretat o de control que
impedeixen la continuïtat en la producció del risc o del dany.

4. De les comeses amb motiu de la utilització de vehicles, el
propietari, quan la infracció resulti del funcionament o estat del
vehicle, o el conductor, en aquells casos en què la infracció
sigui conseqüència de la conducció.
5. De la resta d'infraccions és responsable el causant de la
pertorbació o qui subsidiàriament en resulti responsable segons
les normes específiques.
6. La responsabilitat administrativa ho és sense perjudici de la
responsabilitat civil i penal en què es pugui incórrer. Quan
s'apreciï un fet que pot ser constitutiu de delicte o falta, s'ha de
posar en coneixement de l'òrgan judicial competent i, mentre
l'autoritat judicial s’assabenta de l'assumpte, s'ha de suspendre
el procediment administratiu sancionador.
Article 59
Competència sancionadora
La competència per acordar la iniciació del procediment
sancionador en matèria d'incompliment de les normes contra la
contaminació acústica, com també per a la instrucció i la
imposició de la sanció corresponent, correspon als ajuntaments.
Si la Conselleria de Medi Ambient o el consell insular tenen
coneixement d'un incompliment de les prescripcions d'aquesta
llei, n’han d’assabentar el batle respectiu perquè adopti les
mesures oportunes.
Transcorreguts dos mesos des de la denúncia dels fets sense
que s’hagi iniciat expedient sancionador, queda expedita la via
judicial contenciosa administrativa per exigir el compliment de
les disposicions d’aquesta llei.
Els ajuntaments poden subscriure amb altres ajuntaments i
amb els consells insulars respectius convenis que prevegin el
suport material, tècnic i jurídic, per a l’exercici d’aquesta
competència. Sense perjudici d’aquest suport, correspon als
ajuntaments dictar els actes o les resolucions de caràcter
jurídic.
En el cas que les diferents administracions constitueixin
mitjançant conveni un consorci com a instrument per a la
colAlaboració en les matèries relacionades amb aquesta Llei, els
ajunta-ments que l’integren poden exercir les seves
competències mitjançant el consorci, incloses les d’inspecció,
control i sanció.

Article 61
Represa de l'activitat
Per exercir una altra vegada l'activitat que ha estat
clausurada, precintada o suspesa, en una part o en la totalitat,
cal que el titular acrediti que, en haver adoptat les mesures
necessàries, compleix els límits establerts en aquesta llei.
L'aixecament d'aquesta clausura, del precinte o de la suspensió,
l'ha de fer l'ajuntament o la Conselleria de Medi Ambient,
després d’haver-ho comprovat els serveis de vigilància i
d’inspecció. Si, transcorregut un mes des de la notificació de
l'adopció de les mesures correctores, no s'ha fet la visita de
comprovació, es considera aixecada la clausura, el precinte o
la suspensió.
Article 62
Obligació de reposar
1. Els infractors són obligats a adoptar les mesures correctores
necessàries que estableixi l'òrgan sancionador, amb
independència de la sanció penal o administrativa que s'imposi.
2. La prescripció d'infraccions no afecta l'obligació de restaurar
ni la indemnització de danys i perjudicis causats.
Disposició addicional primera
Situacions especials
1. L'autoritat competent, per raó de la matèria a la qual pertany
la font generadora del renou o de les vibracions, pot eximir,
amb caràcter temporal, del compliment dels nivells de
pertorbació màxims fixats en aquesta llei en determinats actes
de caràcter oficial, cultural, festiu, religiós i altres d'anàlegs.
2. El titular de l'activitat, instalAlació o maquinària causant de
la pertorbació acústica o, si no n’hi ha, l'administració
autoritzant, ha d'informar el públic sobre els perills d'exposició
a l'elevada pressió sonora, i recordar-li el llindar dolorós de 120
dB(A) que estableixen les autoritats sanitàries.
3. En casos excepcionals, quan la regulació vigent no ho
prevegi de manera expressa, l'autoritat competent per raó de la
matèria a la qual pertany la font generadora del renou o de les
vibracions, amb l’informe previ de la Conselleria de Medi
Ambient, pot exceptuar l'aplicació dels nivells màxims de
pertorbació a tot o a part d'un projecte determinat, i pot establir
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altres nivells màxims específics sempre que es garanteixi la
utilització de la millor tecnologia disponible.

Disposició addicional vuitena
Ajudes de la Conselleria de Medi Ambient

4. Queden exclosos del compliment dels nivells màxims de
pertorbació els projectes relacionats amb la defensa nacional i
els aprovats específicament per una llei de l'Estat o de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sense detriment de
l’obligatorietat de garantir la utilització de la millor tecnologia
disponible de protecció contra els renous i les vibracions.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears ha de promoure i ha d’establir, de manera directa o
mitjançant ens instrumentals, la creació de línies d’ajudes per
facilitar als municipis l’aplicació d’aquesta llei. Especialment,
s’han de preveure subvencions a la compra o homologació
d’aparells de mesurament, com també per a l’adaptació de les
ordenances municipals o instruments de planejament a les
disposicions d’aquesta llei, formació de personal i elaboració,
si pertoca, de mapes de renou, entre d’altres.

Disposició addicional segona
Actualització de sancions
L'import de les sancions que estableix aquesta llei es pot
actualitzar reglamentàriament aplicant-li l'índex de preus al
consum. En tot cas, l'actualització s'ha de fer d'acord amb les
que determina la Llei 37/2003, de 17 de novembre.
Disposició addicional tercera
Sentit del silenci administratiu
El sentit del silenci administratiu s’ha d’ajustar al que
estableix la normativa específica que hi és aplicable.
Disposició addicional quarta
Sanejament per vicis o defectes ocults
Als efectes del que disposen els articles 1484 i següents del
Codi civil, es considera que concorre un supòsit de vicis o
defectes ocults en els immobles venuts que determina
l'obligació del venedor de sanejar-los en el cas que no s'hi
compleixin els objectius de qualitat a l'espai interior fixats en
aquesta llei.
Disposició addicional cinquena
Taxes per la prestació de serveis d'inspecció
De conformitat amb el que preveuen el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la disposició
addicional sisena de la Llei 37/2003, les entitats locals poden
establir taxes per la prestació de serveis d'inspecció que
realitzin per verificar el compliment del que disposa aquesta
llei.
Disposició addicional sisena
Període estiuenc
Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per període
estiuenc el comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre.
Disposició addicional setena
Redacció per part de la Conselleria de Medi Ambient en
colAlaboració amb la d’Interior d’un model ordenança
La Conselleria de Medi Ambient, en colAlaboració amb la
Conselleria d’Interior, ha de redactar un model tipus
d’ordenança de renous, perquè, si ho consideren oportú, els
municipis la puguin consultar per a la redacció i l’aprovació de
la seva pròpia ordenança.

