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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària del matí de dia 5 de setembre del 2006,
s'aprovà la Llei d'avaluacions d'impacte ambiental i
avaluacions estratègiques a les Illes Balears.

Palma, a 13 de setembre del 2006
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI D'AVALUACIONS D’IMPACTE
AMBIENTAL I AVALUACIONS AMBIENTALS

ESTRATÈGIQUES A LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’avaluació d’impacte ambiental és un instrument de
protecció del medi ambient de gran importància, és de caràcter
general i preventiu i la seva finalitat és identificar, predir,
interpretar i prevenir o corregir les conseqüències, els efectes
o els impactes que determinades activitats o determinats
projectes poden causar sobre el medi ambient. El seu origen es
troba als Estats Units, concretament a la National
Environmental Policy Act (Llei nacional de política ambiental)
del 1970.

Tots els països s’han inspirat, d’una manera o altra, en
l’experiència dels Estats Units, pioner en la matèria, per establir
els seus models propis.

La primera regulació espanyola sobre la matèria apareix en
diverses ordres ministerials i especialment a l’Ordre del
Ministeri d’Indústria de 18 d’octubre del 1976, en el marc de
la normativa de lluita contra la contaminació atmosfèrica per
indústries i activitats potencialment contaminadores de
l’atmosfera.

La vertadera implantació de les avaluacions d’impacte
ambiental té lloc arran de la incorporació d’Espanya a la Unió
Europea.

A l’àmbit comunitari, l’avaluació d’impacte ambiental està
regulada a la Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny
del 1985, modificada per la Directiva 97/11/CE del Consell, de
3 de març del 1997, relativa a l’avaluació de les repercussions
de determinats projectes públics i privats sobre el medi
ambient.

Així mateix, i per tal d’integrar el component
mediambiental a la preparació i l’adopció de plans i programes
que puguin tenir repercussions significatives sobre el medi

ambient, es regulà l’avaluació ambiental estratègica o
l’avaluació ambiental de plans o programes i en data 27 de juny
del 2001 s’aprovà la Directiva 2001/42/CE del Parlament i del
Consell relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans
i programes en el medi ambiental.

II

La Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny del
1985, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats
projectes públics i privats sobre el medi ambient, s’incorporà
a l’ordenament intern mitjançant el Reial Decret Legislatiu
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental,
que es desenvolupà mitjançant el Reial Decret 1131/1988, de
30 de setembre, pel qual s’aprovà el reglament per a l’execució
del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny,
d’avaluació d’impacte ambiental.

L’Estat espanyol ha incorporat al dret intern espanyol la
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell
relativa a l’avaluació de determinats plans i programes en el
medi ambient, mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient, que té la consideració de legislació bàsica.

III

L’article 148.1.9 de la Constitució estableix que les
comunitats autònomes poden assumir competències sobre la
gestió en matèria de protecció del medi ambient.

L’article 149.1.23a de la Constitució estableix que l’Estat
té competència exclusiva en legislació bàsica sobre protecció
del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les
comunitats autònomes d’establir normes addicionals de
protecció.

Basant-se en el marc constitucional, la comunitat autònoma
de les Illes Balears ha assumit, en virtut de l’article 11.7 de
l’Estatut d’Autonomia aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de
25 de febrer, competències per al desenvolupament legislatiu
i l’execució en matèria de protecció del medi ambient, normes
addicionals de protecció, espais naturals protegits i ecologia.

La comunitat autònoma de les Illes Balears va ser pionera
en aquesta matèria, i amb anterioritat a la transposició de la
Directiva 85/337/CEE per part de l’Estat, el Consell de Govern
aprovà, en data 23 de gener del 1986, el Decret 4/1986,
d’implantació i regulació dels estudis d’impacte ambiental,
considerat com una normativa provisional i progressiva, decret
que ha sofert únicament una modificació puntual mitjançant el
Decret 85/2004, d’1 d’octubre.

El Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i regulació
dels estudis d’impacte ambiental, s’avançà vint anys a la resta
de l’Estat espanyol, ja que incloïa l’avaluació d’impacte
ambiental del planejament urbanístic, la qual cosa ha dotat la
nostra comunitat autònoma d’una experiència única amb vistes
a l’avaluació ambiental estratègica.

La normativa autonòmica necessita una actualització pel
que fa a l’avaluació d’impacte ambiental i una regulació de
l’avaluació ambiental estratègica, per tal de tenir una normativa
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moderna i adaptada a la normativa comunitària i a la legislació
bàsica estatal.

IV

Aquesta llei s’estructura en tres títols, sis disposicions
addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició
derogatòria, dues disposicions finals i tres annexos.

El títol primer conté les disposicions comunes a les
avaluacions d’impacte ambiental i a les avaluacions ambientals
estratègiques. S’hi estableixen l’objecte i la finalitat de la llei
i s’hi fixa una sèrie de definicions i previsions sobre la
confidencialitat, la nulAlitat i la suspensió del procediment
substantiu. Així mateix, s’hi estableix l’àmbit d’aplicació de la
llei amb indicació dels projectes, plans i programes subjectes
i s’hi regula l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma.

El títol segon regula l’avaluació d’impacte ambiental dels
projectes, i es distingeix entre l’avaluació d’impacte ambiental
dels projectes de l’annex I, amb les fases de consultes prèvies,
inici, tramitació i declaració d’impacte; i l’avaluació d’impacte
ambiental dels projectes de l’annex II i dels projectes no
inclosos a l’annex I que puguin afectar els espais de la Xarxa
Ecològica Europea Natura 2000, que serà necessària en els
casos que així ho decideixi l’òrgan ambiental d’acord amb uns
criteris i un procediment específics.

Es regulen també els informes ambientals i la disciplina
ambiental, que, en matèria d’avaluació d’impacte ambiental,
comprèn les fiances, les assegurances de responsabilitat, la
vigilància i el seguiment, la caducitat o la modificació de la
declaració d’impacte ambiental, el règim d’infraccions i
sancions, la suspensió de l’execució del projecte, d’altres
mesures cautelars, la restitució de la realitat física alterada, la
indemnització de danys i perjudicis, l’execució forçosa, la
prestació ambiental substitutòria i la revisió d’ofici.

El títol tercer regula l’avaluació ambiental estratègica de
plans i programes, de tal manera que els plans i programes
subjectes integrin el component mediambiental en el seu
procediment de preparació, elaboració, tramitació, aprovació
i seguiment. El procediment consta de les fases d’informe de
sostenibilitat ambiental, consulta, memòria ambiental, presa de
decisió i execució i seguiment ambiental. Està previst un
procediment per determinar si els plans o programes de reduït
àmbit territorial, modificacions menors i plans i programes no
subjectes que estableixin un marc de futurs projectes han de
sotmetre’s a avaluació ambiental estratègica.

Es regula també la disciplina ambiental que en matèria
d’avaluació ambiental estratègica comprèn l’execució i el
seguiment, la revisió d’ofici i el règim d’infraccions i sancions.

Les sis disposicions addicionals regulen els supòsits de
projectes subjectes a autorització ambiental integrada,
l’aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la modificació de la Llei de
taxes 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de la Llei
9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat, de la Llei
2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells

insulars en matèria d’ordenació del territori, i de la Llei
14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, i el
desplaçament normatiu del text refós de la Llei del sòl del
1976.

Les sis disposicions transitòries contenen previsions sobre
la Comissió Balear de Medi Ambient, els procediments
d’avaluacions d’impacte ambiental de projectes iniciats abans
de l’entrada en vigor de la llei, plans i programes iniciats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, la nulAlitat, plans i
programes subjectes a avaluació d’impacte ambiental en
tramitació a l’entrada en vigor de la llei i els plans i programes
cofinançats per la Unió Europea.

La disposició derogatòria deroga les disposicions de rang
igual o inferior que s’hi oposin i, expressament, el Decret
4/1986, de 23 de gener, d’implantació i regulació dels estudis
d’impacte ambiental.

Les dues disposicions finals es refereixen a l’habilitació del
Consell de Govern per al desplegament i l’execució de la llei i
a l’entrada en vigor de la llei.

A l’annex I s’inclouen els projectes subjectes a avaluació
d’impacte ambiental, integrats en onze grups (agricultura,
silvicultura, aqüicultura i ramaderia; indústria extractiva;
energia; indústria siderúrgica i del mineral, producció i
elaboració de metalls; indústria química, petroquímica, tèxtil i
paperera; altres indústries; projectes d’infraestructures;
projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de l’aigua;
projectes de tractament i gestió de residus, projectes dins zones
sensibles i altres projectes).

L’annex II conté els projectes subjectes a avaluació
d’impacte ambiental quan així ho decideixi l’òrgan ambiental,
agrupats en set grups (agricultura, silvicultura, aqüicultura i
ramaderia; energia; indústria siderúrgica i del mineral,
producció i elaboració de metalls; projectes d’infraestructures,
indústries de productes alimentaris, indústria extractiva i altres
projectes).

A l’annex III s’inclouen, en dos grups, els plans i programes
subjectes a avaluació ambiental estratègica (plans que suposin
ordenació del territori urbà o rural o utilització del sòl i altres
plans i programes).

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Disposicions comunes

Article 1
Objecte

És objecte d’aquesta llei, en exercici de les competències
que estableix l’article 11.7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, regular:

a) L’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que
puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i que
han d’autoritzar o elaborar la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els consells insulars o l’administració local, amb
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l’objectiu de conèixer, valorar, eliminar o reduir els efectes
negatius sobre el medi ambient.

b) L’avaluació ambiental dels plans i programes que puguin
tenir efectes significatius en el medi ambient i que han
d’aprovar la comunitat autònoma de les Illes Balears, els
consells insulars o l’administració local.

Article 2
Finalitat

La finalitat d’aquesta llei és aconseguir un nivell elevat de
protecció del medi ambient, contribuir, d’acord amb el principi
de desenvolupament sostenible, a integrar els aspectes
mediambientals en els projectes, les activitats, els plans i els
programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi
ambient a l’àmbit de les Illes Balears, així com establir els
instruments adequats a fi de fer efectives les mesures
protectores, correctores i compensatòries.

Article 3
Definicions

Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

a) Medi ambient: conjunt de factors o elements físics (terra,
aigua, aire, clima…), biològics (fauna, flora i sol, …) i
socioculturals (assentaments i activitat humana, ús i gaudi del
territori, formes de vida, patrimoni artístic i cultural, salut de
les persones…), així com la interacció entre els factors o els
elements indicats, que integren l’entorn on es desenvolupa la
vida de l’home i de la societat.

b) Òrgan ambiental: òrgan de la comunitat autònoma que
exerceix les competències en matèria de medi ambient previstes
en aquesta llei, especialment emetent les declaracions
d’impacte ambiental adients i, en colAlaboració amb l’òrgan
promotor, vetllant per la integració dels aspectes ambientals en
l’elaboració dels plans i programes.

c) Avaluació d’impacte ambiental de projectes: procediment
administratiu que, fonamentat en un estudi d’impacte ambiental
i amb un tràmit de participació pública, té per objecte
identificar, descriure i avaluar, de forma apropiada, a través
d’una declaració d’impacte, els efectes directes i indirectes
d’un projecte o d’una activitat sobre el medi ambient.

d) Avaluació ambiental estratègica: procediment
administratiu que permet la integració dels aspectes ambientals
en els plans i programes mitjançant la preparació de l’informe
de sostenibilitat ambiental, de la celebració de consultes, de la
consideració de l’informe de sostenibilitat ambiental i dels
resultats de les consultes, de la memòria ambiental i de l’acord
de l’òrgan ambiental sobre la dita memòria i del
subministrament d’informació sobre l’aprovació dels plans i
programes esmentats.

e) Informe ambiental: pronunciament de l’òrgan ambiental
sobre la conveniència o no d’autoritzar un projecte o una
activitat i, si s’escau, les mesures de tot tipus per minimitzar els
impactes negatius, que s’emetrà en els casos dels articles 15, 45
i 47 d’aquesta llei.

f) Administracions públiques afectades: les que, als efectes
d’aquesta llei, tenen competències específiques en les matèries
següents: biodiversitat, població, salut humana, fauna, flora,
terra, aigua, aire, factors climàtics, béns materials, patrimoni
cultural, inclòs el patrimoni històric, paisatge, l’ordenació del
territori i l’urbanisme.

g) Estudi d’alternatives: conjunt d’opcions tècnicament
viables que defineixen les diferents possibilitats, incloent-hi
l’alternativa zero, per a l’execució d’un projecte o per a la
redacció d’un pla o programa.

h) Alternativa zero: opció considerada en l’estudi
d’alternatives que assenyala els aspectes rellevants de la
situació actual del medi ambient i la seva probable evolució en
el cas de no execució del projecte o no redacció del pla o
programa.

i) Projecte: realització de treballs de construcció o d’altres
obres o instalAlacions, així com altres intervencions en el medi
natural o el paisatge, incloent-hi les destinades a l’explotació
dels recursos del sòl.

j) Promotor (a l’avaluació d’impacte ambiental): òrgan
substantiu que promou un projecte, o persona física o jurídica
que en solAlicita l’autorització o l’aprovació.

k) Òrgan substantiu (a l’avaluació d’impacte ambiental):
òrgan que té la competència per atorgar l’autorització, la
llicència, el permís o la concessió que habilita el promotor per
dur a terme un projecte, d’acord amb la legislació aplicable.

l) Estudi d’impacte ambiental: document tècnic elaborat per
un equip multidisciplinari que ha de presentar el titular o
promotor d’un projecte o una activitat per identificar, descriure
i valorar de manera adequada els efectes previsibles que la
realització del projecte o de l’activitat produirà sobre el medi
ambient en totes les seves fases (construcció, funcionament i
clausura).

m) Inventari ambiental: descripció completa del medi tal
com és en una àrea on es preveu ubicar una actuació o un
projecte determinats.

n) Declaració d’impacte ambiental: pronunciament de
l’òrgan ambiental a les avaluacions d’impacte ambiental de
projectes que determina, respecte dels efectes ambientals
previsibles, la conveniència o no de realitzar el projecte i, en
cas afirmatiu, fixa les condicions en què haurà de realitzar-se,
així com les mesures protectores, correctores i compensatòries
i un pla o programa de vigilància ambiental.

o) Mesures correctores: conjunt d’actuacions que tenen per
objecte la reducció, l’eliminació o la modificació dels efectes
ambientals negatius significatius d’un projecte o d’una activitat,
tant pel que fa al disseny i a la ubicació, com als procediments
d’anticontaminació, depuració i dispositius genèrics de
protecció del medi ambient.

p) Mesures protectores: conjunt d’actuacions que tenen per
objecte evitar els efectes ambientals negatius significatius d’un
projecte o d’una activitat, modificant alguns dels elements o
processos del projecte.

q) Mesures compensatòries: conjunt d’actuacions que, en
relació amb els efectes ambientals negatius inevitables d’un
projecte o d’una activitat, no admet correcció, consistent a
compensar aquests efectes negatius per mitjà d’altres de signe
positiu, si és possible amb accions de la restauració o de la
mateixa naturalesa i efecte contrari al de l’acció o empresa.

Aquestes mesures s’aplicaran tant a zones protegides,
d’acord amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CE, relatives a
la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora silvestres,
com a zones que no tenguin aquesta catalogació.

r) Pla o programa de vigilància ambiental: document que té
per objecte garantir el compliment de les previsions i mesures
correctores, protectores i compensatòries contingudes a l’estudi
d’impacte ambiental i, si s’escau, a la declaració d’impacte
ambiental, el contingut del qual es materialitza en un seguiment
i una vigilància per part d’un equip específic durant l’execució
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del projecte o durant les fases de funcionament o
desmantellament.

s) Plans i programes: conjunt d’estratègies, directrius i
propostes que preveu una administració pública per satisfer
necessitats socials, no executables directament, sinó a través del
seu desenvolupament, mitjançant un conjunt de projectes.

t) Òrgan promotor (a l’avaluació ambiental estratègica):
òrgan que inicia el procediment per a l’elaboració i l’adopció
d’un pla o programa, i que ha d’integrar els aspectes ambientals
en el seu contingut a través d’un procés d’avaluació ambiental.

u) Informe de sostenibilitat ambiental: informe elaborat per
un equip multidisciplinari que ha de presentar l’òrgan promotor
i que forma part integrant del pla o del programa, en el qual
s’identifiquen, descriuen i avaluen de manera apropiada les
repercussions ambientals de l’aplicació del dit pla o programa,
incloent-hi totes les fases en què es desenvolupi, així com les
distintes alternatives que tinguin en compte els objectius i
l’àmbit d’aplicació geogràfic del pla o programa.

v) Memòria ambiental: document que valora la integració
dels aspectes ambientals realitzada durant el procés
d’avaluació, així com l’informe de sostenibilitat ambiental i la
seva qualitat, el resultat de les consultes i com aquestes s’han
pres en consideració, a més de la previsió sobre els impactes
significatius de l’aplicació del pla o programa, i que estableix
les determinacions finals.

w) Zones de reduït àmbit territorial: àmbit territorial en què,
per les seves escasses dimensions, el nivell de protecció del
medi ambient i la integració ambiental poden aconseguir-se de
forma similar, ja sigui mitjançant l’aplicació de l’avaluació
ambiental d’un pla o programa, o mitjançant l’aplicació de
l’avaluació ambiental dels projectes que el realitzen.

x) Modificacions menors: canvis en les característiques dels
plans o programes ja aprovats o adoptats que no constitueixen
variacions fonamentals de les estratègies, directrius i propostes
o de la seva cronologia però que produeixen diferències en les
característiques dels efectes prevists o de la zona d’influència.

y) Públic: qualsevol persona física o jurídica, així com les
seves associacions, organitzacions i grups constituïts d’acord
amb la normativa que els sigui d’aplicació.

z) Als efectes d’aquesta llei s’entén per públic interessat:
- Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri

qualsevol de les circumstàncies previstes a l’article 31 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

- Qualsevol persona jurídica sense ànim de lucre que tengui
com a finalitats acreditades en els seus estatuts la protecció del
medi ambient en general o la de qualsevol dels seus elements
en particular i que les esmentades finalitats puguin resultar
afectades pel pla o programa, que correspongui a l’àmbit
territorial del pla o programa, i que dugui almenys dos anys
legalment constituïda i des d’aleshores exerceixi de manera
activa les activitats necessàries per assolir les finalitats
previstes en els seus estatuts.