Disposició addicional novena
Delimitació d'àrees acústiques
Mentre el Govern central no aprovi els criteris per poder
delimitar les àrees acústiques, tal i com ho preveu l’apartat 2 de
l’article 7 de la Llei 37/2003, els ajuntaments poden delimitar
les diferents àrees acústiques del seu municipi en funció de l'ús
predominant del sòl com també de la diferent sensibilitat
acústica que hi hagi a les diverses zones.
Disposició transitòria primera
Adaptació de situacions anteriors
1. Les activitats i instalAlacions industrials, comercials o de
servei, com també aquelles subjectes a la normativa específica
d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, amb
llicència atorgada abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei,
s'han d'adaptar al que disposa en els casos següents:
a) Amb caràcter general, l'adaptació s'ha de produir en el
termini de sis mesos des de l'aprovació del reglament de
desplegament d'aquesta llei.
b) Quan s'imposi d'aquesta manera com a exigència per a la
reobertura dels establiments clausurats per incompliment de la
normativa vigent en la sanció recaiguda com a conseqüència de
la infracció d'alguna de les prescripcions que conté la legislació
que hi és aplicable.
c) Quan es facin modificacions, ampliacions o reformes que
excedeixen de les obres de simple higiene, decoració o
conservació.
d) Si s'incompleixen de manera reiterada els condicionants
acústics que en varen permetre la concessió.
2. En tot cas, els emissors acústics existents en la data d'entrada
en vigor d'aquesta llei s'han d'adaptar al que s’hi disposa, en el
termini de dos anys des que entri en vigor.
Disposició transitòria segona
Ordenances municipals aprovades i zones acústicament
saturades
Les ordenances municipals aprovades i les zones
acústicament saturades declarades a la data d'entrada en vigor
d'aquesta llei hi han d'adequar el contingut en el termini d'un
any des que s’aprovi el reglament de desplegament d'aquesta
llei.
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Disposició transitòria tercera
Planejament territorial vigent
El planejament territorial general vigent a l'entrada en vigor
d'aquesta llei s'ha d'adaptar a les seves previsions en el termini
de cinc anys des de l'entrada en vigor del reglament general que
la desplega.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI PER LA QUAL S'APROVEN
MESURES D'EMERGÈNCIA EN MATÈRIA
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Disposició transitòria quarta
Valors d’immisió i d’emissió
Pel que fa als valors límit d’immisió i emissió serà
d’aplicació el que disposa el Decret 20/1987, de mesures de
protecció contra la contaminació acústica del medi ambient a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en tant
no s’aprovin per part del Govern de l’Estat els diferents valors
límit per a cada àrea acústica, tal i com s’estableix a l’article 12
de la Llei 37/2003.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera
Desplegament reglamentari
Una vegada aprovat aquest text legal, el Consell de Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha d’aprovar, per
decret, el reglament o els reglaments de desplegament d'aquesta
llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d’haver-la publicada en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de juny del 2006.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
El president de les Illes Balears:
Jaume Matas Palou.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de juny del 2006, assabentada de la verificació de les
signatures realitzada per l'Oficina del Cens Electoral de les
Illes Balears, i un cop comprovada la suficiència de signatures
vàlides exigides per la llei, acordà la publicació de la
Proposició de llei RGE núm. 5791/06, per iniciativa legislativa
popular, per la qual s'aproven mesures d'emergència en
matèria d'ordenació del territori, admesa a tràmit per la Mesa
en sessió de dia 15 de febrer d'enguany.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El fet insular és una característica fonamental per entendre
la realitat de les Illes Balears i s'ha de tenir ben present a l'hora
de planificar el futur territorial, econòmic i ambiental. Aquesta
característica ha estat reconeguda a distintes normes legals, des
de la Constitució i l'Estatut a la Llei del sòl i ala de règim
econòmic especial.
Aquests darrers anys el territori de les Illes Balears s'ha vist
radicalment transformat per la construcció d'infraestructures de
gran impacte. Dissortadament, existeixen nous projectes que
pròximament poden afectar de forma negativa el territori, entre
ells la construcció de noves autovies, ports esportius,
ampliacions aeroportuàries, camps de golf, centres d'oci, parcs
temàtics, grans equipaments sanitaris, esportius i residencials
dins sòl rústic.
Dav ant això, és necessari impulsar a les Illes Balears una
política d'ordenació del territori més sostenible, modificant
certs aspectes de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius
d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries, a fi d'adaptar les seves determinacions a la nova
realitat territorial i a la nova sensibilitat social.
Article 1
Modificacions de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les
directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries
1. Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 19 de la Llei
6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de
les Illes Balears i de mesures tributàries, que queda redactada
de la manera següent:
"a) Les àrees naturals d'especial interès d'alt nivell de protecció
(AANP), definides per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció
de les Illes Balears, així com també els espais naturals
protegits, declarats segons la Llei 4/1989, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres
o la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels
espais de rellevància ambiental."
2. S'afegeix un nou punt a l'article 62 de la llei esmentada que
diu el següent:
"5. En cap cas l'esmentat pla sectorial o altre pla d'ordenació
territorial no podrà contenir previsions de construcció de noves
carreteres amb classificació d'autopista o autovia. Solament
podran construir-se noves carreteres, les duplicacions de
calçada o variants de travesseres, de les xarxes primària o
secundària, quan aquestes hagin estat previstes en el Pla
director sectorial corresponent."
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3. El número 1 de l'article 64 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de
les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries queda redactat de la forma següent:
"1. Sense perjudici del que s'estableix als articles 47 i 50
d'aquesta llei i pel que fa a les infraestructures aeroportuàries,
no s'autoritzaran noves infraestructures aeronàutiques ni
l'ampliació de les existents, siguin públiques o privades, si no
és per a millores ambientals o de protecció civil, d'acord amb
les competències de la comunitat autònoma."
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8. S'afegeix un nou punt (4) a l'apartat Normes específiques, de
l'Annex I, matriu d'ordenació del sòl rústic, de la Llei 6/1999,
de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, amb la redacció següent:
"(4) Es declaren usos expressament prohibits, qualsevol sigui
la categoria de sòl rústic, els d'equipaments amb construcció
consistents en camps de golf i la seva oferta complementària,
centres comercials i d'oci amb modalitat de parc temàtic."
Disposició final

4. S'afegeix un nou punt de l'article 66 que diu el següent:
"4. En tot cas a les Illes Balears no es podran construir la
construcció de dics superiors als 30 metres lineals, no podran
crear nous ports o noves dàrsenes, ni ampliacions que superin
el 20% de la superfície de làmina d'aigua i un 10% de la
superfície terrestre de les instalAlacions i infraestructures
portuàries existents a l'entrada en vigor de la Llei de ports."

1. Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions necessàries per al desplegament i l'execució
d'aquesta llei.
2. Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. S'afegeixen nous paràgrafs a la disposició addicional vint-itresena, que diu el següent:
"El Govern de les Illes Balears durà a terme les tasques
necessàries per tal que en un termini màxim d'un any les àrees
naturals d'especial interès Es Trenc-Salobrar de Campos i els
Amunts d'Eivissa, definides a la Llei 1/1991, de 30 de gener,
d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial
protecció de les Illes Balears, siguin declarades parcs naturals.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 5835/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4395/06, relativa a
política general de l'Institut de la Dona. (Mesa de 21 de juny
del 2006).

En concret i en el cas de les àrees representatives de la
Serra, l'àmbit d'estudi del Pla d'ordenació dels recursos naturals
de la Serra de Tramuntana serà el definit per l'article 6.1 de la
Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim
urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Queden sense efecte els plans parcials situats a la zona dels
Amunts d'Eivissa relacionats a l'apartat 2 de l'Annex II de la
Llei 1/1991, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears. Les edificacions
existents s'incorporaran al planejament i la resta de terrenys
quedaran adscrits a sòl rústic protegit amb la categoria que
pertoqui segons la qualificació atorgada als terrenys
confrontants."
6. S'afegeix la disposició transitòria dissetena a les DOT que
queda redactada de la manera següent:
"Queden sense efecte les previsions contingudes en els
plans sectorials de transports i de carreteres o altres plans
d'ordenació territorial relatives a la construcció de noves
carreteres amb classificació d'autopista o autovia."
7. S'afegeix la disposició addicional divuitena que queda
redactada de la manera següent:
"Queda classificada com a sòl rústic protegit la franja de
500 metres de protecció al voltant del conjunt del Monestir de
la Real (Palma), on es prohibeix qualsevol tipus d'edificació, tal
com estableix la matriu de sòl rústic de la Llei 6/1999, de 3
d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, per a les ANEI."

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
4395/06, relativa a política general de l'Institut de la Dona, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears acorda d'instar els diferents
ajuntaments de les Illes Balears, i especialment el de Palma, a
incloure noms de dones que hagin destacat per la seva
aportació històrica, a carrers, places, edificis, etc.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla concret d'actuacions per tal de
formar la joventut, amb l'objectiu que adoptin pràctiques
sexuals responsables.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear centres específics per a joves per tal de facilitar
l'accés als serveis públics de planificació familiar i facilitar
l'accessibilitat a l'anticoncepció postcoital, a la píndola ARU486 i a la interrupció voluntària de l'embaràs en els supòsits
establerts legalment.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en un termini de tres mesos, l'avaluació del
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III Pla d'actuació per a la igualtat d'oportunitats entre homes i
dones 2002-2005.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Palma, a 16 de juny del 2006.
La diputada:
Aina S. Rado i Ferrando.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

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 solAlicitud de resposta escrita.
Quines subvencions ha concedit l'Institut Balear de la Dona,
amb relació d'entitats i quantitats, durant els anys 2004 i 2005?
Palma, a 16 de juny del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 5836/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cimera de consellers de Salut o Sanitat. (Mesa de 21 de juny
del 2006).

Ordre de Publicació

RGE núm. 5837/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa de 21 de
juny del 2006).

A)
Convocatòria de sessions plenàries extraordinàries,
habilitació dels dies necessaris i tramitació d'urgència per a
diversos projectes de llei.

Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de maig del 2006 s'havia de començar a realitzar el
pagament fraccionat en dotze mensualitats de:

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny del 2006, admeté a tràmit l'escrit RGE núm.
5834/06, presentat pel Govern de les Illes Balears, i, en
conseqüència, acordà:
1. Conformement amb els articles 61.2 i 92.2 del Reglament de
la Cambra i 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
de convocar sessions plenàries extraordinàries, la data de les
quals es fixarà oportunament, per al debat i l'aprovació, si
pertoca, de les iniciatives següents:
•
•
•

- Traspàs de 46,6 milions d'euros dedicats al finançament de la
sanitat pública, justificat en tres partides.
- 11,9 milions d'euros com a part dels fons extraordinaris.
- 26,3 milions corresponents a la compensació per la
singularitat insular.
- 6,4 milions d'euros que completen l'increment dels imposts
d'alcohols i tabac i efectes de l'increment en l'IVA l'any 2006.

•

•

Quina planificació fa la Conselleria de Salut i Consum per
al 2006 i el 2007 per a la distribució d'aquests milions d'euros?

•

Especificau per illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera), per atenció primària (per àrees de salut), per
atenció hospitalària (a totes les illes), per atenció sociosanitària
(a les illes) i per salut mental (a les illes).

•

Palma, a 29 de juliol del 2005.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

•

•

Projecte de llei RGE núm. 24/06, integral de la joventut
(BOPIB núm. 117, de 16 de gener del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 385/06, per a la dona (BOPIB
núm. 120, de 3 de febrer del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2526/06, de règim jurídic de les
llicències integrades d'activitat de les Illes Balears (BOPIB
núm. 128, de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2527/06, de cossos i escales de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 128, de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2528/06, de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOPIB núm. 128,
de 7 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2872/06, d'avaluacions d'impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears (BOPIB núm. 129, de 21 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim
local de les Illes Balears (BOPIB núm. 129, de 21 d'abril
del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2963/06, de reforma de l'impost
sobre successions i donacions (BOPIB núm. 129, de 21
d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les Illes
Balears (BOPIB núm. 130, de 28 d'abril del 2006).

BOPIB núm. 139 - 23 de juny del 2006
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d'arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears (BOPIB núm. 131, de 5 de
maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3337/06, de creació del ColAlegi
Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears
(BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma
de Mallorca (BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3548/06, de reforma de la
compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB núm.
132, de 12 de maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3800/06, de l'atenció dels drets
dels menors de les Illes Balears (BOPIB núm. 133, de 19 de
maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5622/06, de reforma de la Llei
4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears
(BOPIB núm. 138, de 16 de juny del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5811/06, contra la contaminació
acústica de les Illes Balears (BOPIB núm. 139, de 21 de
juny del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 5771/06, del sistema bibliotecari
de les Illes Balears (BOPIB núm. 138, de 16 de juny del
2006).
Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de
competències als Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en matèria de joventut i
lleure (BOPIB núm. 135, de 2 de juny del 2006).