Article 4
Confidencialitat i dret d’accés a la informació en matèria
de medi ambient

1. D’acord amb les disposicions sobre propietat industrial i amb
la pràctica jurídica en matèria de secret industrial i comercial,
les avaluacions d’impacte ambiental, especialment les de
projectes, hauran de respectar la confidencialitat de les
informacions aportades pel promotor que tinguin aquest
caràcter, tenint en compte, en tot cas, la protecció de l’interès
públic.

2. Quan l’avaluació afecti un altre estat membre de la Unió
Europea, la transmissió d’informació a aquest estat s’ha de
sotmetre a les restriccions que es considerin convenients per
garantir aquesta confidencialitat.

3. El que disposa aquest article s’entén sense perjudici del dret
d’accés a la informació en matèria de medi ambient.

Article 5
NulAlitat

Són nuls de ple dret les resolucions o els acords
d’autorització o aprovació de qualsevol projecte, pla o
programa que s’adoptin sense avaluació d’impacte ambiental
o avaluació ambiental estratègica, les resolucions o els acords
d’autorització que s’adoptin sense observar, totalment i
absolutament, els procediments d’avaluació d’impacte
ambiental o avaluació ambiental estratègica que regula aquesta
llei. Aquestes resolucions i aquests acords no produiran cap
efecte, i respecte de les actuacions que es poguessin realitzar a
la seva empara, s’aplicaran les mesures de protecció i defensa
de la legalitat ambiental que es preveuen a la llei present.

Article 6
Acció pública

És pública l’acció per exigir el compliment del que
estableix aquesta llei davant els òrgans administratius i
contenciosos administratius, mitjançant els recursos o les
accions que pertoquin, en els termes que estableixi la legislació
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la
justícia.

Article 7
Suspensió del procediment substantiu

El termini màxim per resoldre el procediment substantiu i
notificar-ne la resolució podrà ser suspès per l’òrgan competent
en els casos prevists a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Article 8
Incorporació de mitjans tècnics

L’administració promourà la utilització i l’aplicació de les
tècniques i dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per
al millor compliment de les finalitats d’aquesta llei.
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Capítol II
Àmbit d’aplicació

Secció 1a
Projectes

Article 9
Objecte

L’avaluació d’impacte ambiental identificarà, descriurà i
avaluarà de forma apropiada els efectes directes o indirectes
d’un projecte sobre el medi ambient, en funció de cada cas
particular i de conformitat amb aquesta llei.

Article 10
Projectes subjectes

1. Els projectes, públics o privats, consistents en la realització
de les obres, instalAlacions o de qualsevol altra activitat o
actuació, inclosos a l’annex I d’aquesta llei han de ser objecte
d’avaluació d’impacte ambiental, de conformitat amb el que
disposa el títol II d’aquesta llei.

2. Els projectes, públics o privats, consistents en la realització
de les obres, instalAlacions o de qualsevol altra activitat o
actuació, inclosos a l’annex II d’aquesta llei, així com
qualsevol projecte no inclòs a l’annex I que pugui afectar els
espais de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, únicament
seran objecte d’avaluació d’impacte ambiental quan així ho
decideixi l’òrgan ambiental, en cada cas, de conformitat amb el
que disposa el títol II d’aquesta llei.

3. Els projectes, públics o privats, consistents en la realització
d’obres, instalAlacions o qualsevol altra activitat, no inclosos als
annexos I i II d’aquesta llei, que puguin tenir repercussions
ambientals significatives, se sotmetran a avaluació d’impacte
ambiental quan així ho estableixi una disposició legal o
reglamentària o un instrument d’ordenació territorial o
mediambiental degudament aprovat per l’administració
corresponent, de conformitat amb el que estableix el títol II
d’aquesta llei.

Article 11
Impactes acumulatius o sinèrgics

1. Els projectes no inclosos a l’annex I d’aquesta llei se
sotmetran a avaluació d’impacte ambiental quan, malgrat no
superar per si mateixos els llindars, suposin ultrapassar aquests
límits inferiors per acumulació amb d’altres actuacions
preexistents o proposades pel mateix promotor o per un de
diferent i puguin afectar el mateix entorn.

2. En els casos d’ampliació d’activitats o instalAlacions
existents, els límits d’extensió, potència o un altre paràmetre,
s’han de considerar referits als que resultin al final de
l’ampliació.

Article 12
Prohibició de fraccionament

1. L’avaluació d’impacte ambiental ha de fer referència a la
totalitat del projecte.

2. El fraccionament de projectes de la mateixa naturalesa i dels
mateixos fets en el mateix espai físic no impedeix que
s’apliquin els llindars que estableixen els annexos d’aquesta
llei, als efectes dels quals s’han d’acumular les magnituds o les
dimensions de cadascun dels projectes considerats.

Article 13
Projectes executables

1. El Govern de les Illes Balears, en supòsits excepcionals i
mitjançant un acord motivat del Consell de Govern, a proposta
del conseller competent en matèria de medi ambient, prèvia
petició de l’òrgan substantiu i amb informe de l’òrgan
ambiental, podrà excloure un projecte determinat del
procediment d’avaluació d’impacte ambiental. L’acord del
Consell de Govern es farà públic i ha de contenir les previsions
que es considerin necessàries en cada cas a fi de minimitzar o
compensar l’impacte ambiental del projecte.

En aquest cas, el Govern:

a) Informarà el Govern de l’Estat sobre els motius que
justifiquen l’exempció concedida, abans d’atorgar
l’autorització, perquè se’n pugui informar a la Comissió de la
Unió europea.

b) Posarà a l’abast del públic interessat les informacions
relatives a l’exempció i les raons per la qual s’ha concedit.

c) Examinarà la conveniència d’una altra forma d’avaluació
i determinarà, si pertoca, si és procedent fer públiques les
informacions que s’hi recullen.

2. L’exclusió que preveu aquest article no és d’aplicació als
projectes i a les activitats que afectin els espais de la Xarxa
Ecològica Europea Natura 2000 ni als espais protegits a
l’empara de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels
espais de rellevància ambiental, o de la Llei  4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i la flora i la fauna
silvestres.

3. S’exclouen del procediment d’avaluació d’impacte ambiental
els projectes que, encara que s’incloguin en els supòsits de
l’article 10, s’hagin aprovat específicament mitjançant una llei
del Parlament de les Illes Balears, ja que els objectius
perseguits per la present llei, inclòs l’objectiu de la
disponibilitat d’informacions, s’aconsegueixen a través del
procediment legislatiu.

Article 14
Efectes transfronterers

1. Quan un projecte pugui tenir repercussions significatives
sobre el medi ambient d’un altre estat membre de la Unió
Europea, s’ha de seguir el procediment que regula el Conveni
sobre avaluació d’impacte en el medi ambient en un context
transfronterer, fet a Espoo el 25 de febrer del 1991 i que
Espanya va ratificar l’1 de setembre del 1997.

2. Als efectes de l’apartat anterior, l’òrgan ambiental que
intervingui en l’avaluació d’impacte ambiental d’aquests
projectes s’ha de relacionar amb l’estat afectat mitjançant el
ministeri competent en matèria d'afers exteriors.
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Article 15
Informes ambientals

1. Sense perjudici del que disposen els articles anteriors,
l’òrgan substantiu podrà solAlicitar, en relació amb una obra,
instalAlació o activitat no subjecta a avaluació d’impacte
ambiental, el pronunciament de l’òrgan ambiental sobre la
conveniència o no d’autoritzar el projecte o l’activitat i, si
s’escau, les mesures de tot tipus per minimitzar els impactes
negatius.

2. En aquests casos, se seguirà el procediment previst a l’article
48 d’aquesta llei.

Secció 2a
Plans i programes

Article 16
Plans i programes subjectes

1. Els plans i programes subjectes a avaluació ambiental
estratègica són en caràcter general els plans i programes, així
com les seves modificacions i revisions, que puguin  afectar
significativament el medi ambient i que compleixin els dos
requisits següents:

a) Que els elabori o aprovi una administració pública.
b) Que la seva elaboració i aprovació venguin exigides per

una disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de
Govern.

L’avaluació ambiental de plans i programes cofinançats per
la Comunitat Europea es realitzarà d’acord amb allò previst a
la normativa comunitària que li resulti aplicable.

2. Als efectes prevists a l’apartat anterior, s’entendrà que tenen
efectes significatius sobre el medi ambient aquells plans i
programes inclosos a l’annex III d’aquesta llei, sense perjudici
de l’article següent.

Article 17
Plans i programes de reduït àmbit territorial, modificacions
menors i plans i programes marc de futurs projectes

Se sotmetran a avaluació ambiental estratègica els plans i
programes següents, així com les seves modificacions i
revisions, quan l’òrgan ambiental així ho decideixi pel fet de
tenir efectes significatius sobre el medi ambient, d’acord amb
el procediment que s’estableix als articles 95 a 97 d’aquesta
llei:

a) Els plans i programes subjectes que estableixin l’ús de
zones de reduït àmbit territorial.

b) Les modificacions menors en els plans i programes
subjectes.

c) Els plans i programes diferents dels esmentats a l’article
anterior que estableixin un marc per a l’autorització futura de
projectes.

Article 18
Delimitació negativa de l’àmbit d’aplicació

Aquesta llei no serà d’aplicació als plans i programes
següents:

a) Els que tenen com a únic objectiu servir els interessos de
la defensa nacional o la protecció civil en casos d’emergència.

b) Els de tipus financer o pressupostari.

Capítol III
Competències

Article 19
Òrgan ambiental

1. La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears és l’òrgan
ambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
relació amb els projectes, plans o programes subjectes a
avaluació d’impacte ambiental o avaluació ambiental
estratègica que l’Administració de la comunitat autònoma, els
consells insulars, els municipis o les entitats de dret públic
vinculades o dependents de qualsevol d’aquestes
administracions territorials hagin d’autoritzar, elaborar, adoptar
o aprovar.

2. Reglamentàriament es determinarà l’organització, les
funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears.

3. Dins la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears es
crearà un comitè tècnic de composició multidisciplinària, amb
representants de les conselleries del Govern, dels consells
insulars i de l’Administració de l’Estat.

Així mateix es convidarà a participar en el punt de l’ordre
del dia en què tenguin interès, els ajuntaments, amb veu i vot,
i les persones, els promotors i les entitats interessades de cada
projecte, amb veu i sense vot, en els termes que s’estableixen
reglamentàriament.

4. La composició de la Comissió de Medi Ambient i del comitè
tècnic obeirà a criteris de competència territorial i funcional.

Article 20
Consulta preceptiva

Correspon a l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears evacuar la consulta preceptiva, prevista a la
legislació bàsica estatal, quan sigui competència de
l’Administració General de l’Estat formular la declaració
d’impacte ambiental dels projectes que li correspongui
autoritzar, elaborar o aprovar.

Article 21
Criteris tècnics i/o interpretatius

El conseller competent en matèria de medi ambient, previ
informe favorable de l’òrgan ambiental, podrà aprovar,
mitjançant ordre, criteris tècnics i/o interpretatius per a la
redacció dels estudis d’impacte ambiental dels projectes i els
informes de sostenibilitat i la memòria ambiental dels plans o
programes, així com per a la predicció i la valoració dels seus
possibles impactes.
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TÍTOL II
AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL DELS

PROJECTES

Capítol I
Avaluacions d’impacte ambiental dels projectes de

l’annex I

Secció 1a
Fase prèvia de consultes

Article 22
Consultes prèvies a l’estudi d’impacte ambiental

1. L’avaluació d’impacte ambiental de projectes es podrà
iniciar mitjançant la presentació per part del promotor d’una
memòria-resum del projecte, cursada a través de l’òrgan
substantiu a l’òrgan ambiental.

Aquesta memòria-resum contendrà com a mínim:

a) La definició, les característiques i la ubicació del
projecte.

b) Les principals alternatives que es considerin i l’anàlisi
dels impactes potencials de cadascuna.

c) Un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel
projecte.

2. L’òrgan ambiental, en el termini de quinze dies, elevarà
consultes prèvies a les persones, institucions i administracions
previsiblement afectades per l’execució del projecte, a les quals
trametrà una còpia de la memòria-resum i els requerirà una
resposta en un termini màxim de quinze dies.

3. L’òrgan ambiental haurà de determinar l’amplitud i el nivell
de detall de l’estudi d’impacte ambiental, prèvia consulta a les
administracions afectades i, si s’escau, a d’altres persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, vinculades a la
protecció del medi ambient. També podrà definir les modalitats
d’informació i consulta.

Article 23
Resultat de les consultes prèvies

1. Rebudes les respostes a les consultes prèvies i, en tot cas, en
el termini màxim d’un mes a comptar des de la solAlicitud de
consulta a què es refereix l’apartat 2 de l’article anterior,
l’òrgan ambiental en notificarà el resultat al promotor, així com
la documentació disponible que obri en poder de l’òrgan
ambiental, sense perjudici de qualsevol altra, la qual s’haurà de
tenir en compte en la redacció de l’estudi d’impacte ambiental.

2. Així mateix, es podran evacuar les consultes prèvies
mitjançant una reunió, a la qual assistiran les persones i els
distints representants de les institucions i administracions
previsiblement afectades, exposaran el seu informe sobre la
memòria-resum del projecte i aportaran la documentació de què
disposin a aquests efectes. L’acta que s’aixequi d’aquesta
reunió es notificarà al promotor i el seu contingut haurà de
tenir-se en compte en la redacció de l’estudi d’impacte
ambiental.

3. El resultat d’aquesta fase no condicionarà el sentit de la
declaració d’impacte ambiental.

Secció 2a
Inici

Article 24
La solAlicitud d’inici

1. Sense perjudici de la fase prèvia de consultes a què es
refereix la secció anterior, el procediment d’avaluació
d’impacte ambiental dels projectes de l’annex I s’inicia
mitjançant solAlicitud del promotor cursada a través de l’òrgan
substantiu a l’òrgan ambiental.

2. La solAlicitud d’iniciació haurà de tenir el contingut mínim
que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Article 25
Documentació a annexar a la solAlicitud

La solAlicitud haurà d’anar acompanyada de la
documentació següent:

a) Còpia completa del projecte subjecte a avaluació
d’impacte ambiental.

b) Estudi d’impacte ambiental, degudament signat.
c) Certificat de la informació pública del projecte i de

l’estudi d’impacte ambiental, així com còpia de les alAlegacions
formulades i un informe valoratiu d’aquestes, que puguin ser
rellevants a efectes ambientals.

d) Certificació de la no necessitat d’informació pública del
projecte segons la legislació substantiva, si s’escau.

e) Informes emesos obrants a l’expedient que puguin ser
rellevants a efectes ambientals.

f) Resguard acreditatiu del pagament de la taxa
corresponent.

Article 26
Esmena i millora de la solAlicitud

1. Si la solAlicitud d’iniciació no reuneix els requisits
assenyalats a l’article 24.2 d’aquesta llei o no va acompanyada
de la documentació a què es refereix l’article 25 d’aquesta llei,
es requerirà a l’interessat, per conducte de l’òrgan substantiu
perquè en un termini mínim de deu dies i màxim de quinze,
esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació
que si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia
resolució dictada per l’òrgan competent.

2. Es trametrà còpia del requeriment de l’òrgan ambiental al
promotor, perquè en tingui coneixement.

3. En el requeriment al promotor per l’esmena de deficiències
i l’aportació de la documentació es farà constar la suspensió del
termini per resoldre i notificar la declaració d’impacte
ambiental, pel temps que transcorri entre la notificació del
requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari
o, si no n’hi ha, pel transcurs del termini concedit.

4. L’esmena de deficiències o l’aportació de la documentació
la farà el promotor per conducte de l’òrgan substantiu.
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Article 27
L’estudi d’impacte ambiental

1. L’estudi d’impacte ambiental ha de tenir, com a mínim, el
contingut següent:

a) Una descripció general del projecte i una relació de totes
les accions derivades de l’actuació susceptibles de produir
impactes en el medi ambient, tant a la fase de realització, com
a la de funcionament i, si s’escau, a la de clausura.

b) Una exposició de les principals alternatives tècnicament
viables i una justificació de la solució adoptada des del punt de
vista ambiental.

c) Un inventari ambiental.
d) Una identificació dels impactes sobre el medi ambient,

amb un esment especial a la salut de les persones i, si s’escau,
la fauna, la flora, el sòl, l’aire, l’aigua, el medi marí, els factors
climàtics, el paisatge, els béns materials inclòs el patrimoni
cultural, i el risc d’incendi forestal.

e) Una valoració dels impactes assenyalant els indicadors o
paràmetres de comparació utilitzats.

f) Una ponderació dels impactes i una valoració global on
s’inclouran les distintes alternatives estudiades.

g) Les mesures protectores, correctores o compensatòries
dels impactes.

h) Un pla o programa de vigilància ambiental.
i) Les conclusions de l’estudi d’impacte ambiental.
j) Un document de síntesi, que contindrà un resum de

l’estudi i les conclusions en termes fàcilment comprensibles.

2. L’estudi d’impacte ambiental l’ha de redactar un equip
multidisciplinari, llevat dels casos en què l’anàlisi dels impactes
permeti que la redacció la dugui a terme un sol tècnic amb la
titulació idònia.

3. L’estudi d’impacte ambiental ha de garantir la identificació,
l’anàlisi i la valoració adequades dels impactes més importants
del projecte i l’ús de la metodologia més adient segons les
millors tècniques disponibles, d’acord amb la millor evidència
científica disponible, vetllant especialment per la salut de les
persones.

4 L'òrgan substantiu i l'òrgan ambiental han d'atendre les
peticions de colAlaboració, si s’escau, del promotor del projecte
per determinar la composició tècnica de l’equip redactor de
l’estudi d'impacte ambiental quan sigui exigible.

5. Reglamentàriament, mitjançant ordre del conseller
competent en matèria de medi ambient, es desenvoluparà, si
pertoca, el contingut dels estudis d’impacte ambiental.

Article 28
Informació pública

1. Les administracions públiques promouran i asseguraran la
participació de les persones interessades en la tramitació dels
procediments d’autorització de projectes que s’hagin de
subjectar a avaluació d’impacte ambiental i adoptaran les
mesures previstes en aquesta llei per garantir que l’esmentada
participació sigui real i efectiva.

A tal efecte, l’òrgan substantiu sotmetrà l’estudi d’impacte
ambiental dins del procediment aplicable per a l’autorització o
la realització del projecte que correspongui, i conjuntament
amb aquest, al tràmit d’informació pública i a la resta

d’informes que s’hi estableixin. Aquest tràmit s’evacuarà en
aquelles fases del procediment en les quals estiguin encara
obertes totes les opcions relatives a la determinació del
contingut, l’extensió i la definició del projecte subjecte a
autorització i sotmès a avaluació d’impacte, i tindrà una
duració no inferior a trenta dies.

Aquest tràmit d’informació pública també haurà de ser
evacuat per l’òrgan substantiu en relació amb els projectes que
requereixin l’autorització ambiental integrada segons el que
estableix la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control
integrats de la contaminació.

2. Durant l’evacuació del tràmit d’informació pública, l’òrgan
substantiu informarà el públic dels aspectes rellevants
relacionats amb el procediment d’autorització del projecte i,
concretament, dels següents aspectes:

a) La solAlicitud d’autorització del projecte.
b) El fet que el projecte està subjecte a un procediment

d’avaluació d’impacte ambiental, així com, si s’escau, que pot
resultar d’aplicació el previst a l’article 30 en matèria de
consultes transfrontereres.

c) Identificació de l’òrgan competent per resoldre el
procediment, d’aquells dels quals pot obtenir-se informació
pertinent i d’aquells als quals puguin presentar-se observacions,
alAlegacions i consultes, així com del termini disponible per a
la seva presentació.

d) Naturalesa de les decisions o, si pertoca, dels esborranys
o del projecte de decisions que es vagin a adoptar.

e) Indicació de la disponibilitat de la informació recollida
d’acord amb els articles 23 i 27 d’aquesta llei, i de la data i el
lloc o els llocs en què es posarà a disposició del públic
l’esmentada informació.

f) Identificació de les modalitats de participació.

3. Simultàniament, l’òrgan substantiu consultarà les
administracions públiques afectades que hagin estat prèviament
consultades en relació amb la definició de l’abast i el nivell de
detall de l’estudi d’impacte ambiental, i els proporcionarà la
següent informació, que, a més, es posarà a disposició del
públic interessat: 

a) Tota la informació recollida en virtut dels articles 23 i 27
d’aquesta llei.

b) Tota la documentació rellevant rebuda per l’òrgan
substantiu amb anterioritat a l’evacuació de tràmit d’informació
pública.

L’òrgan substantiu informarà les persones interessades i les
administracions públiques afectades del dret a participar en el
corresponent procediment i del moment en què poden exercitar
l’esmentat dret. La notificació indicarà l’autoritat competent a
la qual s’han de trametre les observacions i alAlegacions en què
es concreti dita participació i el termini en què hauran de
trametre’s. Aquest termini no serà inferior a trenta dies.

4. Així mateix, l’òrgan substantiu posarà a disposició de les
persones interessades i de les administracions públiques
afectades aquella altra informació distinta de la prevista en
l’apartat 3, que només pugui obtenir-se una vegada expirat el
tràmit d’informació pública i que resulti rellevant als efectes de
la decisió sobre l’execució del projecte.
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5. Si en el procediment substantiu aplicable per autoritzar o
aprovar el projecte no és exigible el tràmit d’informació
pública, l’òrgan ambiental sotmetrà directament el projecte i
l’estudi d’impacte ambiental a aquest tràmit i solAlicitarà els
informes que, si pertoca, consideri necessaris.

Aquesta informació pública s’ha d’anunciar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, almenys a un dels diaris de major
circulació de l’illa on es fa l’actuació i a la pàgina web de
l’òrgan ambiental, per un termini no inferior a un mes.

6. Els resultats de les consultes i de la informació pública
s’hauran de prendre en consideració pel promotor en el seu
projecte, així com per l’òrgan substantiu en la seva autorització.

Secció 3a
Tramitació

Article 29
Informes preceptius i convenients

1. Presentada la solAlicitud i la totalitat de la documentació o,
si s’escau, esmenades les deficiències i aportats els documents,
se solAlicitaran els informes preceptius a l’òrgan de la mateixa
o de distinta administració, així com els que s’estimin
convenients per resoldre, amb suspensió del termini per
resoldre i notificar, pel temps que transcorri entre la petició,
que s’haurà de comunicar als promotors, i la recepció de
l’informe, que igualment els haurà de ser comunicada. El
termini de suspensió no podrà excedir, en cap cas, dels dos
mesos.

2. Així mateix, es podran evacuar els informes anteriors
mitjançant una reunió, a la qual assistiran els distints
representants de les institucions i administracions que s’estimin
convenients i on exposaran el seu informe. Tot seguit,
s’aixecarà acta del contingut d’aquesta reunió, que es notificarà
al promotor.

Article 30
Consultes transfrontereres

Quan l’òrgan substantiu consideri que l’execució d’un
projecte pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient
d’un altre estat membre de la Unió Europea o quan un estat
membre d’aquesta que pugui resultar afectat significativament
ho solAliciti, correspon al Govern de les Illes Balears suspendre
el procediment d’aprovació del projecte i comunicar-ho a
l’òrgan de l’Administració General de l’Estat competent perquè
ho notifiqui a les institucions europees, a fi de determinar el
procediment de les consultes transfrontereres que
corresponguin.

Article 31
Proposta del comitè tècnic

Previ informe tècnic i jurídic un comitè tècnic de l’òrgan
ambiental formularà una proposta de resolució que podrà
consistir a:

a) Emetre un informe favorable, amb condicions o sense.
b) Emetre un informe desfavorable, degudament motivat.

c) No emetre informe fins que s’esmenin les deficiències o
s’aporti la documentació, una vegada analitzat el contingut de
l’expedient.

Secció 4a
Declaració d’impacte

Article 32
Òrgan competent

La declaració d’impacte ambiental la formularà l’òrgan
ambiental, a proposta d’un comitè tècnic, llevat de casos
d’urgència apreciats pel mateix òrgan ambiental i previ informe
tècnic sobre l’actuació.

Article 33
Contingut

1. La declaració d’impacte ambiental determinarà, únicament
a efectes ambientals, la conveniència o no de realitzar el
projecte i, en cas afirmatiu, fixarà les condicions en què haurà
de realitzar-se, així com, si s’escau, les mesures protectores,
correctores o compensatòries, amb les prescripcions pertinents
per al seguiment del pla o programa de vigilància ambiental.
També proposarà, si n’és el cas, la constitució d’una fiança i
d’una assegurança de responsabilitat civil, de conformitat amb
el que estableix aquesta llei.

2. Si l’òrgan ambiental observa l’existència de deficiències o la
manca de documentació, acordarà la no formulació de la
declaració d’impacte ambiental fins que s’esmenin les
deficiències o s’aporti la documentació solAlicitada.

Article 34
Termini

1. El termini per formular la declaració d’impacte, així com per
a la seva notificació serà de tres mesos, a comptar des de
l’entrada de la solAlicitud i de la totalitat de la documentació en
el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.

2. En casos excepcionals degudament justificats, la persona
titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient,
a proposta de l’òrgan ambiental, pot incrementar en un mes el
termini establert a l’apartat 1 d’aquest article.

Article 35
Nous requeriments

En qualsevol moment anterior a la declaració d’impacte,
l’òrgan ambiental, per raons degudament motivades o per
circumstàncies sobrevingudes, podrà requerir al promotor que
completi l’estudi d’impacte ambiental o que ampliï la
documentació, amb la corresponent suspensió del termini per
resoldre, en els termes de l’article 26.3 d’aquesta llei.

Article 36
Resolució de discrepàncies

1. En cas de discrepància entre l’òrgan substantiu i l’òrgan
ambiental respecte de la conveniència d’executar o no el
projecte o sobre el contingut de la declaració d’impacte,
s’obrirà un període de consultes, i es designaran a aquest efecte
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dos representants d’ambdós òrgans, per tal que en el termini
màxim d’un mes arribin a un acord.

2. En el supòsit que persisteixi la discrepància, resoldrà:

a) El Consell de Govern, si es tracta de projectes o activitats
a autoritzar o aprovar per la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

b) Un òrgan de composició paritària, integrat per
representants del Govern de les Illes Balears i del consell
insular o de l’ajuntament corresponent, segons a qui
correspongui aprovar el projecte, si es tracta de projectes o
activitats a autoritzar o aprovar pels consells insulars o pels
ajuntaments. En cas d’empat en la votació, l’òrgan substantiu
tindrà vot de qualitat.

3. L’acord a què es refereixen els apartats 1 i 2, que haurà de
motivar els canvis que s’hagin produït i valorar les seves
repercussions ambientals, inclourà el contingut de la decisió i
les condicions imposades; la motivació de la decisió, en relació
amb el resultat dels informes i de la informació pública de
l’avaluació d’impacte ambiental i una descripció de les mesures
correctores, protectores o compensatòries adients, que s’hauran
d’incorporar, en tot cas, en base a la declaració d’impacte, a fi
d’evitar, reduir i, si és possible, anulAlar els principals efectes
adversos, així com les prescripcions necessàries per al
seguiment del pla o programa de vigilància ambiental.

Article 37
Publicació

1. La declaració d’impacte ambiental o l’acord de resolució de
discrepàncies a què es refereix l’article anterior, el publicarà
l’òrgan ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè
en tingui coneixement el públic en general, en el termini màxim
d’un mes a comptar des de la seva adopció.

2. La publicació comprendrà, com a mínim, els aspectes
següents:

a) Una descripció general del projecte.
b) Un resum de l’estudi de l’impacte ambiental.
c) El resultat de les consultes i la informació pública sobre

l’impacte ambiental del projecte.
d) L’acord de l’òrgan ambiental sobre la declaració

d’impacte ambiental.
e) L’acord de resolució de discrepàncies, si s’escau.

Article 38
Publicació de la decisió sobre l’execució del projecte

Una vegada adoptada la decisió sobre l’execució del
projecte, l’òrgan substantiu la farà pública, tot posant a
disposició del públic, d’acord amb l’article 8 d’aquesta llei, i si
pertoca, dels estats membres consultats, la següent informació:

a) El contingut de la decisió i les condicions imposades.
b) Les principals raons i consideracions en què es basa la

decisió, en relació amb les observacions i opinions expressades
durant l’avaluació d’impacte ambiental.

c) Quan calgui, una descripció de les principals mesures per
evitar, reduir i, si és possible, anulAlar els principals efectes
adversos.

Article 39
Impugnabilitat

La declaració d’impacte ambiental o l’acord de resolució de
discrepàncies de l’article 36 tenen el caràcter d’acte de tràmit
no impugnable de forma autònoma o separada de la resolució
substantiva, llevat dels supòsits a què es refereix l’article 107.1
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú del 1992, en la redacció
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En els supòsits
esmentats es podrà interposar, alternativament, recurs potestatiu
de reposició o, directament, recurs contenciós administratiu, en
els terminis i la forma que estableix la legislació vigent.

Capítol II
Avaluació dels projectes inclosos a l’annex II i dels

projectes no inclosos a l’annex I que puguin afectar els
espais de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000

Secció 1a
Supòsits

Article 40
Projectes subjectes

1. Els projectes inclosos a l’annex II i els projectes no inclosos
a l’annex I que puguin afectar els espais de la Xarxa Ecològica
Europea Natura 2000 se sotmetran a avaluació d’impacte
ambiental quan així ho decideixi l’òrgan ambiental en cada cas.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el promotor d’un
projecte inclòs a l’annex II o d’un projecte no inclòs a l’annex
I que pugui afectar els espais de la Xarxa Ecològica Europea
Natura 2000, pot solAlicitar la subjecció a avaluació d’impacte
ambiental, sense necessitat de decisió de l’òrgan ambiental,
quan entengui que els impactes del projecte així ho exigeixen.

Secció 2a
Procediment

Article 41
Fase prèvia de comunicació

1. El promotor d’un projecte, públic o privat, consistent en la
realització d’obres, instalAlacions o de qualsevol altra activitat
compresa a l’annex II d’aquesta llei, o d’un projecte no inclòs
a l’annex I que pugui afectar els espais de la Xarxa Ecològica
Europea Natura 2000, haurà de comunicar la seva intenció de
realitzar el projecte a l’òrgan ambiental, per conducte de
l’òrgan substantiu.

2. A l’escrit de comunicació s’hi haurà d’adjuntar un document
ambiental que inclogui, com a mínim:

a) La definició, les característiques i la ubicació del
projecte, indicant la classificació del sòl i el règim jurídic
aplicable, i la seva possible inclusió a un espai natural protegit,
així com la cartografia de la zona.

b) Les principals alternatives estudiades.
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c) La possible acumulació amb altres projectes existents o
futurs.

d) Una descripció del medi afectat i una anàlisi d’impactes
potencials en el medi ambient.

e) La possibilitat d’introduir millores ambientals i mesures
preventives, correctores o compensatòries.

f) La forma de realitzar el seguiment que garanteixi el
compliment de les indicacions i mesures protectores i
correctores contingudes en el document ambiental.

Article 42
Tramitació

1. Si l’escrit de comunicació no reuneix els requisits o no va
acompanyat de la documentació assenyalada a l’article anterior,
s’aplicarà el que disposa l’article 26 d’aquesta llei.

2. Presentats l’escrit de comunicació i la totalitat de
documentació o, si pertoca, esmenades les deficiències i
aportats els documents, es consultarà a les administracions,
persones i institucions afectades per la realització del projecte
i se’ls donarà un termini de quinze dies, sense perjudici de la
possibilitat d’evacuar les consultes mitjançant la reunió prevista
a l’article 29.2 d’aquesta llei.

Article 43
Proposta del comitè tècnic

Un comitè tècnic de l’òrgan ambiental, previ informe tècnic
i jurídic, elevarà una proposta motivada de decisió a l’òrgan
ambiental sobre la subjecció o no a avaluació d’impacte
ambiental del projecte.

Article 44
Decisió

1. L’òrgan ambiental decidirà, mitjançant acord motivat, la
subjecció o no del projecte a avaluació d’impacte ambiental, en
base als criteris següents:

a) Les característiques dels projectes, sobretot des del punt
de vista de la dimensió, l’acumulació amb altres projectes, l’ús
de recursos naturals, la generació de residus, la contaminació
i d’altres inconvenients, i també el risc d’accidents, considerant
d’una manera especial les substàncies i tecnologies utilitzades.

b) La ubicació dels projectes, de manera que es tingui en
compte la sensibilitat ambiental de les àrees geogràfiques
afectades i, en particular, l’ús existent del sòl i la relativa
abundància, la qualitat i la capacitat regenerativa dels recursos
naturals de cada zona.

c) La capacitat de càrrega del medi natural, amb una atenció
especial a les zones humides, les zones costaneres, les àrees de
muntanya i de bosc, els espais naturals protegits, les zones
d’especial protecció designades en aplicació de les directives
79/409/CEE i 92/43/CEE, les àrees on ja s’hagin ultrapassat els
objectius de qualitat ambiental que estableix el dret comunitari,
les àrees de densitat demogràfica alta i el patrimoni cultural.

d) Les característiques de l’impacte potencial del projecte
en relació amb els criteris que estableixen els apartats a) i b)
d’aquest article, i, en particular, l’extensió de l’impacte, és a
dir, la dimensió de l’àrea geogràfica i de la població afectades,
el caràcter transfronterer, la magnitud i la complexitat, la
probabilitat i la durada, la freqüència i la reversibilitat.