Ordre de Publicació
B)
Tramesa a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals de la Proposta de la Comissió Tècnica Interinsular
d'atribució de competències als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
RGE núm. 4726/06 i obertura del termini de presentació
d'esmenes.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de juny del 2006, havent estat presa en consideració pel Ple
de la Cambra la proposta esmentada (BOPIB núm. 135, de 2 de
juny d'enguany), en sessió de dia 14 de juny d'enguany, i
d'acord amb l'establert per l'article 126.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, acordà de trametre-la a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals i obrir un
termini perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de 8
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest
BOPIB. Aquest termini acabarà dia 3 de juliol d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

I, consegüentment, habilitar els dies necessaris per tal que
es pugui procedir a les tramitacions de què es tracta.
2. Sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la
possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes als efectes de
les tramitacions esmentades.
3. Conformement amb l'establert a l'article 95 del Reglament de
la Cambra, i atesa la petició formulada, tramitar pel
procediment d'urgència els projectes de llei següents:
•

•
•

•

Projecte de llei RGE núm. 2962/06, municipal i de règim
local de les Illes Balears (BOPIB núm. 129, de 21 d'abril
del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 2992/06, de l'esport de les Illes
Balears (BOPIB núm. 130, de 28 d'abril del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3322/06, d'arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears (BOPIB núm. 131, de 5 de
maig del 2006).
Projecte de llei RGE núm. 3412/06, de capitalitat de Palma
de Mallorca (BOPIB núm. 131, de 5 de maig del 2006).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
A)
Modificacions a l'Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, aprovà les modificacions següents a
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears,
publicat al BOPIB núm. 77, de 12 de gener del 2001:
Modificacions a l'Estatut de Personal del Parlament de
les Illes Balears
Pel que fa als articles 34, 35, 41 i 42 hi serà d’aplicació
directa el previst a l’Acord del Consell de Govern de dia 23 de
setembre del 2005 (BOIB núm. 145, de dia 1 d’octubre del
2005), pel qual es ratifica l’acord de la Mesa Sectorial de
Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida
familiar i laboral del personal funcionari al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
tot i mantenint els drets ja reconeguts a l’actual redacció.
Article 21, punt 1, b)
Afegir: “Quan no prenguin possessió de la seva plaça
havent solAlicitat el reingrés...”
Article 21, punt 3
Afegir: “... no prenguin possessió de la seva plaça havent
solAlicitat el reingrés...”
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Article 22.2
Canviar “...Durant el primer any de cada període
d’excedència,...” per “Durant els tres anys el funcionari té dret
a la reserva del lloc de feina que ocupa”, i eliminar la resta de
l’article ja que deixa de tenir sentit.
Article 23.1
Eliminar “...excedència per tenir cura dels fills d’una durada
superior a un any.”
Article 23.2
Afegir: “... així com totes les ajudes establertes per al
personal en servei actiu i que es relacionen al conveni entre la
institució i el personal...”
Article 29
Substituir “quatre períodes setmanals” per “en períodes
d’una durada mínima d’una setmana”.
Article 32
Afegir: “...a) Per naixement, acolliment o adopció d’un fill,
a partir de la data de naixement, de la decisió administrativa o
judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es
constitueix l’adopció, 10 dies de permís pel pare.”
Article 38
3. El personal que obtingui una llicència pe estudis sobre
matèries directament relacionades amb les funcions pròpies del
Parlament té dret a percebre durant aquesta situació les
retribucions bàsiques, les ajudes socials i, si n’era el cas, el
complement familiar, tret que la llicència s’hagi concedit en
interès de l’Administració i consti així a la resolució
corresponent. En aquest cas, ha de percebre íntegrament les
retribucions i les ajudes socials.

“El dia assenyalat per fer la votació, la mesa electoral de la
cambra s’ha de constituir a les onze hores i trenta minuts, i a la
mesa electoral hi haurà dues urnes, una per cadascuna de les
representacions a escollir: personal funcionari i personal
laboral. La votació se celebrarà entre les dotze hores i les setze
hores a la seu del Parlament de les Illes Balears.”
Article 64.2
Nova redacció:
“A partir dels seixanta anys, els funcionaris tenen dret a la
reducció de la jornada laboral, en les condicions següents:
a) Entre les seixanta i els seixanta-tres anys, poden
solAlicitar una reducció de la meitat de la jornada amb la
percepció del 60% de llurs retribucions íntegres.
b) Entre els seixanta-tres i els seixanta-cinc, poden
solAlicitar una reducció de la meitat de la jornada amb la
percepció del 60% de llurs retribucions íntegres o bé una
reducció d’un terç de la jornada amb la percepció del 75% de
llurs retribucions íntegres.
c) En qualsevol dels dos supòsits que estableixen les lletres
a) i b) el Parlament s’obliga a mantenir el pagament de les
cotitzacions corresponents a la jornada completa, i el funcionari
o funcionària s’ha de comprometre a jubilar-se als seixanta-cinc
anys. Si en complir seixanta-cinc anys no es jubila perquè ha
solAlicitat la pròrroga de servei actiu, aquesta pròrroga queda
condicionada al reintegrament al Parlament de la diferència
retributiva percebuda d’acord amb les lletres a) i b).
e) Els càrrecs de Cap de Servei, Cap de Secció o d’altres
responsables d’unitats administratives amb personal al seu
càrrec, no es poden acollir a la reducció establerta per les
lletres a) i b).”
A partir del primer punt i seguit de l’anterior redacció passa
a ser 64.3.

Article 39
Suprimir el punt d).

Disposició addicional quarta
Supressió.

Article 59.1
Modificació del apartats a), b), c) punt 1 i punt 2. Es tracta
d’ajustar el nombre de membres de la Junta de Personal a la
legalitat vigent.
Afegir a la primera línia “...integrada pel personal
funcionari....”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Article 59.4
Afegir “Els promotors han de comunicar a la Mesa del
Parlament de les Illes Balears i a l’òrgan competent de
l’administració autonòmica el seu propòsit de fer eleccions...”
Article 59.8
Afegir “... que no podrà en cap cas coincidir amb cap dels
candidats que concorren a les eleccions.”
Article 59.17
Afegir: “... En cap cas el representant designat per
l’administració no pot coincidir amb la figura de qualsevol dels
interventors representant de les diferents organitzacions
sindicals que hi concorren a les eleccions.”
Article 59.19
Donar-li una nova redacció:

B)
Acord institució-personal per als anys 2006 i 2007.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de juny del 2006, aprovà l’Acord entre la institució i el
personal per als anys 2006 i 2007 que es publica a continuació:
ACORD INSTITUCIÓ-PERSONAL PER ALS ANYS
2006 I 2007
Clàusula primera
1. El present acord serà d'aplicació al personal al servei del
Parlament de les Illes Balears. A aquests efectes, es considera
personal al servei del Parlament els funcionaris, el personal
eventual i el personal laboral que prestin el seus serveis
professionals i siguin retribuïts amb càrrec als pressuposts
d’aquesta institució autonòmica.
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Clàusula tercera
2. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre del
2007, i s'entendrà prorrogat fins a la signatura d'un nou acord.
Clàusula segona
Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Per poder accedir a les ajudes
socials s'haurà de presentar amb caràcter anual una declaració
jurada de les condicions socioeconòmiques dels membres de la
unitat familiar amb dret a la percepció de les ajudes, la
declaració s'haurà de presentar el mes de gener i serà requisit
indispensable per percebre-les. El personal és obligat a
comunicar a la Junta de Personal qualsevol incidència que
signifiqui una modificació d'aquells supòsits que permeten
percebre les ajudes. Aquestes no seran extensives als cònjuges,
a la parella i als fills amb ingressos propis que superin el sou
mínim interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de
la Junta de Personal resultin dubtoses es denegaran, i es
notificarà a l'interessat o la interessada el motiu de la no
aprovació, a fi que faciliti les oportunes explicacions, per tal
d'accedir a una nova tramitació de la petició.
Quan el solAlicitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no definida, haurà d’esperar un termini de tres mesos
per poder accedir a les ajudes socials i percebrà l’ajuda en la
part proporcional que li correspongui, d’acord amb el temps
que dugui treballat en el moment de la despesa.
El criteri per a atorgar ajudes i el sistema de pagament
d'aquestes seran els següents:
- Pagament per mesos vençuts, prèvia solAlicitud
acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes
per fills entre 0 i 21 anys, que es pagaran d'ofici per part de
la cambra el mes de gener de cada any. A totes aquelles
persones que s’incorporin a un lloc de treball en el transcurs
de l’any, se li abonaran a final d’any les ajudes per fills
nascuts abans de la seva incorporació al Parlament en la
part proporcional que li correspongui, d’acord amb el temps
que hagi treballat, prèvia solAlicitud del funcionari i
mitjançant la presentació d’una fotocòpia del Llibre de
família.
Quan el sol•licitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no definida cobrarà l’ajuda per fills en la part
proporcional que li correspongui de forma mensual.
- Preferència a les peticions d'aquells membres del personal
que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat menys.

1. Si n'hi hagués, l'increment de les retribucions per al 2006 i
2007, serà el previst i l’aprovat amb caràcter general per a
l'Administració General de l'Estat i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. En cas d'aprovacions d'altres millores
retributives o socials per a les esmentades administracions,
aquestes seran d'aplicació al personal del Parlament, atès que
aquest és una secció pressupostària més de la comunitat
autònoma. El repartiment o l’aplicació d’aquestes millores
seran mitjançant acord entre la Mesa del Parlament i la Junta de
Personal.
2. En cas que l'IPC augmenti respecte de la previsió general
aprovada per l'Administració de l'Estat i de la CAIB, les
retribucions del personal de la cambra s'incrementaran en el
mateix percentatge en què es desviï l'índex de preus al consum,
sempre que s'ajusti a la normativa legal vigent en l'exercici
pressupostari corresponent.
3. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació a la
paga de desembre del 1994. El disposat al present apartat serà
d'aplicació a totes les persones que percebin retribucions amb
càrrec al capítol I de la Secció 02 Parlament.
Clàusula quarta
1. La jornada màxima de treball s'estableix per al personal
funcionari en 35 hores setmanals, que suposen un còmput anual
de 1.540 hores.
La jornada de treball serà la que ve determinada a les
normes aprovades per la Mesa de Parlament en sessió de dia 14
de juny del 2000.
2. Tindran la consideració de serveis extraordinaris:
a) Aquells que els funcionaris del Parlament realitzin fora
de la jornada pròpia del lloc de feina segons les necessitats del
servei.
b) Aquells duts a terme dins la jornada laboral però que
suposen un increment de les hores realitzades i que no són
deguts a tasques pròpies de l’activitat parlamentària.
La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i
podrà compensar-se:
a) Mitjançant gratificació econòmica.
b) Amb temps de descans.
Les quantitats fixades per grups són:

- Les ajudes que no es puguin pagar un mes seran les
primeres del següent.
- En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la
jerarquia dels grups funcionarials ( E-D-C-B i A), tenint en
compte la preferència del personal funcionari i laboral
davant el personal que ocupi una plaça de durada no
indefinida.
Solament a aquests efectes, el personal laboral, si pertoca,
i l'eventual de la cambra, tindran l'equivalència que pertoqui a
les seves retribucions contrastades amb les retribucions
corresponents als grups abans assenyalats dels funcionaris de
carrera de la cambra.

- Grup A
- Grup B
- Grup C
- Grups D i E

33 i/hora.
29 i/hora.
26 i/hora.
23 i/hora.

Aquestes quantitats s'incrementaran un 30% si es realitzen
en horari nocturn (a partir de les 22,00 hores) i en un 30% més
si es realitzen en horari festiu.

6012

BOPIB núm. 139 - 23 de juny del 2006

Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans. Quan això no sigui
possible o quan les necessitats del servei ho facin aconsellable,
la Mesa procedirà a la compensació mitjançant compensació
econòmica.
Les compensacions no econòmiques pels serveis
extraordinaris s’autoritzaran pel Lletrat-Oficial Major o
persona en qui delegui, a proposta del responsable de cadascun
dels serveis de la cambra. La compensació es realitzarà a raó de
dues hores per cada hora de servei extraordinari.
Clàusula cinquena
1. Es mantindrà la pòlissa d’assegurança colAlectiva per cobrir
riscs de mort i d’invalidesa permanent, així com el sistema de
revisió mèdica anual i voluntària, ja establert i vigent.
2. D'acord amb els principis generals establerts al Decret
135/95, de 12 de desembre del 1995, de la Conselleria de la
Funció Pública de la CAIB, en el qual es regula l'acció social
a favor de funcionaris i personal laboral de la CAIB, amb
caràcter permanent, s'aplicaran al personal del Parlament de les
Illes Balears els principis generals d'ajudes socials establerts en
el present acord.
3. Jubilació ordinària. Se satisfarà a la persona interessada la
quantitat de 40.000 i.
4. Jubilació Anticipada/Cessament voluntari del servei actiu.
4.1. Es concediran als funcionaris que solAlicitin la jubilació
anticipada o la baixa anticipada del servei actiu i tinguin una
antiguitat mínima de 15 anys reconeguda per l’Administració
i l’edat mínima de 60 anys les ajudes següents:
- Als 60 anys.......................9.000 i.
- Als 61 anys.....................11.000 i.
- Als 62 anys.....................13.000 i.
- Als 63 anys.....................15.000 i.
- Als 64 anys.....................17.000 i.
Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en una,
segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció de
l’ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà incompatible
la percepció d’una nova ajuda per jubilació ordinària quan es
compleixi l’edat de jubilació legalment prevista.
5. Bestretes ordinàries.
5.1. El personal de la cambra en actiu i amb càrrec a operacions
extrapressupostàries (VIAP) tindrà dret a la concessió de
bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins al cent per
cent del sou líquid mensual, sempre que no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes.
Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes solAlicitat.
Així mateix, per a aquelles persones a les quals es
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia
màxima de la bestreta mensual serà igual al cent per cent del
sou líquid mensual menys la retenció assenyalada anteriorment.