2. La decisió de l’òrgan ambiental s’haurà de formular en el
termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’entrada de
l’escrit de comunicació, amb la totalitat de la documentació
annexa, en el registre de l’òrgan competent per a la seva
tramitació.

3. La falta de resolució i notificació en el termini indicat a
l’apartat anterior implicarà la subjecció del projecte a avaluació
d’impacte ambiental, sense perjudici d’una decisió posterior
sobre la no subjecció.

4. La decisió motivada la publicarà l’òrgan ambiental al Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i a altres mitjans segons la previsió
de l’article 8.

5. La decisió motivada de l’òrgan ambiental sobre la subjecció
o no del projecte a avaluació d’impacte ambiental exhaureix la
via administrativa i és susceptible, alternativament, de recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan ambiental o,
directament, de recurs contenciós administratiu, en els terminis
i la forma que estableix la legislació vigent.

Article 45
Informe ambiental i avaluació de repercussions ambientals

1. No obstant el que disposa l’article anterior, l’òrgan
ambiental pot decidir, motivadament, que els projectes que no
se subjectin a avaluació d’impacte ambiental en base als criteris
de subjecció, siguin objecte d’un informe ambiental, amb la
possible inclusió de mesures correctores, protectores i
compensatòries.

2. En el supòsit de projectes que afectin espais de la Xarxa
Ecològica Europea Natura 2000 que no se subjectin a avaluació
d’impacte ambiental en base als criteris de subjecció, se
sotmetran a l’avaluació de repercussions d’acord amb l’article
39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO).

Article 46
Procediment

Els projectes inclosos a l’annex II que per decisió motivada
de l’òrgan ambiental se subjectin a avaluació d’impacte
ambiental s’ajustaran al procediment establert als articles 24 a
39 d’aquesta llei.

Capítol III
Informes ambientals

Article 47
Subjecció

Quan la legislació substantiva o sectorial, així com el
planejament territorial, mediambiental o sectorial, prevegin
l’emissió d’un informe ambiental en relació amb una obra, un
projecte o una activitat no subjectes a avaluació d’impacte
ambiental segons els annexos I i II d’aquesta llei, se seguirà la
tramitació prevista en aquest capítol.
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Article 48
Procediment

1. La solAlicitud d’informe ambiental la formularà l’òrgan
substantiu a l’òrgan ambiental i li trametrà una còpia del
projecte i una memòria ambiental.

2. La memòria ambiental haurà de caracteritzar l’actuació i
contenir una anàlisi dels impactes del projecte en relació amb
el medi ambient, les consideracions ambientals a tenir en
compte i, si s’escau, les mesures correctores, protectores o
compensatòries.

3. L’informe l’emetrà un comitè tècnic creat a aquest efecte, en
els termes que s’estableixin reglamentàriament, en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’entrada de la solAlicitud en
el registre de l’òrgan competent per a la seva emissió.

Capítol IV
Disciplina ambiental

Secció 1a
Disposicions generals

Article 49
Competències

1. Correspon als òrgans substantius competents per raó de la
matèria l’exercici de les competències de disciplina ambiental.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’òrgan
ambiental pot recaptar informació de l’òrgan substantiu, fer les
comprovacions que consideri convenients i formular-li
requeriments, a fi d’exercir les potestats que estableix aquesta
llei.

Article 50
Contingut

1. En relació amb la declaració d’impacte ambiental o, si n’és
el cas, l’acord de resolució de discrepàncies, la disciplina
ambiental comprèn les següents activitats:

a) Les fiances i les assegurances de responsabilitat.
b) La vigilància i el seguiment.
c) La caducitat o la modificació.
d) El règim d’infraccions i sancions.
e) La suspensió de l’execució del projecte i d’altres mesures

cautelars.
f) La restitució de la realitat física alterada i la

indemnització per danys i perjudicis.
g) L’execució forçosa.
h) La prestació ambiental substitutòria.

2. Així mateix, la disciplina ambiental comprèn la revisió
d’ofici de les resolucions o dels acords d’autorització o
l’aprovació del projecte que s’adopti sense avaluació d’impacte
ambiental quan sigui necessari, en els termes que estableix
aquesta llei.

Secció 2a
Fiances i assegurances de responsabilitat

Article 51
Fiances

A fi de garantir l’execució de les mesures correctores,
protectores o compensatòries, l’òrgan competent per la raó de
la matèria pot exigir la prestació d’una fiança, amb la quantia,
la forma i les condicions que es determinin reglamentàriament.

Article 52
Assegurances de responsabilitat civil

1. Quan es tracti d’activitats que comportin un risc potencial
greu per a les persones, per als béns o per al medi ambient, i a
fi de cobrir els riscs de danys a persones, a béns i al medi
ambient en general, l’òrgan competent per raó de la matèria
podrà exigir la constitució d’una assegurança de responsabilitat
civil, encara que la normativa sectorial no ho prevegi.

2. L’assegurança haurà de cobrir, en tot cas:

a) Les indemnitzacions per mort, lesions o malaltia de les
persones.

b) Les indemnitzacions per danys als béns.
c) El costos de reparació i recuperació del medi ambient

alterat.

3. Reglamentàriament es determinaran les condicions de les
assegurances de responsabilitat civil, així com la quantia, la
forma de prestació, l’extinció i la resta d’elements.

4. El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici
del que estableix la normativa bàsica estatal i comunitària en
matèria de responsabilitat ambiental.

Secció 3a
Vigilància i seguiment

Article 53
Objecte

1. La vigilància i el seguiment del compliment del que
s’estableix a la declaració d’impacte ambiental o, si n’és el cas,
de les mesures contingudes a l’acord de resolució de
discrepàncies, tenen com a objectius:

a) Vetllar perquè, en relació amb el medi ambient,
l’activitat es realitzi segons el projecte i les condicions en què
s’hagi autoritzat, i realitzar les manifestacions oportunes sobre
l’eficàcia de la declaració d’impacte ambiental.

b) Valorar l’eficàcia de les mesures correctores, protectores
i compensatòries aplicables, a efecte d’introduir les
modificacions que siguin adients a través del pla o del
programa de vigilància ambiental.

2. Als efectes prevists en aquest article, l’òrgan substantiu
comunicarà a l’òrgan ambiental l’inici i l’acabament de les
obres, així com l’inici de la fase d’explotació.
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Article 54
Informes periòdics

1. El promotor del projecte subjecte a avaluació d’impacte
ambiental és obligat a trametre a l’òrgan substantiu i, per
conducte d’aquest, a l’òrgan ambiental uns informes amb la
periodicitat establerta al pla o al programa de vigilància o, si
n’és el cas, a la declaració d’impacte, a l’acord de resolució de
discrepàncies o a la resolució substantiva d’autorització o
aprovació del projecte, relatius al compliment, a la vigilància
i al seguiment dels aspectes ambientals del projecte.

2. El promotor serà obligat a contractar un auditor ambiental
que acrediti el compliment del que preveu l’apartat 1 d’aquest
article, almenys quan el pressupost del projecte superi la
quantia d’un milió d’euros, quan es produeixi una afecció a
espais naturals protegits o de rellevància ambiental o quan
concorrin circumstàncies especials que ho justifiquin, en els
termes i en la forma que s’estableixin reglamentàriament.

3. L’òrgan substantiu no podrà expedir el certificat final d’obra
o donar per acabada l’obra, la instalAlació o l’activitat sense el
certificat de l’auditor ambiental, quan sigui exigible.

Article 55
Despeses

El promotor del projecte ha de fer-se càrrec de les despeses
de les mesures preventives, correctores i compensatòries
aplicables i l’òrgan substantiu podrà exigir, en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, la prestació d’una fiança que
garanteixi l’execució de les mesures esmentades en els termes
que estableix l’article 51 d’aquesta llei.

Secció 4a
Caducitat o modificació de la declaració d’impacte

Article 56
Caducitat o modificació

1. Transcorreguts quatre anys des de l’aprovació del projecte
sense haver-se’n iniciat l’execució per causa imputable al
promotor, l’òrgan substantiu iniciarà el procediment de
caducitat de la declaració d’impacte ambiental, amb audiència
del promotor, i aquest haurà d’iniciar de nou el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental del projecte.

No obstant això, l’òrgan ambiental podrà resoldre, a
solAlicitud del promotor, que l’esmentada declaració continua
vigent en no haver-se produït canvis substancials en els
elements essencials que han servit de base per realitzar
l’avaluació d’impacte ambiental. El termini màxim de remissió
de l’informe sobre la revisió de la declaració d’impacte és de
seixanta dies, transcorregut el qual podrà entendre’s vigent la
declaració d’impacte formulada en el seu moment.

2. La declaració d’impacte o l’acord de resolució de
discrepàncies podran modificar-se, prèvia tramitació del
procediment contradictori oportú i sense indemnització, quan
concorri alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan sorgeixin circumstàncies sobrevingudes que
exigeixin la revisió de les condicions establertes a la declaració
d’impacte.

b) Quan així ho exigeixi la legislació vigent aplicable al
projecte.

3. Als efectes prevists en aquest article, el promotor de
qualsevol projecte o activitat subjectes a avaluació d’impacte
ambiental haurà de comunicar a l’òrgan ambiental, amb la
deguda antelació, la data d’inici d’execució.

Secció 5a
El règim d’infraccions i sancions

Article 57
Àmbit d’aplicació

1. La potestat sancionadora en matèria d’avaluació d’impacte
ambiental s’aplica als projectes privats, d’acord amb el que
disposa l’article 8 bis del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de
28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental, introduït per la
Llei 6/2001.

2. Quan la infracció sigui imputable a una administració
pública, en la seva condició de promotora d’un projecte,
s’aplicarà la normativa reguladora de la responsabilitat de
l’administració i dels seus agents i funcionaris.

Article 58
Principis

1. La potestat sancionadora en matèria d’avaluació d’impacte
ambiental s’exercirà d’acord amb els principis establerts amb
caràcter general en el títol IX de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

2. La responsabilitat administrativa regulada en aquesta llei ho
serà sense perjudici de la responsabilitat civil i penal, i quan
l’administració estimi que el fet pot ser constitutiu de delicte o
falta el posarà en coneixement del Ministeri Fiscal o de l'òrgan
judicial competent i suspendrà el procediment administratiu
sancionador.

3. Quan la mateixa conducta resulti sancionable d’acord amb
aquesta llei i amb altres normes de protecció ambiental,
s’imposarà únicament la sanció més greu de les que resultin
aplicables o, si totes tenen la mateixa gravetat, la de més
quantia. Si ambdues normes tipifiquen la mateixa infracció,
prevaldrà la norma especial.

El paràgraf anterior no serà aplicable a les accions o
omissions que infringeixin normes de protecció ambiental i
normes d’índole sectorial encaminades a la protecció de béns
o valors distints o que es basin en l’incompliment de diferents
obligacions formals.

Article 59
Concepte i classes d’infraccions

1. Són infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental
de projectes privats les accions o omissions doloses o culposes
en qualsevol grau de negligència que estan tipificades o
sancionades com a tals en aquesta llei.

2. Les infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental
de projectes privats es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
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Article 60
Persones responsables

1. Són subjectes responsables de les infraccions en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes privats les
persones físiques o jurídiques que realitzin les accions o
omissions tipificades com a infraccions doloses o culposes en
aquesta llei, en qualsevol grau de negligència.

2. Entre d’altres, seran subjectes responsables, segons els casos,
quan concorri dol o culpa, les persones següents:

a) El promotor del projecte.
b) L’autor del projecte i/o el tècnic director.
c) El redactor de l’estudi d’impacte ambiental.
d) El contractista de les obres.
e) L’auditor ambiental, si n’és el cas.

3. Quan els subjectes responsables de les infraccions, doloses
o culposes, siguin diverses persones conjuntament, quedaran
solidàriament obligades al pagament de la sanció davant
l’administració.

Article 61
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) L’inici de l’execució d’un projecte subjecte a avaluació
d’impacte ambiental, d’acord amb l’annex I, que incompleixi
aquest requisit.

b) L’inici o l’execució d’un projecte considerat a l’annex II
o d’un projecte no inclòs a l’annex I que pugui afectar els
espais de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, que s’hagi
de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb
l’article 10 d’aquesta llei.

c) La comissió de dues o més faltes greus en un període de
dos anys.

Article 62
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) L’ocultació de dades, el falsejament o la manipulació
maliciosa en la redacció del projecte i en el procediment
d’avaluació d’impacte ambiental.

b) L’incompliment de les condicions ambientals fixades a
la declaració d’impacte ambiental o, si n’és el cas, a l’acord de
resolució de discrepàncies, així com l’incompliment greu de les
corresponents mesures correctores, protectores o
compensatòries.

c) L’incompliment greu del pla o programa de vigilància
ambiental o el falsejament de les dades d’aquest pla o
programa.

d) L’incompliment de l’obligació de comunicar la intenció
de realitzar un projecte inclòs a l’annex II d’aquesta llei o d’un
projecte no inclòs a l’annex I que pugui afectar els espais de la
Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, a què es refereix
l’article 41.1 d’aquesta llei.

e) L’obstrucció greu als treballs de vigilància i seguiment de
l’administració.

f) L’incompliment de l’obligació de subministrar a
l’administració la documentació a què es refereix l’article 41.2
d’aquesta llei en relació amb els projectes de l’annex II i els
projectes no inclosos a l’annex I que puguin afectar els espais
de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

g) La comissió d’alguna de les infraccions tipificades a
l’article anterior quan per la quantia i l’entitat no mereixin la
qualificació de molt greus.

h) L’incompliment de les resolucions de tancament o
clausura d’establiments, de suspensió d’activitats, d’adopció de
mesures correctores o de restauració del medi físic o biològic.

i) L’incompliment de les mesures cautelars adoptades per
l’òrgan competent d’acord amb aquesta llei.

j) La comissió de dues o més faltes lleus en un període de
dos anys.

Article 63
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment de qualsevol de les previsions
contingudes en aquesta llei, quan no estigui tipificat com a
infracció molt greu o greu, d’acord amb els apartats anteriors.

b) L’adopció de mesures correctores, protectores o
compensatòries, així com la restitució de la realitat física o
biològica, fora del termini concedit a aquest efecte.

c) La manca de colAlaboració en els treballs de vigilància i
seguiment de l’administració, quan no estigui tipificada com a
infracció greu.

d) La comissió d’alguna de les infraccions tipificades a
l’article anterior, quan per la quantia i l’entitat no mereixin la
qualificació de greus.

Article 64
Prescripció de les infraccions

Les infraccions administratives en matèria d’avaluació
d’impacte ambiental prescriuen en els terminis i les formes que
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Article 65
Classes de sancions

Les infraccions en matèria d’avaluació d’impacte ambiental
de projectes privats se sancionaran mitjançant la imposició de
sancions pecuniàries i, si s’escau, de sancions no pecuniàries de
caràcter accessori.

Article 66
Sancions per infraccions molt greus, greus i lleus

1. A les infraccions molt greus se’ls aplicarà una o diverses de
les següents sancions:

a) Multa des de 300.001 fins a 3.000.000 euros.
b) Tancament de l’establiment per un període no superior

a quatre anys ni inferior a dos.
c) Suspensió total o parcial de l’activitat per un període no

superior a quatre anys ni inferior a dos.
d) Clausura definitiva, total o parcial, de l’establiment.
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e) Cessació definitiva de l’activitat.
f) Prohibició d’obtenció de subvencions de la comunitat

autònoma per un període no superior a quatre anys ni inferior
a dos.

g) Prohibició de contractar amb la comunitat autònoma per
un període no superior a quatre anys ni inferior a dos.

2. A les infraccions greus se’ls aplicarà una o diverses de les
següents sancions:

a) Multa des de 30.001 fins a 300.000 euros.
b) Tancament de l’establiment per un període no superior

a dos anys ni inferior a sis mesos.
c) Suspensió total o parcial de l’activitat per un període no

superior a dos anys ni inferior a sis mesos.
d) Prohibició d’obtenir subvencions de la comunitat

autònoma per un període no superior a dos anys.
e) Prohibició de contractar amb la comunitat autònoma per

un període no superior a dos anys.

3. A les infraccions lleus se’ls aplicarà una o diverses de les
següents sancions:

a) Multa de fins a 30.000 euros.
b) Tancament de l’establiment o suspensió total o parcial de

l’activitat per un període no superior a sis mesos.

4. La sanció de multa serà compatible amb una o més de la
resta de sancions previstes en els apartats anteriors.

5. La multa en cap cas no podrà ser igual o inferior al benefici
que resulti de la comissió de la infracció, i se’n podrà
incrementar la quantia fins al doble del dit benefici, encara que
això suposi superar les sancions màximes previstes en els
apartats anteriors.

6. Les sancions corresponents a infraccions molt greus i greus
es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els
mitjans de comunicació social que es considerin adequats, per
a la prevenció de futures conductes infractores, mitjançant la
indicació del nom dels subjectes responsables i de les
infraccions comeses.

Article 67
Graduació de les sancions

1. Les sancions hauran de guardar la proporcionalitat deguda
amb la gravetat de l’acció o l’omissió constitutiva de la
infracció.

2. Les sancions es graduaran tenint en compte, especialment,
els criteris següents:

a) El risc o dany ocasionat, la seva repercussió i
transcendència social, el cost de la restitució o la irreversibilitat
del dany o de la deterioració produïda en la qualitat del recurs
o del bé protegit, la intencionalitat de la conducta i la reiteració
o la reincidència en la comissió d’infraccions al medi ambient.

b) La comissió de la infracció en àrees objecte d’una
protecció especial, per raons territorials o mediambientals.

c) L’adopció de mesures correctores que minimitzin o
resolguin els efectes perjudicials que sobre el medi ambient
derivin de l’actuació, així com de mesures protectores o

compensatòries, abans que s’acabi el procediment sancionador
i amb el consentiment previ de l’òrgan ambiental competent.

d) La capacitat econòmica de l’infractor.

3. Quan la sanció consisteix en el tancament temporal de
l’establiment o la suspensió de l’activitat, s’inclourà en el
còmput de la durada de la sanció el temps que l’establiment
hagués estat tancat o l’activitat suspesa com a mesura
provisional o cautelar.

Article 68
Prescripció de les sancions

Les sancions per infraccions administratives en matèria
d’avaluació d’impacte ambiental prescriuen en els terminis i les
formes que estableix la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú del 1992.

Article 69
Procediment sancionador

El procediment sancionador aplicable a les infraccions en
matèria d’avaluació d’impacte ambiental a què es refereix
aquesta llei serà el que preveu la normativa general reguladora
dels procediments per a l’exercici de la potestat sancionadora
a l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Article 70
Òrgans competents

1. La competència per a la iniciació, la tramitació i la resolució
dels procediments sancionadors en matèria d’avaluació
d’impacte ambiental correspondrà, en tot cas, a l’òrgan
substantiu, d’acord amb el règim de competències que
estableixi la legislació substantiva o sectorial i amb la
necessària separació entre els òrgans d’instrucció i els òrgans
de resolució.

2. Quan existeixin diversos òrgans substantius, la potestat
sancionadora la podrà exercir qualsevol d’aquests òrgans, amb
aplicació del principi de coordinació entre administracions
públiques.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan un dels
òrgans substantius sigui de la mateixa administració pública
que ha emès la declaració d’impacte ambiental, la potestat
sancionadora l’exercirà amb caràcter prevalent la dita
administració.

4. L’òrgan ambiental se subrogarà en la competència per a la
iniciació, la tramitació i la resolució dels procediments
sancionadors per a infraccions en matèria d’avaluació
d’impacte ambiental, en els següents casos:

a) Quan l’òrgan substantiu no iniciï el procediment
sancionador en el termini d’un mes des que tengui coneixement
de la comissió de la infracció o tengui paralitzat el procediment
per un termini superior a tres mesos.

b) Quan es tracti d’infraccions relatives a documentació o
informació que s’ha de trametre a l’òrgan ambiental.
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5. En relació amb les infraccions en matèria d’avaluació
d’impacte ambiental no regirà el règim de subrogació previst a
favor dels consells insulars a la Llei 10/1990, de 23 d’octubre,
de disciplina urbanística, i a la Llei 8/1995, de 30 de març,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions.

Article 71
Comunicació dels procediments sancionadors

1. L’acord d’inici d’un procediment sancionador s’haurà de
comunicar a l’òrgan ambiental en el termini d’un mes a
comptar des de la seva adopció.

2. Així mateix, les resolucions que posin fi al procediment
sancionador hauran de comunicar-se a l’òrgan ambiental en el
termini d’un mes des que adquireixin fermesa en via
administrativa.

3. En els casos de subrogació per l’òrgan ambiental, l’inici del
procediment sancionador i la resolució que hi posi fi es
comunicarà a l’òrgan substantiu en els terminis indicats als
apartats 1 i 2.

Secció 6a
Suspensió i altres mesures cautelars

Article 72
Mesures cautelars

1. Prèvia audiència de l’interessat, l’òrgan substantiu podrà
adoptar, amb caràcter previ a la iniciació del procediment
sancionador, qualsevol mesura cautelar, proporcionada a la
naturalesa i la gravetat de la infracció, que tendeixi a evitar els
danys al medi ambient.

2. Les mesures cautelars podran consistir en:

a) La suspensió de l’execució del projecte i/o l’activitat.
b) El tancament de locals i establiments.
c) Qualsevol altra mesura cautelar idònia que tendeixi a

evitar la continuïtat o l’extensió dels danys al medi ambient.

3. L’òrgan competent haurà de confirmar, modificar o aixecar,
en l’acord d’iniciació del procediment sancionador, les mesures
cautelars adoptades, la qual cosa s’haurà d’efectuar dins dels
quinze dies següents a la seva adopció.

4. Iniciat un procediment sancionador, l’òrgan competent podrà
adoptar les mesures cautelars que estimi necessàries per
assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure i evitar
el manteniment dels danys ambientals.

Article 73
Suspensió

1. La iniciació de l’execució d’un projecte subjecte a avaluació
d’impacte ambiental sense haver-se formulat la declaració
d’impacte, donarà lloc a la seva suspensió per part de l’òrgan
substantiu, a requeriment de l’òrgan ambiental, si n’és el cas,
sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin. La
suspensió haurà d’anar acompanyada de les mesures
imprescindibles per conservar els elements ambientals en perill.

2. L’òrgan substantiu també acordarà la suspensió quan es
produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) L’ocultació de dades o el seu falsejament o la
manipulació maliciosa en el procediment d’avaluació, sempre
que hagués influït de manera determinant en el resultat
d’aquesta avaluació.

b) L’incompliment o la transgressió de les condicions
ambientals imposades per a l’execució del projecte.

Article 74
Subministrament d’aigua i energia

1. L’òrgan substantiu impedirà o suspendrà el subministrament
d’aigua o d’energia elèctrica d’aquells projectes en què se
n’hagi acordat la suspensió, clausura o qualsevol altra mesura
cautelar adient.

2. Als efectes prevists a l’apartat anterior, es notificarà
l’oportuna resolució administrativa a les corresponents
empreses subministradores, que hauran d’executar la resolució
en el termini màxim de set dies.

3. La paralització en el subministrament d’aigua o energia
elèctrica només podrà aixecar-se una vegada que s’hagi deixat
sense efecte la suspensió de l’execució del projecte, la clausura
o qualsevol altra mesura cautelar i es notifiqui a les empreses
subministradores.

Secció 7a
La restitució de la realitat física alterada i la indemnització

de danys i perjudicis

Article 75
Restitució i indemnització de danys i perjudicis

1. Quan l’execució del projecte produeixi danys al medi
ambient o una alteració no permesa de la realitat física o
biològica, el promotor haurà de restituir, al seu càrrec, la
realitat alterada o executar les mesures compensatòries
d’efectes ambientals equivalents i, si s’escau, abonar la
corresponent indemnització de danys i perjudicis causats al
medi ambient i a l’administració, sense perjudici de la
responsabilitat penal o administrativa que sigui procedent.

2. L’òrgan substantiu determinarà, en procediment contradictori
i previ informe de l’òrgan ambiental, la forma i les actuacions
necessàries per a la restitució de la realitat física o biològica
alterada o l’execució de les mesures compensatòries, fixant els
terminis d’iniciació i l’acabament de les actuacions i, si
pertoca, la quantia de la indemnització de danys i perjudicis
causats a l’administració i el termini per abonar-la, amb
informe de l’òrgan ambiental i audiència a l’interessat previs,
amb taxació contradictòria quan el promotor no estigui d’acord
amb la valoració.

3. La restitució de la realitat física alterada serà, en tot cas,
compatible amb la imposició de les sancions per la comissió de
la infracció.
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Secció 8a
Execució forçosa

Article 76
Mitjans d’execució forçosa

L’òrgan substantiu, per pròpia iniciativa o a petició de
l’òrgan ambiental o de qualsevol persona o entitat, podrà, previ
avís, procedir a l’execució forçosa de la declaració d’impacte
ambiental o de l’acord de resolució de discrepàncies, en el
supòsit que s’hagin incomplert i, més concretament, de les
condicions i mesures correctores, protectores o compensatòries,
així com del deure de restitució de la realitat física alterada,
amb els mitjans prevists a l’article 96 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

Article 77
Execució subsidiària

1. L’òrgan substantiu podrà procedir, per si mateix o a través
de terceres persones, a l’execució subsidiària de les condicions
i mesures correctores, protectores i compensatòries, així com
del deure de reposició, a costa del responsable, en el supòsit
que s’incompleixin en els terminis establerts, previ
requeriment.

2. Les despeses per a l’execució subsidiària podran liquidar-se
de forma provisional i abans de l’execució, a reserva de la
liquidació definitiva.

Article 78
Multes coercitives

1. Transcorreguts els terminis per al compliment de les
condicions, les mesures o el deure de restitució, l’òrgan
substantiu podrà acordar la imposició de multes coercitives,
reiterables per lapses de temps suficients per complir el que
s’ordena, en funció dels terminis fixats, que seran independents
i compatibles amb les sancions que es puguin imposar.

2. La quantia de cada una de les multes coercitives podrà
arribar fins al 10% de la multa i, si no n’hi ha, podrà oscilAlar
entre 600 i 6.000 euros. Es fixarà la quantia segons els criteris
següents:

a) El retard en el compliment.
b) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
c) La naturalesa dels perjudicis causats i, en concret, que el

dany afecti recursos o espais únics, escassos o protegits.

Article 79
Constrenyiment sobre el patrimoni

L’import de les sancions, de les multes coercitives, de les
despeses per a l’execució subsidiària de les activitats de
restauració del medi ambient i les responsabilitats pels danys i
perjudicis causats es podran exigir mitjançant el procediment
administratiu de constrenyiment.

Secció 9a
Prestació ambiental substitutòria

Article 80
Supòsits

1. Les multes, una vegada fermes, podran ser substituïdes, a
solAlicitud de la persona sancionada, per una prestació
ambiental de restauració, conservació o millora del medi
ambient, o d’educació ambiental, en els termes i les condicions
que determini l’òrgan sancionador, previ informe de l’òrgan
ambiental.

2. En tot cas, la prestació ambiental substitutòria haurà de
guardar la deguda proporcionalitat amb la multa que substitueix
i en cap cas no serà inferior a la seva quantia.

TÍTOL III
AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DE

PLANS I PROGRAMES

Capítol I
Disposicions generals

Article 81
Règim jurídic

1. L’avaluació ambiental estratègica dels plans i programes a
què es refereixen els articles 16 i 17 d’aquesta llei s’ajustarà a
la normativa prevista en aquest títol.

2. L’avaluació ambiental estratègica de plans i programes
estatals es regirà per la seva normativa, i actuarà com a òrgan
ambiental el que aquesta determini.

3. L’avaluació ambiental estratègica de plans i programes no
exclou l’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental. Això no
obstant, l’avaluació ambiental que s’hagi fet a un pla o
programa es tendrà en compte en l’avaluació d’impacte
ambiental dels projectes que el desenvolupen.

Article 82
La integració ambiental dels plans i programes

1. Els plans i programes subjectes a avaluació ambiental
estratègica, d’acord amb el que disposa aquesta llei, hauran
d’integrar el component mediambiental en el seu procediment
de preparació, elaboració, tramitació, aprovació i seguiment del
pla o programa.

2. Quan els plans o programes esmentats en el paràgraf anterior
s’hagin d’adoptar o aprovar mitjançant una norma amb rang de
llei, l’avaluació ambiental estratègica s’ha d’efectuar abans
d’iniciar la tramitació parlamentària del procediment legislatiu
corresponent.

3. El procediment d’avaluació ambiental estratègica a què es
refereixen els articles 85 i següents d’aquesta llei assegura que
l’avaluació ambiental es realitza sempre durant el procés
d’elaboració dels plans i programes i abans de l’aprovació.
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Article 83
Competència

1. En els termes que es disposen en aquest títol, l’avaluació
ambiental estratègica dels plans o programes correspon a
l’òrgan promotor competent per a la preparació, l’elaboració,
la tramitació i, si s’escau, l’aprovació i el seguiment del pla o
programa, en colAlaboració amb l’òrgan ambiental.

2. En els casos de plans i programes urbanístics d’iniciativa
particular, la persona física o jurídica que té la iniciativa ha de
colAlaborar amb l’òrgan promotor durant la tramitació de
l’avaluació ambiental estratègica.

Article 84
Concurrència i jerarquia de plans i programes

1. Quan existeixi una concurrència de plans o programes
promoguts per diferents Administracions públiques, aquestes
hauran d’adoptar les mesures necessàries amb el fi de que
puguin complementar-se i per evitar que es produeixi una
duplicitat d’avaluacions, assegurant que tots els efectes
ambientals significatius de cada un són convenientment
avaluats.

2. En el cas que els plans i programes s’estructurin en distints
àmbits jeràrquics de decisió d’una mateixa administració
pública, l’avaluació ambiental en cada un d’ells haurà de
realitzar-se tenint en compte la fase del procés de decisió en la
que es trobi el pla o programa, per evitar la duplicitat
d’avaluacions, aplicant l’establert a l’article 87.

Capítol II
Procediment

Article 85
Fases

Els plans i programes a què es refereix aquesta llei
integraran els aspectes ambientals, en tots els seus tràmits, a
través de l’avaluació ambiental estratègica, que comprèn les
fases següents:

a) Fase d’informe de sostenibilitat ambiental.
b) Fase de consulta.
c) Fase de memòria ambiental.
d) Fase de presa de decisió.
e) Fase d’execució i seguiment ambiental.

Article 86
Fase d’informe de sostenibilitat ambiental

1. Des de l’inici de la fase de redacció i elaboració del pla o
programa, l’òrgan promotor ha d’avaluar:

a) La coherència externa dels objectius generals del pla, a
fi de garantir l’harmonització dels objectius del pla amb els
objectius de sostenibilitat definits per la normativa i, si n’és el
cas, pel planejament de jerarquia superior.

b) Els efectes ambientals de les alternatives del pla o
programa, inclosa l’alternativa zero, la qual cosa permetrà la
selecció de l’alternativa més adient.

c) La coherència interna dels objectius, les estratègies i les
accions del pla o programa, i l’avaluació dels efectes
ambientals derivats del pla.

2. La fase de redacció i elaboració del pla o programa finalitza
amb la formulació per part de l’òrgan promotor de l’informe de
sostenibilitat, que ha de registrar, de forma fidel i
comprensible, com s’ha desenvolupat, fins a aquell moment, el
procés d’avaluació ambiental, com s’ha seleccionat, entre les
diverses possibilitats, l’alternativa del pla o programa més
sostenible, i com es desenvoluparan les fases següents.

Article 87
Contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental

1. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de contenir, com a
mínim, la informació següent:

a) Un esquema suficient del contingut, dels objectius
principals del pla o programa i les relacions amb altres plans i
programes pertinents.

b) Els aspectes rellevants de la situació actual del medi
ambient i la seva probable evolució en cas de no aplicació del
pla o programa.

c) Les característiques mediambientals de les zones que
poden resultar afectades de manera significativa.

d) Qualsevol problema mediambiental existent que sigui
important per al pla o programa, incloent-hi, en concret, els
problemes relacionats amb qualsevol zona d’importància
mediambiental especial, com les zones designades de
conformitat amb les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE.

e) Els objectius de protecció mediambiental fixats en els
àmbits internacional, comunitari, nacional o autonòmic que
tinguin relació amb el pla o programa i la manera en què
aquests objectius i qualsevol aspecte mediambiental s’han
tingut en compte durant la seva elaboració.

f) Els probables efectes significatius en el medi ambient,
incloent-hi aspectes com la biodiversitat, la població, la salut
humana, la fauna, la flora, la terra, l’aigua, l’aire, els factors
climàtics, els béns materials, el patrimoni cultural -inclòs el
patrimoni arquitectònic i arqueològic-, el paisatge i la
interrelació entre aquests elements. Aquests efectes hauran de
comprendre els efectes secundaris, acumulatius, sinèrgics a
curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i
negatius.

g) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura
que sigui possible, compensar qualsevol efecte negatiu
important en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa.

h) Una exposició de les principals alternatives estudiades i
un resum dels motius de la selecció de les alternatives
considerades, així com una descripció de la manera en què es
va realitzar l’avaluació, incloent-hi les dificultats que s’hagin
pogut trobar a l’hora de recaptar la informació requerida (per
exemple, deficiències tècniques o falta de coneixements i
experiència).

La selecció de les alternatives en cas de propostes
tecnològiques inclourà un resum de l’estat de l’art de cada una
i justificarà els motius de l’elecció respecte de les millors
tècniques disponibles en cada cas.

i) Un informe sobre la viabilitat econòmica de les
alternatives i de les mesures dirigides a prevenir, reduir, palAliar
o compensar els efectes negatius del pla o programa.
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j) Una descripció de les mesures previstes per a la
supervisió de conformitat amb l’article 93 d’aquesta llei.

k) Un resum de caràcter no tècnic de la informació
facilitada en virtut dels apartats anteriors.