5.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import de fins
a dues mensualitats íntegres o en el cas que la quantitat
resultant d'aquestes dues mensualitats sigui inferior a 4.500 i
es podrà concedir aquesta quantitat. Aquestes bestretes hauran
de ser reintegrades en un màxim de dos anys, seran retingudes
a la nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.
6. Bestretes Extraordinàries.
6.1. Bestreta per a l’adquisició de qualsevol tipus d’ordinador
i material informàtic. Aquesta bestreta haurà de ser degudament
justificada i no podrà superar els 3.000 i, que es retornaran en
un període màxim de dos anys i no reportarà cap tipus
d’interès.
6.2. El personal de la cambra tindrà dret a bestretes de fins a 6
mensualitats líquides o, en el cas que la quantitat resultant
d'aquestes 6 mensualitats sigui inferior a 14.000 i, es podrà
concedir aquesta quantitat per atendre necessitats de caràcter
urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà en un període
màxim de fins a tres anys i mig i no reportaran cap tipus
d'interès. Tindran la consideració de necessitats urgents les
derivades de:
1) Malaltia o intervenció quirúrgica greu del solAlicitant, del
cònjuge, de la parella o dels fills.
2) Defunció del cònjuge, de la parella o dels fills.
3) Adquisició d’habitatge habitual.
4) Realització d’obres necessàries per a la conservació de
l’habitatge habitual.
5) Matrimoni o regulació de parelles de fet.
6) Divorci, nulAlitat o separació del solAlicitant.
7) Naixement, adopció o acolliment legal de fills.
8) Despeses per estudis oficials a centres nacionals o
estrangers, per al solAlicitant, el cònjuge, la parella o els
fills.
9) Adquisició de mobiliari.
10) Adquisició de vehicles.
11) Amortització de crèdits públicament documentats amb
ocasió de l’adquisició de l’habitatge habitual.
12) D’altres circumstàncies d’anàloga naturalesa.
Quan es parla de “parella” en el present acord, s’entenen
parelles estables constituïdes d’acord amb la Llei 18/2001, de
19 de desembre, de parelles estables o altra legislació anàloga.
La Junta de Personal podrà informar favorablement les
solAlicituds de bestretes extraordinàries quan el solAlicitant no
en tingui cap de demanada o hagi pagat almenys el 50% d’una
anterior, exceptuant-ne la bestreta per adquisició d’ordinadors
i material informàtic que serà compatible amb qualsevol altra.
Quan el solAlicitant ocupi una plaça amb una relació de
durada no indefinida, la concessió de bestretes extraordinàries
i ordinàries serà ponderada per la Mesa del Parlament i en cap
cas les mensualitats de reintegrament no podran ser superiors
a les mensualitats que restin per acabar la seva relació amb la
institució.
En tot cas, les bestretes tant ordinàries com extraordinàries
hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.
7. Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en què el
funcionari o la funcionària, cònjuge, la parella, els fills, pares,
germans, i qualsevol altra persona que es trobi a càrrec directe
del funcionari o de la funcionària, es veiessin afectats d'una
malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la CAIB amb
costos elevats. La quantia d'aquest tipus de bestreta seria d’un
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màxim de 60.000 i, a retornar, amb uns interessos calculats
sobre la mitjana que resulti de la pujada oficial de l’IPC dels
darrers 10 anys, en un termini de fins a 10 anys per als grups A
i B i de 15 anys per als grups C, D i E. Aquesta bestreta seria
compatible amb una altra de prèvia i si l'afectat per la causa de
la solAlicitud era el mateix funcionari o funcionària, se
n'asseguraria, en qualsevol cas, la devolució mitjançant
l'assegurança de vida contractada pel mateix Parlament.
L'existència d'una situació que donàs lloc a la solAlicitud
d'aquest tipus de bestreta donaria lloc automàticament al dret
de disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a
quatre mesos, prorrogable per altres sis, aquests amb el 50% de
les retribucions íntegres, sempre que l'afectat o l’afectada no en
fos el funcionari o la funcionària i estigués de baixa. La petició
de la bestreta no serà condició imprescindible per disposar de
la llicència extraordinària.
Per a la concessió de les bestretes extraordinàries així com
per a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat o la
beneficiada haurà de presentar, en el termini d'un mes a
comptar des de l'aprovació per part de la Junta, en el Registre
de la Cambra els documents acreditatius del motiu o dels
motius de la solAlicitud presentada. En cas de no presentar en el
termini indicat els documents pertinents sense causa justificada,
la Junta de Personal n'informarà la Mesa, la qual resoldrà.
El criteri per atorgar les bestretes serà el següent:
1. Bestreta extraordinària excepcional.
2. Bestreta ordinària d’una mensualitat.
3. Bestreta extraordinària, segons l’ordre relacionat al punt
sisè de la clàusula quarta.
4. Bestreta ordinària de dues mensualitats.

3. Cada servei ha de confeccionar un pla de vacances per als
mesos d'estiu i trametre'l abans del 30 de maig a l'Oficialia
Major o a la persona en qui s'hagi delegat la funció, que els ha
de trametre a la Junta de Personal.

Clàusula sisena

1. El Parlament facilitarà l'accés dels seus funcionaris als cursos
de formació o de perfeccionament, seminaris, etc., realitzats
dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que tinguin o
puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyat de
l'informe favorable del cap de servei. Així mateix, es donarà la
màxima publicitat a totes les comunicacions dirigides a la
Cambra relatives a cursos, i especialment als serveis que, per
la temàtica que es tracti, puguin ser els més interessats.

Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, dels fills, dels cònjuges i de
les parelles, les quanties de les quals figuren a l'Annex de
l'acord per al 2006-2007.
En el cas que, iniciat l’any 2008, no s'hagués signat un nou
acord entre la institució i el personal, l'actual quedarà
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i
s'incrementaran totes les quantitats de l'acord amb el
percentatge corresponent a l'IPC de l’any anterior.