2. Així mateix, a l’informe de sostenibilitat ambiental hi ha de
figurar la informació que es consideri raonablement necessària
per assegurar la qualitat de l’informe. Per assolir aquesta
finalitat es tendran en compte els aspectes següents:

a) Els coneixements i els mètodes d’avaluació existents.
b) El contingut i el grau d’especificació del pla o programa.
c) La fase de procés de decisió en què es troba.
d) La mesura en què l’avaluació de determinats aspectes és

més adequada en altres fases del procés, a fi d’evitar-ne la
repetició.

3. Als efectes prevists als apartats 1 i 2 d’aquest article, es
podrà utilitzar la informació pertinent disponible sobre els
efectes en el medi ambient dels plans o programes que s’hagi
obtingut en altres fases del procés de decisió o que derivi de
l’aplicació de la normativa vigent.

4. L’informe de sostenibilitat ambiental, com a part integrant de
la documentació del pla o programa, ha de ser accessible i
intelAligible per al públic i les administracions públiques, i
contendrà un resum no tècnic de la informació a què es refereix
l’apartat 1 d’aquest article.

Article 88
Tramitació

1. L’òrgan promotor ha de presentar davant l’òrgan ambiental
la documentació necessària per tal que aquest pugui determinar
l’amplitud, abast i nivell de detall de l’informe de sostenibilitat
ambiental.

2. L’informe de sostenibilitat ambiental ha de tenir el detall
suficient per permetre una avaluació de la incidència ambiental
de les diferents fases o etapes del pla o programa i en
determinarà l’amplitud, l’abast i el nivell de detall l’òrgan
ambiental, en el termini de dos mesos des de l’entrada de la
documentació indicada a l’apartat anterior, després
d’identificar i consultar les administracions públiques afectades
i el públic interessat.

La consulta es podrà ampliar a d’altres persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, vinculades a la protecció del
medi ambient.

Es podran evacuar les consultes anteriors mitjançant una
reunió a la qual assistiran els distints representants de les
administracions afectades, on exposaran el seu informe. Tot
seguit, s’aixecarà acta d’aquesta reunió.

3. La determinació de l’amplitud i el nivell de detall de
l’informe de sostenibilitat ambiental es comunicarà a l’òrgan
promotor mitjançant un document de referència que també
inclourà els criteris ambientals estratègics i els indicadors dels
objectius ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables
en cada cas.

4. Durant la determinació de l’abast de l’informe de
sostenibilitat ambiental, l’òrgan ambiental haurà de definir les
modalitats d’informació i consulta, així com identificar les
administracions públiques afectades i el públic interessat.

5. A fi d’evitar que es produeixi una duplicitat d’avaluacions,
a l’hora de decidir l’amplitud, l’abast i el nivell de detall de
l’informe de sostenibilitat, es tindrà en compte l’abast del pla
o programa i el seu desenvolupament posterior mitjançant altres
plans o programes.

Article 89
Fase de consulta

1. L’òrgan promotor ha de posar a disposició del públic el
projecte de pla o programa i l’informe de sostenibilitat
ambiental, i s’han de sotmetre a la consulta dels òrgans i de les
entitats públiques que estableixi la legislació substantiva o
sectorial aplicable, així com de les administracions públiques
afectades, el públic interessat i, en tot cas, l’òrgan ambiental,
que disposaran d’un termini mínim de quaranta-cinc dies per
examinar-los i formular-hi observacions. Un cop transcorregut
el dit termini sense que s’hi formulin observacions, el
procediment podrà continuar.

2. Les entitats locals consultades podran incorporar un
pronunciament exprés sobre la sostenibilitat del pla o
programa.

Article 90
Consultes transfrontereres

1. Quan l’òrgan promotor consideri que l’execució d’un pla o
d’un programa pot tenir efectes significatius sobre el medi
ambient d’un altre estat membre de la Unió Europea, o quan un
estat membre d’aquesta que pugui resultar afectat
significativament ho solAliciti, correspon al Govern de les Illes
Balears suspendre el procediment d’aprovació del pla o
programa i comunicar-ho a l’òrgan de l’Administració General
de l’Estat competent perquè ho notifiqui a les institucions
europees, a fi de determinar el procediment de les consultes
transfrontereres que corresponguin.

2. La comunicació de l’òrgan promotor s’ha d’acompanyar de
la documentació següent:

a) Un exemplar del projecte del pla o programa.
b) Una còpia de l’informe de sostenibilitat ambiental.
c) Una memòria succinta en la qual s’exposin de manera

motivada els fonaments de fet i de dret que justifiquin la
necessitat de posar en coneixement d’un altre estat membre el
pla o programa de què es tracti i en la qual s’identifiquin els
representants de l’administració pública promotora que, si
s’escau, haurà d’integrar-se en la delegació de l’òrgan de
l’Administració General competent.

Article 91
Fase de memòria ambiental

1. Finalitzada la fase de consultes, l’òrgan promotor, en
colAlaboració amb l’òrgan ambiental, elaborarà una memòria
ambiental amb l’objecte de valorar la integració dels aspectes
ambientals en la proposta de pla o programa, en la qual
s’analitzaran el procés d’avaluació, l’informe de sostenibilitat
ambiental i la seva qualitat; s’avaluarà el resultat de les
consultes realitzades i com s’han pres en consideració i
s’analitzarà la previsió dels impactes significatius de l’aplicació
del pla o programa.
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La memòria ambiental contendrà les determinacions finals
que hagin d’incorporar-se a la proposta del pla o programa. És
preceptiva i es tendrà en compte en el pla o programa abans de
la seva aprovació definitiva.

2. L’òrgan promotor ha de trametre la memòria ambiental a
l’òrgan ambiental perquè en el termini de dos mesos manifesti
la seva conformitat o disconformitat amb la memòria
ambiental, prèvia proposta d’un comitè tècnic en els mateixos
termes que estableix l’article 31 d’aquesta llei.

En casos excepcionals degudament justificats, a proposta de
l’òrgan ambiental, la persona titular de la conselleria competent
en matèria de medi ambient pot ampliar el termini fins a quatre
mesos.

3. L’òrgan ambiental publicarà el seu acord sobre la memòria
ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per a
coneixement general, en el termini màxim d’un mes a comptar
des de la seva adopció.

Article 92
Fase de presa de decisió

1. En l’elaboració de la proposta del pla o programa, abans de
la seva aprovació o remissió a l’administració pública
competent per a l’aprovació definitiva o al Parlament de les
Illes Balears per a la seva tramitació pel procediment
corresponent, si n’és el cas, l’òrgan promotor del pla o
programa tendrà en compte l’informe de sostenibilitat
ambiental, les alAlegacions formulades en la fase de consulta i,
si s’escau, les consultes transfrontereres, així com la memòria
ambiental i l’acord de l’òrgan ambiental sobre la dita memòria.

2. En cas de discrepància entre l’òrgan promotor i l’òrgan
ambiental, s’aplicarà el procediment de resolució de
discrepàncies previst a l’article 36 d’aquesta llei.

3. Una vegada aprovat el pla o programa, l’òrgan promotor
posarà a disposició de l’òrgan ambiental, de les administracions
públiques afectades, del públic i, si s’escau, dels estats
membres consultats, la documentació següent:

a) El pla o programa aprovat.
b) Una declaració que indiqui la integració dels aspectes

ambientals, la consideració de l’informe de sostenibilitat
ambiental, els resultats de les consultes i, si s’escau, les
consultes transfrontereres, la memòria ambiental i l’acord de
l’òrgan ambiental sobre aquesta, així com les discrepàncies que
hagin pogut sorgir en el procés i les raons de l’elecció de
l’alternativa recollida al pla o programa aprovat, en relació amb
les distintes alternatives considerades.

c) Les mesures adoptades per al seguiment dels efectes en
el medi ambient de l’aplicació del pla o programa.

4. La posada a disposició del públic a què es refereix l’apartat
anterior es farà mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

Article 93
Fase d’execució i seguiment ambiental

1. L’òrgan promotor del pla o programa, amb la participació de
l’òrgan ambiental, haurà de realitzar un seguiment dels efectes
sobre el medi ambient de l’aplicació o execució de plans i
programes, amb l’objecte d’identificar amb promptitud els
efectes adversos no prevists i permetre l’adopció de mesures
correctores.

2. L’òrgan ambiental podrà recaptar informació i realitzar les
comprovacions que estimi adients a fi de verificar la informació
que figura a l’informe de sostenibilitat ambiental i a la memòria
ambiental.

3. A fi d’evitar duplicitats es podran utilitzar instruments de
seguiment ja existents.

Article 94
Impugnabilitat

Els informes o acords emesos per l’òrgan ambiental en el
procediment d’avaluació ambiental estratègica a què es refereix
aquest títol i, especialment, l’acord de l’òrgan ambiental sobre
la memòria ambiental, són actes de tràmit no impugnables
separadament de la resolució d’aprovació del pla o programa,
sense perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Capítol III
Procediment aplicable als plans o programes de reduït

àmbit territorial, modificacions menors, i plans i
programes no subjectes que estableixin un marc de futurs

projectes

Article 95
Supòsits

1. Els plans o programes subjectes de reduït àmbit territorial o
la introducció de modificacions menors en els plans o
programes subjectes, així com els plans i programes no
subjectes que estableixin un marc per a l’autorització futura de
projectes, se sotmetran a avaluació ambiental estratègica quan
l’òrgan ambiental ho decideixi pel fet de tenir efectes
significatius sobre el medi ambient, prèvia consulta a les
administracions públiques que puguin resultar afectades pel pla
o programa, d’acord amb els criteris que s’estableixen a
l’article 97 d’aquesta llei.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, l’òrgan
promotor d’un pla o programa inclòs a l’apartat anterior
d’aquest article pot sotmetre’l directament a avaluació
ambiental estratègica, sense seguir el procediment a què es
refereixen els articles 96 i 97 d’aquesta llei, quan entengui que
el pla o programa té efectes significatius sobre el medi ambient.
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Article 96
Consulta a les administracions públiques afectades i decisió
de l’òrgan ambiental

1. L’òrgan promotor trametrà a les administracions ambientals
afectades pel pla o programa una memòria-anàlisi sobre els
possibles efectes significatius sobre el medi ambient del dit pla
o programa, a partir dels criteris a què es refereix l’article 97
d’aquesta llei, així com una còpia de la documentació sobre
l’orientació inicial o preliminar del pla o programa i els seus
objectius concrets, indicant els factors o elements ambientals
afectats pel pla o programa.

2. Les observacions de les administracions públiques afectades
s’hauran de formular en el termini màxim d’un mes, a comptar
des de l’entrada de la solAlicitud en el registre de l’òrgan
competent per a la seva formulació. A falta de formulació i
notificació d’observacions en el termini indicat, s’entendrà que
el pla o programa no afecta el factor o element tutelat per la
concreta administració pública i es podrà continuar la
tramitació.

3. Formulades les observacions o, si s’escau, transcorregut el
termini a què es refereix l’apartat anterior, l’òrgan promotor
trametrà a l’òrgan ambiental la documentació a què es refereix
l’apartat primer d’aquest article, així com la petició de consulta
a les administracions públiques afectades, les observacions
formulades i les conclusions de l’òrgan promotor sobre la
subjecció o no del pla o programa a avaluació ambiental
estratègica.

4. La decisió de l’òrgan ambiental s’haurà de formular en el
termini màxim de dos mesos, a comptar des de l’entrada de la
solAlicitud i de la totalitat de documentació en el registre de
l’òrgan competent per emetre-la. La falta d’emissió i notificació
de la decisió en el termini indicat implicarà la subjecció del pla
o programa a avaluació ambiental estratègica, sense perjudici
d’una decisió posterior sobre la no subjecció.

5. En qualsevol cas, l’òrgan ambiental publicarà la decisió que
s’adopti al Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot explicant els
motius raonats de la decisió.

Article 97
Criteris per determinar els efectes significatius sobre el
medi ambient de determinats plans o programes

1. L’òrgan ambiental determinarà si un pla o un programa dels
indicats a l’article 95 té efectes significatius sobre el medi
ambient i, en conseqüència, si s’ha de subjectar o no a
avaluació ambiental estratègica, en base als criteris següents:

a) Les característiques del pla o programa, considerant en
particular:

- La mesura en què el pla o el programa estableix un marc
per a projectes o altres activitats en relació amb la ubicació, les
característiques, les dimensions, les condicions de
funcionament o mitjançant l’assignació de recursos.

- El grau en què el pla o el programa influeix en altres plans
i programes, inclosos els que estiguin jerarquitzats.

- La pertinència del pla o programa per a la integració
d’aspectes mediambientals amb l’objecte, en particular, de
promoure el desenvolupament sostenible.

- Els problemes mediambientals significatius per al pla o
programa i la possibilitat de corregir-los o compensar-los.

- La pertinència del pla o programa per a l’aplicació de la
legislació comunitària europea en matèria de medi ambient, així
com els plans i programes relacionats amb la gestió de residus
o la protecció dels recurs hídrics.

b) Les característiques dels efectes i de la zona d’influència
probable, considerant en particular:

- La probabilitat, la durada, la freqüència i la reversibilitat
dels efectes.

- El caràcter acumulatiu dels efectes.
- La naturalesa transfronterera dels efectes.
- Els riscs per a la salut humana o per al medi ambient.
- La magnitud i l’abast espacial dels efectes, tenint en

compte la zona geogràfica i la població que puguin afectar.
- El valor i la vulnerabilitat de la zona probablement

afectada a causa de les característiques naturals especials o el
patrimoni cultural, la superació dels nivells o valors límit de
qualitat del medi ambient o l’explotació intensiva del sòl.

- Els efectes en zones o indrets amb un estatut de protecció
reconegut en els àmbits autonòmic, nacional, comunitari o
internacional.

2. Reglamentàriament, si n’és el cas, es fixarà si la
determinació dels efectes significatius sobre el medi ambient a
què es refereix aquest article s’haurà de realitzar cas per cas,
especificant tipus de plans o programes o combinant ambdós
mètodes, atesos els criteris a què es refereix l’apartat anterior
d’aquest article.

Capítol IV
Disciplina ambiental

Article 98
Competències i contingut

La disciplina ambiental en matèria d’avaluació ambiental
estratègica de plans i programes correspon a l’òrgan promotor
i comprèn:

a) L’execució i el seguiment.
b) La revisió d’ofici.
c) El règim d’infraccions i sancions.

Article 99
Execució i seguiment

L’execució i el seguiment ambiental del pla o programa els
realitzarà l’òrgan promotor amb participació de l’òrgan
ambiental, d’acord amb el que estableix l’article 93 d’aquesta
llei.

Article 100
Revisió d’ofici

Els plans o programes subjectes a avaluació ambiental
estratègica, aprovats o adoptats per l’administració pública
sense haver seguit el procediment establert en aquesta llei els
revisarà d’ofici l’administració promotora per pròpia iniciativa
o a instàncies de l’òrgan ambiental o de qualsevol persona o
entitat.
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Article 101
Règim d’infraccions i sancions

1. La potestat sancionadora en matèria d’avaluació ambiental
estratègica s’aplica només als plans i programes subjectes a
avaluació ambiental estratègica d’iniciativa privada o
d’execució privada quan el pla o programa comprèn la
realització de projectes que no se subjecten a avaluació
d’impacte ambiental de projectes, i en són persones
responsables les que estableix l’article 60 d’aquesta llei.

2. Als efectes prevists a l’apartat anterior, constitueix infracció
en matèria d’avaluació ambiental estratègica l’inici o l’execució
d’obres, projectes o activitats inclosos al pla o programa i no
subjectes a avaluació d’impacte ambiental, incomplint les
mesures adoptades pel seguiment del pla o, si s’escau, les
mesures correctores, protectores o compensatòries, que se
sancionarà en els termes que estableix l’article 66.1 d’aquesta
llei.

3. Quan l’administració pública aprovi o adopti un pla o
programa inclòs a l’annex III d’aquesta llei sense haver seguit
el procediment d’avaluació ambiental estratègica, en la seva
condició de promotora del pla o programa, s’aplicarà la
normativa reguladora de la responsabilitat de l’administració i
dels seus agents i funcionaris.

Disposició addicional primera
Projectes subjectes a autorització ambiental integrada

En els supòsits de projectes subjectes conjuntament a
avaluació d’impacte ambiental i a autorització ambiental
integrada, el procediment d’avaluació d’impacte ambiental
quedarà inclòs, en els termes que s’estableixin i com un tràmit
més, dins del procediment d’autorització integrada, derivat de
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats
de la contaminació i, si s’escau, de la normativa autonòmica.

Disposició addicional segona
Aplicació supletòria de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú

En tot el que no preveu aquesta llei, serà aplicable el que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Disposició addicional tercera
Taxa d’avaluació d'impacte ambiental, informe ambiental
i avaluació ambiental estratègica

Es modifica l’article 124 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears:

“Article 124
Quantia
1. Avaluació d’impacte ambiental:

a) Avaluació d’impacte ambiental de projectes de l’annex
I de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears: 605 euros.

b) Avaluació d’impacte ambiental de projectes de l’annex
II de la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears i projectes no
inclosos a l’annex I que puguin afectar els espais de la Xarxa
Ecològica Europea Natura 2000: 270 euros.

c) Avaluació d’impacte ambiental de projectes exigida per
la normativa sectorial o els instruments d’ordenació territorial
o mediambiental: 270 euros.

d) Decisió de l’òrgan ambiental de l’article 44 de la Llei
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears: 200 euros.

e) Informes ambientals: 135 euros.
f) Exoneració: 135 euros.

2. Avaluació ambiental estratègica:
a) Avaluació ambiental estratègica de plans i programes:

605 euros.
b) Decisió de l’òrgan ambiental sobre la subjecció a

avaluació ambiental estratègica de plans i programes de reduït
àmbit territorial, modificacions menors i plans i programes no
subjectes que estableixin un marc de futurs projectes: 200
euros.”

Disposició addicional quarta
Modificació de la Llei 9/1990, de 27 de juny, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’urbanisme
i habitabilitat

Es modifica l’apartat 5 de l’article 3 de la Llei 9/1990, de
27 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria d’urbanisme i habitabilitat, que queda redactat de la
forma següent:

“5. La intervenció de l’òrgan ambiental en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica a què s’hauran de subjectar
les figures de planejament urbanístic, de conformitat amb la
normativa vigent en l’àmbit de la comunitat autònoma.”

Disposició addicional cinquena
Modificació de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació
del territori

S’afegeix un apartat sisè a l’article 5 de la Llei 2/2001, de
7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria d’ordenació del territori, del tenor següent:

“La intervenció de l’òrgan ambiental en el procediment
d’avaluació ambiental estratègica a què s’hauran de subjectar
els instruments d’ordenació territorial, de conformitat amb la
normativa vigent en l’àmbit de la comunitat autònoma.”

Disposició addicional sisena
Desplaçament normatiu del text refós de la Llei del sòl del
1976 i modificació de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial

1. A l’àmbit de les Illes Balears, els instruments d’ordenació
urbanística hauran d’integrar el component mediambiental en
el seu procediment de preparació, elaboració, tramitació,
aprovació i seguiment, en els termes que estableix la normativa
reguladora de l’avaluació ambiental estratègica de plans i
programes.
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2. S’afegeix al capítol IV -Disposicions comunes- del títol II de
la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, un
article 13 bis que, sota la rúbrica d’“Integració ambiental dels
instruments d’ordenació territorial”, quedarà redactat de la
següent forma:

“Article 13 bis
Integració ambiental dels instruments d’ordenació territorial 

Els instruments d’ordenació territorial regulats en aquesta
llei hauran d’integrar el component mediambiental en el seu
procediment de preparació, elaboració, tramitació, aprovació
i seguiment del pla, en els termes que estableix la normativa
reguladora de l’avaluació ambiental estratègica de plans i
programes.”

Disposició transitòria primera
Comissió Balear de Medi Ambient

Fins que no es reguli l’òrgan ambiental de la comunitat
autònoma en els termes que estableix l’article 19 d’aquesta llei,
l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
serà la Comissió Balear de Medi Ambient, regulada pel Decret
38/1985, de 16 de maig, de creació de la Comissió Balear de
Medi Ambient.

Disposició transitòria segona
Procediments d’avaluacions d’impacte ambiental de
projectes iniciats abans de l’entrada en vigor de la llei

Els procediments d’avaluació d’impacte ambiental de
projectes i activitats iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta llei es tramitaran d’acord amb el que estableix el
Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació i regulació dels
estudis d’impacte ambiental.

Disposició transitòria tercera
Plans i programes iniciats amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la llei

1. L’obligació d’avaluació ambiental estratègica a què es
refereix aquesta llei s’aplicarà als plans i programes en què el
primer acte preparatori formal sigui posterior al 21 de juliol del
2004.

2. L’obligació d’avaluació ambiental estratègica a què es
refereix aquesta llei s’aplicarà als plans i programes en què el
primer acte preparatori formal sigui anterior a 21 de juliol del
2004 i la seva aprovació, ja sigui amb caràcter definitiu, ja
sigui com a requisit previ per a la seva remissió al Parlament de
les Illes Balears per a la tramitació pel procediment
corresponent, es produeixi amb posterioritat al 21 de juliol del
2006, llevat que l’òrgan ambiental, previ informe de l’òrgan
promotor, decideixi, cas per cas i de forma motivada, que això
és inviable i, en tal cas, s’informi al públic de la decisió
adoptada.

3. Als efectes prevists en aquesta disposició, s’entendrà pel
primer acte preparatori formal el document oficial d’una
administració pública competent en l’àmbit d’aplicació d’un
pla o programa que manifesti la intenció de promoure
l’elaboració o la redacció d’un pla o programa mobilitzant els
recursos econòmics i tècnics que facin possible la seva
presentació a aprovació.

Disposició transitòria quarta
Plans i programes subjectes a avaluació d’impacte
ambiental en tramitació a l’entrada en vigor de la llei

1. Els plans i programes urbanístics municipals que resten
subjectes a avaluació ambiental estratègica per l’extensió
d’aquesta obligació a tot el planejament urbanístic prevista en
aquesta llei, en què el primer acte preparatori formal sigui
posterior a 21 de juliol del 2004, i en el moment de l’entrada en
vigor de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient,
hagi finalitzat el període d’informació pública en el
procediment substantiu, l’obligació d’avaluació ambiental
durant la tramitació i abans de l’aprovació es tramitarà de
conformitat a les previsions del Decret 4/1986, de 23 de gener.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, si el pla o
programa s’eleva a aprovació definitiva transcorreguts dos anys
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’aplicarà íntegrament
el que preveu aquesta, llevat que sigui inviable l’aplicació a
qualque tràmit, informant al públic d’aquesta decisió.

Disposició transitòria cinquena
NulAlitat

La nulAlitat a què es refereix l’article 5 d’aquesta llei
s’aplicarà, en tot cas, a les resolucions o als acords
d’autorització o aprovació adoptats amb posterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició transitòria sisena
Plans i programes cofinançats per la Unió Europea

Aquesta llei no s’aplicarà als plans i programes cofinançats
per la Comunitat Europea amb càrrec als respectius períodes de
programació vigents pels reglaments del Consell CE 1257/1999
i 1260/1999.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei i,
expressament, el Decret 4/1986, de 23 de gener, d’implantació
i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental, sense
perjudici del que estableix la disposició transitòria segona
d’aquesta llei.

Disposició final primera
Habilitació al Consell de Govern

Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions
necessàries en desplegament i execució d’aquesta llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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ANNEX I
PROJECTES SUBJECTES A AVALUACIÓ

D’IMPACTE AMBIENTAL

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia

a) Repoblacions forestals d’extensió superior a 50 ha, i a partir
de 10 ha quan impliquin greus transformacions ecològiques
negatives o bé la utilització d’espècies no autòctones.

b) Projectes per destinar a l’explotació agrícola intensiva
terrenys incultes o àrees naturals o seminaturals, que ocupin
una superfície de més de 5 ha.

c) Nous regadius d’extensió superior a 50 ha i a partir de 5 ha
quan es prevegi la utilització d’aigües residuals depurades
encara que es tracti d’un regadiu existent.

d) InstalAlacions de ramaderia intensiva que superin les
capacitats següents:

1. Explotacions avícoles des de 5.000 caps de capacitat.
2. Explotacions de bestiar porcí des de 100 caps de

capacitat.
3. Explotacions de bestiar oví i caprí des de 200 caps de

capacitat.
4. Explotacions de bestiar boví des de 100 caps de

capacitat.
5. Granges de conills des de 2.500 caps de capacitat.

e) InstalAlacions per a l’aqüicultura intensiva.

f) Pistes forestals a partir de 2 km o en pendents superiors al
15% i pistes agrícoles també en pendent superior al 15%.

g) Introducció d’espècies exòtiques vegetals o faunístiques
llevat de plantes de cultiu agrícola o de bestiar domèstic.

h) Campanyes antiplagues (insecticides, fungicides i
herbicides) a partir de 50 ha quan s’utilitzin productes tipus C
o D.

i) Tala d’espècies forestals feta amb el propòsit de canviar a un
altre ús del sòl quan no estigui sotmesa a plans d’ordenació i
afecti més de 5 ha.

Grup 2. Indústria extractiva

a) Pedreres: restauració i/o extracció.

b) Explotacions mineres.

c) Extracció de petroli i de gas natural.

Grup 3. Energia

a) Refineries de petroli brut, així com les instalAlacions de
gasificació/regasificació i de liqüefacció.

b) Centrals tèrmiques i altres instalAlacions de combustió.

c) InstalAlacions industrials per produir electricitat, vapor i
aigua calenta amb potència tèrmica de, com a mínim, 50 MW.

d) Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic a partir
d’1 km de longitud.

e) Oleoductes i gasoductes, inclosos els submarins.

f) Subestacions de transformació d’energia elèctrica a partir de
10 MW.

g) Línies de transport d’energia elèctrica entre 15 i 66 kV en
sòl rústic protegit, amb la qualificació d’ANEI i ARIP, espais
protegits a l’empara de la Llei 4/1989, de 27 de març, de
conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres,
i espais de rellevància ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de
maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).

h) Línies de transport d’energia elèctrica de tensió igual o
superior a 66 kV.

i) InstalAlacions per emmagatzemar productes petrolífers amb
una capacitat superior a 500 m3 o que ocupin més de 3500 m2.

j) Producció i emmagatzematge de gasos combustibles, a partir
de 100 m3 de capacitat.

k) InstalAlacions eòliques de 100 kW o superiors, incloses les
esteses de connexió amb la xarxa.

l) InstalAlacions fotovoltaiques de 100 kW o superiors, incloses
les esteses de connexió amb la xarxa.

m) Centrals nuclears i altres reactors nuclears, així com les
instalAlacions vinculades a la producció, al tractament o a
l’emmagatzematge de materials radioactius.  

Grup 4. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls

a) Plantes siderúrgiques integrals. InstalAlacions per produir
metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats
o de matèries primeres secundàries mitjançant processos
metalAlúrgics, químics o electrolítics.

b) InstalAlacions destinades a l’extracció d’amiant. Tractament
i transformació de l’amiant i dels productes que en contenen.

c) InstalAlacions per produir lingots de ferro o acer (fusió
primària o secundària), incloses les instalAlacions de fosa
contínua.

d) InstalAlacions per elaborar metalls ferrosos on es faci alguna
de les activitats següents:

1. Laminatge en calent.
2. Forjat amb martells.
3. Aplicació de capes protectores de metall fos.

e) Foneries de metalls ferrosos.

f) InstalAlacions per fondre (inclòs l’aliatge) metalls no ferrosos
llevat de metalls preciosos, incloent-hi els productes de
recuperació (refinació, restes de fosa…).
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g) InstalAlacions per tractar la superfície de metalls i materials
plàstics mitjançant un procés electrolític o químic, quan el
volum de les cubetes utilitzades per al tractament sigui superior
a 5 m3.

h) InstalAlacions de calcinació i de sinterització de minerals
metàlAlics, amb capacitat superior a 5.000 tones de mineral
processat per any.

i) InstalAlacions per fabricar ciment, clínquer o formigó
preparat.

j) Fabricació de guixos i calç a partir de 5.000 tones per any.

k) InstalAlacions per fabricar vidre o fibra de vidre.

l) InstalAlacions per fondre substàncies minerals, inclosa la
producció de fibres minerals, amb una capacitat de fosa
superior a 20 tones per dia.

m) InstalAlacions per fabricar productes ceràmics mitjançant
forn; en particular teules, maons, rajoles, gres o porcellana.

n) InstalAlacions per fabricar aglomerats asfàltics en calent.

o) Plantes de tractament d’àrids i plantes de fabricació de
materials de construcció.

Grup 5. Indústria química, petroquímica, tèxtil i paperera

a) InstalAlacions per a la fabricació a escala industrial de
substàncies mitjançant transformació química, que s’utilitzin
per a:

1. La producció de productes químics orgànics o inorgànics
bàsics.

2. La producció de fertilitzants simples o composts que
continguin fòsfor, nitrogen o potassi.

3. La producció de productes fitosanitaris bàsics i de
biocides.

4. La producció de productes farmacèutics bàsics.
5. La producció d’explosius.

b) Canonades per a transport de productes químics amb un
diàmetre de més de 800 milAlímetres i una longitud superior a
10 quilòmetres.

c) InstalAlacions per emmagatzemar productes petroquímics o
químics, amb una capacitat mínima de 20.000 tones.

d) Plantes per al tractament previ (operacions com rentat,
emblanquinat o mercerització) o per tenyir fibres o productes
tèxtils quan la capacitat de tractament superi 1 tona diària.

e) Les plantes per adobar pells i cuirs quan la capacitat de
tractament superi 1 tona de productes acabats per dia.

f) La producció de pasta de paper, paper i cartró, amb una
capacitat de producció superior a 20 tones diàries.

g) InstalAlacions de producció i tractament de celAlulosa amb
una capacitat de producció superior a 2 tones diàries.

h) Plantes de biodièsel o similars.

Grup 6. Altres indústries

a) InstalAlacions industrials situades en sòl rústic o a menys de
500 metres d’una zona residencial.

b) Indústries de qualsevol tipus, quan produeixin residus líquids
que no s’evacuïn a través de la xarxa de clavegueram.

c) Centres autoritzats per a la recollida i descontaminació de
vehicles.

d) InstalAlacions industrials per sacrificar i/o especejar animals,
com també els escorxadors municipals en poblacions de més de
5.000 habitants.

Grup 7. Projectes d’infraestructures

a) Carreteres:
1. Construcció d’autopistes, autovies, vies ràpides i

carreteres convencionals de nou traçat.
2. Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes,

autovies, vies ràpides i carreteres convencionals preexistents en
una longitud continuada de més d’1 quilòmetre o més de 3
discontínuament.

3. Ampliació de carreteres convencionals que les transformi
en autopistes, autovies o carreteres de doble calçada en una
longitud continuada de més d’1 quilòmetre o més de 3
discontínuament.

4. Variants per a la supressió de travesseres de nuclis urbans
i túnels, ambdós de més de 500 metres de longitud.

b) Construcció de línies de ferrocarril, tramvies, metros aeris o
subterranis, línies suspeses o similars.

c) Electrificació de ferrocarrils.

d) Aeroports i aeròdroms.

e) Ports comercials, pesquers o esportius, o la seva ampliació.

f) Noves instalAlacions de recepció de combustibles ubicades
fora de ports actuals.

g) Espigons i pantalans per càrrega i descàrrega connectats a
terra que admetin vaixells d’arqueig superiors a 1.350 tones.

h) Obres costaneres destinades a combatre l’erosió i obres
marítimes que puguin alterar la costa, per exemple, la
construcció de dics, espigons i altres obres de defensa contra la
mar, llevat del manteniment i la reconstrucció d’aquestes.

Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de
l’aigua

a) Embassaments i altres instalAlacions destinades a retenir
l’aigua o emmagatzemar-la de manera permanent, quan el
volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior
a 500.000 m3.

b) Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat
superior a 5.000 habitants equivalents.
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c) InstalAlacions de dessalatge d’aigua amb un volum nou o
addicional superior a 1.000 m3/dia de capacitat.

d) Aqüeductes i conduccions que suposin transvasaments
d’unitats hidrogeològiques o d’aqüífers.

e) Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la
recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum anual d’aigua extreta
o aportada és igual o superior a 500.000 m3.

f) Emissaris submarins d’aigües depurades i de plantes de
dessalatge.

g) InstalAlacions de conducció d’aigua quan la longitud sigui
superior a 2 quilòmetres i, en tot cas, les situades dins ANEI
d’alt nivell de protecció.

Grup 9. Projectes de tractament i gestió de residus

a) InstalAlacions per tractar o eliminar (inclosa la incineració)
residus perillosos (definides a l’article 3.c) de la Llei 10/1998,
de 21 d’abril, de residus), en qualsevol cas.

b) InstalAlacions d’emmagatzematge de residus perillosos
(definides a l’article 3.n) de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de
residus), amb una capacitat superior a 100 tones.

c) InstalAlacions d’incineració de residus no perillosos o
d’eliminació mitjançant tractament químic, amb una capacitat
superior a 10 tones diàries.

d) InstalAlacions per tractar i/o eliminar els residus no perillosos
en llocs diferents dels abocadors, amb una capacitat de més de
10 tones per dia.

e) Abocadors de qualsevol tipus de residus que rebin més d’1
tona per dia o que tinguin una capacitat total de més de 2.500
tones.

f) Clausura i segellament d’abocadors.

g) Plantes de compostatge, incloent-hi els dipòsits de llots.

h) Fabricació de productes derivats de residus sòlids.

Grup 10. Projectes dins zones sensibles

Els següents projectes que es desenvolupen a zones
especialment sensibles, designades per la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna
silvestres, per la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació
dels espais de rellevància ambiental (LECO), o en zones
humides incloses a la llista del Conveni de Ramsar:

a) Primeres repoblacions forestals quan suposin riscos de greus
transformacions ecològiques negatives.

b) Projectes de gestió de recursos hídrics per a l’agricultura,
amb la inclusió de projectes de rec o de drenatge de terrenys.

c) Transformacions d’usos del sòl que impliquin eliminació de
la coberta vegetal.

d) Dragatges marins.

e) Canonades per el transport de gas i petroli.

f) Subestacions de transformació d’energia elèctrica.

g) Línies de transport d’energia elèctrica.

h) Plantes de tractament d’aigües residuals.

i) InstalAlacions per a la producció d’energia hidroelèctrica.

j) Projectes d’urbanitzacions i de complexos hotelers fora de
les zones urbanes i construccions associades, inclosa la
construcció de centres comercials i d’aparcaments.

k) Abocadors de residus perillosos i de residus inerts.

l) Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.
m) Concentracions parcelAlaries.