4. Qualsevol excepció al que disposa aquest article ha de ser
expressament autoritzada per l'Oficialia Major o per la persona
en qui s'hagi delegat la funció, amb l'informe previ de la
persona responsable de la unitat orgànica corresponent.
Clàusula vuitena
El Parlament de les Illes Balears facilitarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependent del Parlament de les Illes
Balears.
Clàusula novena
Protecció de la maternitat i la paternitat
1. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del
lloc de feina, amb dret a remuneració, per a la realització
d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, amb l'avís
previ i amb justificació de la necessitat que sigui dins l'horari
de treball.
2. El permís d'una hora diària per a lactància es farà d'acord
amb el que s'estableixi a l'Estatut de Personal.
Clàusula desena

2. El Parlament promourà i realitzarà cursos propis de formació
entre el seu personal, que seran valorats en els concursos de
mèrits i d’altres proves selectives.

Clàusula setena
1. Les vacances es faran d'acord amb el que s'estableix a
l'Estatut de Personal. Les persones responsables de les unitats
a les quals estiguin adscrits funcionalment els treballadors o les
treballadores poden autoritzar també de fer-les fora dels
períodes preferents; per a la denegació de la solAlicitud, cal que
la persona responsable de la unitat orgànica justifiqui
degudament a l’Oficialia Major o a la persona en qui s'hagi
delegat la funció, que l'absència del funcionari o la funcionària
pertorba decisivament el funcionament del servei.
2. Durant els períodes prioritaris de vacances, cada unitat
orgànica ha de ser atesa per un funcionari o una funcionària
com a mínim, llevat que les necessitats del servei, justificades
degudament per la persona responsable corresponent a
l'Oficialia Major, determinin una altra cosa.

3. El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'EBAP, d'acord
amb les normes de l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència
als cursos organitzats per l’Escola, el Parlament promourà
l’assistència a altres cursos organitzats per entitats o
organismes oficials per tal que puguin ser valorats en els
concursos de mèrits i d’altres proves selectives.
Clàusula onzena
A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la Mesa de dia
20 de febrer del 2002.
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Clàusula dotzena
Teletreball

3. Ajuda per nupcialitat, constitució de parelles de fet,
separació i/o divorci i dissolució de parelles de fet 800 i.

La Mesa, juntament amb la Junta de Personal, per tal de
millorar l’eficàcia i l’eficiència al Parlament, estudiarà
fórmules, durant la vigència d’aquest conveni, que permetin
una introducció gradual del teletreball com un model més de
treball a la cambra. Així, s’ha de fixar en quins casos i en
quines situacions és possible implantar aquest tipus de treball
com a substitutiu i/o complementari del sistema tradicional, així
com els sistemes de control de la quantitat i qualitat de treball
d’aquesta modalitat.

4. Ajudes per orfandat. Aquesta modalitat d’ajuda té per
finalitat contribuir a palAliar la situació econòmica desfavorable
que es produeix amb motiu de la defunció del personal que
presta serveis al Parlament, i va destinada a cada un dels fills
menors de vint-i-un anys que tinguin dependència econòmica
del finat o fills majors d’aquesta edat que tinguin minusvalidesa
reconeguda i que no gaudeixin d’ingressos propis que superin
el salari mínim interprofessional.
La quantitat de l’ajuda per orfandat, que es percebrà d’un
sol cop, serà de 5.000 i per fill.

Clàusula tretzena
5. Ajudes per estudis.
1. El personal que per motius dels servei hagi de romandre a la
seu de la cambra els dies 24 o 31 de desembre, tindrà dos dies
de lleure per cadascun.
2. Cada any s’estudiarà per part de la Mesa i la Junta de
Personal la possibilitat que als dies de permís s’hi afegeixin
tants de dies com dies festius caiguin en dissabte durant l’any
en curs.
Clàusula catorzena
Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació de
les diverses clàusules de l'acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o les persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.
Les solAlicituds d'ajuda es presentaran dins el mateix any en
què s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any, es disposarà
d'una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les
solAlicituds, exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà
la Junta de Personal.
Disposició final
Aquest acord entre la institució i el personal entrarà en
vigor el dia de la data.
Palma, 14 de juny del 2006.
Per la institució, el secretari primer de la Mesa del
Parlament:
Guillem Camps i Coll.
Pel personal, el president de la Junta de Personal:
Jaume Cantallops i Nicolau.

ANNEX D'AJUDES SOCIALS

5.1. Ajuda per estudis universitaris i per estudis de formació
professional en centres oficials per als funcionaris, el
cònjuge, la parella o els fills, fins a 800 i anuals. Aquesta
ajuda s'incrementarà fins a 2.000 i per als estudis que
forçosament s'hagin de cursar fora de Mallorca. Si el
pagament de la matrícula s'efectua en dos o més terminis,
s'haurà de cursar l'ajuda un cop finalitzat el pagament.
Ajuda per cursos de perfeccionament dels estudis
universitaris i de formació professional realitzats en centres
oficials o entitats privades de reconegut prestigi, per al
personal de la cambra fins a 800 i anuals.
Per compensació de les despeses realitzades en llibres,
software o material per al curs en el qual s'hagi formalitzat
la matrícula, fins a 250 i anuals.
5.2. Ajuda per estudis dels fills del personal: Aquesta
modalitat té per objecte colAlaborar en les despeses dels fills
dels funcionaris en servei actiu, i s'hi assignarà una sola
ajuda pel mateix curs.
Per beneficiar-se d'aquesta ajuda hauran de complir-se
els següents requisits:
a) Cursar estudis d'educació infantil, educació primària,
Educació Secundària Obligatòria i batxillerat.
b) No gaudir de beques o ajudes d'altres organismes per
a la mateixa finalitat.
La quantia de l'ajuda serà la següent:
- Per a l'adquisició de llibres i material necessari per al
desenvolupament del curs escolar, prèvia justificació, i
per un import màxim de 300 i per fill.
- Per servei de guarderia de matí “matinet”, abans de
l’entrada a l’escola, per a fills majors de 3 anys per un
import de 300 i anuals per fill.
- Per despeses de menjador escolar per un import de 60
i mensuals per fill.
- Per despeses de l’escoleta d’estiu fins a 400 i per nin
i any.

1. Ajudes per fills entre 0 i 21 anys, 900 i anuals. Als
funcionaris que tinguin fills entre 0 i 3 anys aquesta quantitat
s'incrementarà fins a un màxim de 1.500 i anuals per cada fill,
sempre que presentin els justificants acreditatius de les
despeses d'educació infantil, actualment no subvencionada.

5.3. Ajuda al personal per a estudis d’accés a la Universitat
per un import màxim de 500 i. Per compensació de les
despeses realitzades en llibres, software o material per al
curs fins a 250 i anuals.

2. Ajuda per atenció a ascendents de primer grau a càrrec
dels funcionaris i que no gaudeixin d’ingressos propis superiors
el sou mínim interprofessional ni disposin de patrimoni propi,
900 i anuals.

5.4. Ajudes per altres estudis i adquisició de llibres,
software i material necessari dels cursos, si la Junta de
Personal considera que tenen o podran tenir relació amb la
feina del funcionari o la funcionària, fins a 400 i anuals.

BOPIB núm. 139 - 23 de juny del 2006
5.5. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de la
llengua catalana per al funcionari o la funcionària, el
cònjuge, la parella i els fills, fins a 250 i anuals.
5.6. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de
llengües de la Unió Europea per al funcionari o la
funcionària, el cònjuge, la parella i els fills, fins a 250 i
anuals.
6. Ajudes sanitàries. No es procedirà al pagament de les
ajudes sanitàries que siguin cobertes totalment pel sistema
nacional de la Seguretat Social. Aquelles ajudes que ho siguin
parcialment podran ser presentades en la part que pertoqui.
6.1. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques fins a 900 i per any i
membre de la unitat familiar, llevat de casos extraordinaris
a valorar per la Junta.

Ordre de Publicació
C)
Reforma de les Normes sobre la jornada i l'horari de
treball dels funcionaris del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 14 de juny del 2006, aprovà la modificació següent a les
normes esmentades, publicades al BOPIB núm. 52, de 23 de
juny del 2000:
Clàusula segona, punt 6
Afegir:
• Compliment de més de 25 hores anuals, 1 dia.
Clàusula segona, punt 6
Modificació del de 2n paràgraf:
• Els funcionaris que haguessin complert menys de 25 hores
no tindran el dret reconegut a l’apartat anterior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

6.2. Ajuda per ortodòncia fins a 900 i per any i membre de
la unitat familiar, llevat de casos extraordinaris a valorar
per la Junta.
6.3. Per a despeses oftalmològiques fins a 900 i per a cada
membre de la unitat familiar.
6.4. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim
de 450 i anuals per a cada membre de la unitat familiar.
6.5. Per a plantilles i sabates ortopèdiques fins a un màxim
de 200 i anuals per a cada membre de la unitat familiar.
6.6. Per altres tipus de material ortopèdic i d’altres
tractaments especials i excepcionals fins a un màxim de 900
i anuals per a cada membre de la unitat familiar. Per poder
accedir a aquesta ajuda serà preceptiva la recepta mèdica.
6.7. Ajudes per discapacitats, fins a 350 i mensuals per a
familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per realitzar qualsevol
treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari o la
funcionària, reconeguda aquesta per qualsevol organisme
oficial i sempre que no es rebin altres ajudes oficials que
superin el sou mínim interprofessional.
6.8. Per revisió ginecològica i urològica, fins a 180 i
anuals.
7. Ajuda per despeses de manutenció. El personal que, per
raó del servei, hagi de romandre a la seu de la cambra i que, per
raons objectives, no pugui desplaçar-se al seu domicili habitual,
mitjançant autorització del seu cap de servei corresponent,
gaudirà d’un menú al restaurant del Parlament o un altre de la
seva elecció, sempre i quan no superi l’import establert per a un
menú en el restaurant Parlament.
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Ordre de Publicació
D)
Regulació de la percepció de la part variable del
complement de productivitat dels funcionaris adscrits a la
Secció de Protocol i dels administratius de l’Àrea
d’Infraestructures i InstalAlacions del Parlament de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de
dia 14 de juny del 2006, aprovà els acords següents:

Regulació de la percepció de la part variable del
complement de productivitat dels funcionaris adscrits a
la Secció de Protocol
I. Si durant un mes el personal adscrit a la Secció de Protocol
i Divulgació assisteix a un o a més actes institucionals, se’l
retribuirà en concepte de la part variable del complement de
productivitat d’acord amb el barem que es detalla:
Actes tipus 1
Assistència a actes institucionals, oficials i d’altres des de
les 8,00 hores del dilluns a les 20,00 hores del divendres a
l’illa de Mallorca.
Actes tipus 2
Assistència a actes institucionals, oficials i d’altres des de
les 20,00 hores del divendres a les 8,00 hores del dilluns, o
durant tot el dia, si és festiu, a l’illa de Mallorca.
Actes tipus 3
Assistència a actes institucionals, oficials i d’altres des de
les 20,00 hores de dilluns a les 20,00 hores de divendres
fora de l’illa de Mallorca.

6016

BOPIB núm. 139 - 23 de juny del 2006

Actes tipus 4
Assistència a actes institucionals, oficials i d’altres des de
les 20,00 hores dels divendres a les 8,00 hores dels dilluns,
o tot el dia, si és festiu, fora de l’illa de Mallorca.
Per les següents quantitats:
Tipus d'acte

Nombre d'actes
coberts

Increment del
complement de
productivitat

Actes tipus 1

1o2
3o4
5o6
Més de 6

90,00 euros
180,00 euros
350,00 euros
400,00 euros

1o2
3o4
Més de 4

150,00 euros
300,00 euros
400,00 euros

Actes tipus 3

1
2
Més de 2

150,00 euros
300,00 euros
400,00 euros

Actes tipus 4

1
Més d'1

200,00 euros
400,00 euros

Actes tipus 2

II. En qualsevol cas, la quantitat màxima a percebre en
concepte de la part variable del complement de
productivitat cada mes serà de 500,00 i, durant l’exercici
corresponent a l’any 2006.
III.

Durant els propers exercicis pressupostaris
s’incrementaran les quantitats anteriors en el mateix
percentatge que el corresponent a l’augment de les
retribucions dels funcionaris públics fixat per la Llei de
pressuposts generals respectiva. La quantitat màxima a
percebre durant cada exercici serà l’actualitzada que
correspongui, partint de la quantitat inicial de 500,00 i
de l’any 2006.

IV.

Els efectes econòmics i administratius seran des del dia
de la data.

Regulació de la percepció de la part variable del
complement de productivitat dels administratius de
l’Àrea d’Infraestructures i InstalAlacions
I. Durant els període de sessions cobraran per aquest concepte
les següents quantitats:
•
•
•

Del dia 1 al 15 de setembre i del dia 1 al 15 de juny:
90,00 i.
Durant els mesos d’octubre, novembre, desembre,
febrer, març, abril i maig: 175,00 i.
Durant els mesos de gener, juliol i agost: 0,00 i.

II. Durant els propers exercicis pressupostaris s’incrementaran
les quantitats anteriors en el mateix percentatge que el
corresponent a l’augment de les retribucions dels
funcionaris públics fixat per la Llei de Pressuposts Generals
respectiva.

III.

Els efectes econòmics en seran des del dia de la data.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 14 de juny del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 136.
- Pàg. 5862 i 5874. Mocions.
On diu: RGE núm. 5294/06
Hi ha de dir: RGE núm. 5292/06
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