Grup 11. Altres projectes

a) Parcs temàtics.

b) Totes les actuacions que d’acord amb el pla d’ordenació dels
recursos naturals han de ser objecte d’un estudi d’avaluació
d’impacte ambiental.

c) Equipaments sanitaris i docents no prevists en el planejament
urbanístic amb una ocupació de parcelAla superior a 1.500 m2.

d) Equipaments esportius no prevists en el planejament
urbanístic amb una ocupació de parcelAla superior a 1.000 m2.
e) Equipaments comercials no prevists en el planejament
urbanístic amb una superfície construïda superior a 400 m2.

f) Camps de golf i pitch & putt.

g) Pistes d’esquí, remuntadors i telefèrics i construccions
associades.

h) Drassanes per a vaixells superiors a 1.000 tones.

i) Dragatges marins per obtenir arena.

j) Obres d’alimentació artificial de platges.

k) Pistes de curses i de proves per a vehicles amb motor.
l) Enfonsaments de vaixells d’eslora superior a 25 metres per
crear esculls artificials.

m) Qualsevol modificació o extensió d’un projecte previ en
aquest annex, quan dita modificació o extensió compleixi, per
si sola, els possibles llindars establerts en aquest annex.

El fraccionament de projectes d’iguals naturalesa i fets en
el mateix espai físic no impedeix l’aplicació dels llindars que
estableix aquest annex, i a aquest efecte s’han d’acumular les
magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats.
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ANNEX II
PROJECTES SUBJECTES A AVALUACIÓ
D’IMPACTE AMBIENTAL QUAN AIXÍ HO

DECIDEIX L’ÒRGAN AMBIENTAL

S’exceptuen de la següent llista els projectes subjectes
directament a avaluació d’impacte ambiental a l’annex I
d’aquesta llei.

Grup 1. Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia

a) Projectes no inclosos a l’annex I, per destinar àrees naturals
o seminaturals a l’explotació agrícola intensiva.

b) Aprofitaments forestals que es facin en superfícies superiors
a 5 hectàrees o que utilitzin maquinària pesant.

c) InstalAlacions ramaderes i avícoles d’espècies no incloses a
l’apartat d) del grup 1 de l’annex I.

Grup 2. Energia

a) Línies de transport d’energia elèctrica inferiors a 15 kV
ubicades en sòl rústic protegit, amb la qualificació d’ANEI i
ARIP, espais protegits a l’empara de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna
silvestres, i espais de rellevància ambiental de la Llei 5/2005,
de 26 de maig, de conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO).

b) InstalAlacions fotovoltaiques de menys de 100 kV que ocupin
una superfície de més de 500 m2 en sòl rústic i 1.500 m2 en sòl
urbà o industrial, incloses les esteses de connexió amb la xarxa.

Grup 3. Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració de metalls

a) InstalAlacions per fabricar fibres minerals artificials.

b) Drassanes per a vaixells de fins a 1.000 tones.

c) InstalAlacions per construir i reparar aeronaus.

d) InstalAlacions per fabricar material ferroviari.

Grup 4. Projectes d’infraestructures

a) Projectes de zones industrials.

b) Projectes de desenvolupament urbà, inclosa la construcció
de centres comercials i aparcaments de vehicles.

c) Construcció d’instalAlacions de transbordament intermodal
i de terminals intermodals.

Grup 5. Indústries de productes alimentaris

a) InstalAlacions industrials per a l’elaboració de greixos i olis
vegetals i animals, sempre que s’hi donin de forma simultània
les circumstàncies següents:

1. Que es trobin situades fora de polígons industrials.

2. Que es trobin a menys de 500 metres d’una zona
residencial.

3. Que ocupin una superfície d’almenys 2.500 m2.

b) InstalAlacions industrials per envasar i enllaunar productes
animals i vegetals, amb una capacitat de producció superior a
2 tones per dia de productes acabats (valors mitjans
trimestrals).

c) InstalAlacions industrials per fabricar productes lactis, sempre
que la instalAlació rebi una quantitat de llet superior a 200 tones
per dia (valor mitjà anual).

d) InstalAlacions industrials per fabricar cervesa i malta.

e) InstalAlacions industrials per elaborar confitures i almívars.

f) InstalAlacions industrials per fabricar fècules.

g) InstalAlacions industrials per fabricar farina de peix o oli de
peix.

h) Sucreres amb una capacitat de tractament de matèria primera
superior a les 300 tones diàries.

Grup 6. Indústria extractiva

a) Perforacions profundes, entenent com a tals les superiors a
400 metres, llevat de les perforacions per investigar l’estabilitat
dels sòls, en particular:

1. Perforacions geotèrmiques.
2. Perforacions per emmagatzemar residus nuclears.
3. Perforacions per al proveïment d’aigua.
4. Perforacions petrolíferes.

b) InstalAlacions industrials en l’exterior i en l’interior per
gasificar carbó i pissarres bituminoses.

Grup 7. Altres projectes

a) InstalAlacions de residus no previstes a l’annex I.

b) Campaments permanents per a tendes de campanya o
caravanes.

c) Recuperació de terres a la mar.

d) Antenes de telefonia mòbil ubicades en sòl rústic protegit,
amb la qualificació d’ANEI i ARIP, espais protegits a l’empara
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la flora i la fauna silvestres, i espais de rellevància
ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació dels
espais de rellevància ambiental (LECO).

e) Dragatges.

f) Jardins botànics i zoològics.

g) Obres de canalització i projectes de defensa de cursos
naturals.

h) Urbanitzacions de vacances i establiments hotelers fora
d’àrees urbanes i construccions associades.
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i) Infraestructures de telecomunicació o energia que uneixen els
diversos territoris insulars.

j) Infraestructures de telecomunicació ubicades en sòl rústic
protegit, amb la qualificació d’ANEI i ARIP, espais protegits
a l’empara de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació
dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, i espais de
rellevància ambiental de la Llei 5/2005, de 26 de maig, de
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

k) Qualsevol projecte o actuació que pugui afectar els
ecosistemes marins.

l) Passeigs marítims o senders litorals que alterin l’orografia del
domini públic maritimoterrestre.

m) Qualsevol canvi o ampliació dels projectes que figuren en
els annexos I i II, ja autoritzats, executats o en procés
d’execució (modificació o extensió no recollida en l’annex I
que puguin tenir efectes adversos significatius sobre el medi
ambient, és a dir, quan es produeixi alguna de les incidències
següents:

1. Increment significatiu de les emissions a l’atmosfera.
2. Increment significatiu dels abocaments a llits públics o al

litoral.
3. Increment significatiu de la generació de residus.
4. Increment significatiu en la utilització de recursos

naturals.
5. Afecció a àrees d’especial protecció designades per la

Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals
i de la flora i la fauna silvestres, per la Llei 5/2005, de 26 de
maig, de conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO) o en zones humides incloses a la llista del Conveni de
Ramsar.

n) InstalAlacions o bancs de prova de motors, turbines o
reactors.

o) InstalAlacions per recuperar o destruir substàncies explosives.

El fraccionament de projectes d’igual naturalesa i fets en el
mateix espai físic no impedeix l’aplicació dels llindars que
estableix aquest annex, i a aquest efecte s’han d’acumular les
magnituds o dimensions de cadascun dels projectes considerats.
En el cas dels projectes inclosos en el planejament territorial o
urbanístic, l’avaluació d’impacte ambiental tendrà en compte
l’avaluació ambiental estratègica del planejament que els inclou
i avaluarà únicament els aspectes propis del projecte que no
hagin estat avaluats a l’avaluació ambiental estratègica.

ANNEX III
PLANS I PROGRAMES SUBJECTES A AVALUACIÓ

AMBIENTAL ESTRATÈGICA

Grup 1. Plans que suposin ordenació del territori urbà o
rural o utilització del sòl

En tot cas, tindran aquesta consideració els següents:

1. Planificació territorial:
a) Directrius d’ ordenació territorial.

b) Plans territorials insulars.
c) Plans directors sectorials.

2. Planificació urbanística:
a) Plans generals d’ordenació urbana i normes subsidiàries

de planejament.
b) Plans parcials.
c) Plans especials.

3. La modificació, la revisió i/o l’adaptació dels instruments de
planificació territorial i urbanística a què es refereix aquest
grup, sense perjudici del que estableix l’article 17 d’aquesta
llei.

Grup 2. Altres plans i programes

a) Plans i programes no inclosos en els grups anteriors, que
estableixin el marc per a la futura autorització de projectes
legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental en les
matèries següents:

1. Agricultura i ramaderia.
2. Silvicultura.
3. Aqüicultura.
4. Pesca.
5. Energia.
6. Mineria.
7. Indústria.
8. Transport.
9. Litoral.
10. Gestió de residus.
11. Gestió de recursos hídrics, incloent-hi el sanejament i la

depuració.
12. Telecomunicacions.
13. Turisme.

b) Els que requereixin una avaluació de conformitat amb la
normativa reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura
2000.

c) La modificació, la revisió i/o l’adaptació dels plans i
programes a què es refereix aquest grup, sense perjudici del
que estableix l’article 17 d’aquesta llei.

A la seu del Parlament, a 13 de setembre del 2006.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de les 16,00 hores de dia 5 de setembre del
2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 792/06, relativa a elaboració del projecte de llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears vol manifestar el seu
suport que s’elabori i aprovi el més aviat possible una llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, i que s’implanti un sistema nacional
de la dependència efectiu, funcional i sostenible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
nació que aquesta llei de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència s’aprovi en
base a un gran pacte d’Estat en compliment dels compromisos
del 2003 del Pacte de Toledo.

3. El Parlament de les Illes Balears considera positiva
l’experiència que, en matèria de protecció social de les
persones dependents, estan portant a terme des de fa molt de
temps les comunitats autònomes, encara que entén que és
necessari ampliar-la i millorar-la per cobrir adequadament amb
prestacions i serveis de qualitat les necessitats actuals i futures
dels qui es troben en situació de dependència.

4. El Parlament de les Illes Balears considera que
l’avantprojecte de llei, amb la seva redacció actual, no assegura
el dret bàsic a la protecció de les persones en situació de
dependència, ni la cartera de serveis, ni un instrument de
valoració únic i homogeni per a tot el territori nacional, i per
això precisa d’una major concreció en aquestes qüestions
fonamentals:

a) Garantir el dret bàsic a la protecció de les persones en
situació de dependència.

b) Garantir una cartera de serveis bàsics aplicables a tot el
territori nacional.

c) Garantir un instrument de valoració únic i homogeni a tot
el territori nacional.

d) Garantir la participació de les comunitats autònomes i les
entitats locals en el consell territorial, similar al consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

e) Garantir un finançament suficient i sostenible per part
dels pressuposts generals de l’Estat, de tal manera que es
garanteixi l’equitat, la cohesió social i la solidaritat
interterritorial en la protecció de les persones dependents."

A la seu del Parlament, 11 de setembre del 2006.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de les 16,00 hores de dia 5 de setembre del
2006, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1087/06, relativa creació del Jutjat de Primera Instància
i Instrucció de l'illa de Formentera, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern Central a
la creació d’un Jutjat de Primera Instància i Instrucció a l’illa
de Formentera, una vegada modificat al llarg del present any
2006 l’annex primer de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de
demarcació i planta judicial, dotant-lo de tots els mitjans
materials i humans necessaris per al seu funcionament
correcte."

A la seu del Parlament, 11 de setembre 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

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6205/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern
de les Illes Balears sobre els valors que han de primar en la
gestió i el funcionament de les institucions públiques de les
Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Interior, José María Rodríguez i Barberá.

Intervingueren en torn de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Rosselló i del Rosal, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i l'Hble. Sr. Joan Font
i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Francina
Armengol i Socias i l'Hble. Sr. José María Rodríguez i Barberá.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6196/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a I Fira Eròtica (IV). (BOPIB 143 de 21 de
juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6197/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creixement econòmic de les Illes Balears.
(BOPIB 143 de 21 de juliol 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 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6198/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a baranes de protecció. (BOPIB 143 de 21 de juliol del
2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6199/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a resultat pressupostari de l'exercici 2004. (BOPIB 143
de 21 de juliol 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 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6200/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a expedients de contractació. (BOPIB 143 de 21 de
juliol 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 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6201/06, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planta de formigó a Sant Jordi (Eivissa). (BOPIB 143
de 21 de juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, debaté la Pregunta RGE núm. 6204/06, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a qualitat de la sobrassada de les Illes
Balears. (BOPIB 143 de 21 de juliol del 2006).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

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

extraordinària del matí de dia 5 de setembre del 2006, rebutjà
l'Esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 6176/06,  del
Grup Parlamentari Socialista al Projecte de llei RGE núm
3800/06, de l'atenció i dels drets dels menors de les Illes
Balears (BOPIB núm. 133 de 19 de maig d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6206/06 del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió
no permanent d'investigació per analitzar la contractació i el
nomenament de funcionaris i treballadors de la Conselleria de
Medi Ambient. (BOPIB núm. 143 de 21 de juliol del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió

extraordinària de les 17,30 hores de dia 5 de setembre del
2006, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6207/06 del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a moderació de la
despesa pressupostària d'IB3. (BOPIB núm. 143 de 21 de juliol
del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 6193/06 a 6195/06, 6202/06 i
6203/06.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
extraordinària de les 17,30 de dia 5 de setembre del 2006,
decaigueren, per absència de les diputades que les havien de
formular, les preguntes que es relacionen a continuació, totes
publicades al BOPIB núm. 143, de 21 de juliol d'enguany:
• RGE núm. 6193/06 a 6195/06, de la diputada Hble. Sra.

Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a I Fira Eròtica (I a III).

• RGE núm. 6202/06 i 6203/06, de la diputada Hble. Sra.
Maria Rosa Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a decret de competència lingüística i
informe de la Facultat d'Educació de la UIB,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2005.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2982/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a protecció
de l'aqüífer de sa Marineta. (BOPIB núm. 130 de 28 d'abril del
2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig del 2006, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3550/06, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a rebuig a
l'ampliació del Port Adriano (Calvià). (BOPIB núm. 132 de 12
de maig del 2006).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

3327/06, de proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de juny del
2006, procedí a elaborar el dictamen de la proposició de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 130, de 28 d'abril
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

385/06, per a la dona.

 La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió extraordinària de dia 21 de juliol del 2006,
procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 120, de 3 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

2872/06, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears.

 La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 24 de juliol del
2006, procedí a elaborar el dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 129, de 21 d'abril d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7932/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria de
depuradores. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7933/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria
d'habitatge. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7934/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria de
control i seguiment de les obres de les noves autovies en
construcció i de les irregularitats comeses en la seva execució.
(Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7935/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria de
desindustrialització de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7936/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria
d'immigració en relació amb l'escolarització. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7937/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern de les Illes en matèria
d'agricultura. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7977/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a crisi del sector industrial tradicional.
(Mesa de 13 de setembre del 2006).

Palma, a 13 de setembre 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern en matèria de
depuradores.

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes

Balears, sobre la política general del Govern en matèria
d'habitatge.

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern en matèria de
control i seguiment de les obres de les noves autovies en
construcció i de les irregularitats comeses en la seva execució.

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern en matèria de
desindustrialització de les Illes Balears.

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern en matèria
d'immigració en relació amb l'escolarització.

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes
Balears, sobre la política general del Govern en matèria
d'agricultura.
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Palma, a 5 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears sobre la crisi del sector industrial tradicional.

Davant la crisi de sectors industrials de les Illes Balears que
afecta alguna de les empreses més emblemàtiques, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista interpelAla el Govern de
les Illes Balears sobre les actuacions realitzades per evitar el
seu tancament.

Palma, a 7 de setembre del 2006.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7992/06, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6205/06, relativa als
valors que han de primar en la gestió i el funcionament de les
institucions públiques de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

Palma, a 13 de setembre 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 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.
6205/06, relativa als valors que han de primar en la gestió i el
funcionament de les institucions públiques de les Illes Balears,
la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata i condemna que
durant la present legislatura s'ha donat un fort increment de
la corrupció als ajuntaments governats pel PP en l'àmbit de
les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears condemna la pràctica de
cobrament de comissions a canvi de favors polítics, així
com la substitució de l'interès públic pel privat en la
contractació administrativa i en l'ordre urbanístic.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear en el termini de trenta dies i mitjançant llei
amb majoria qualificada de dos terços, una unitat
d'inspecció d'alta especialització en la investigació
patrimonial, amb garanties d'independència de qualsevol
poder executiu, amb la finalitat de contrastar la legalitat en

l'enriquiment de gestors de diners públics en l'àmbit de les
Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja la proposta de
pacte de silenci que va fer a la cambra el conseller
d'Interior, José María Rodríguez i Barberá, el proppassat 5
de setembre del 2006, i insta el Govern de la comunitat
autònoma a defensar una política clara i transparent en
matèria urbanística i de contractacions a totes les
institucionals de les Illes Balears.

Palma, a 7 de setembre del 2006.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7868/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (I). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7869/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (II). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7870/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (III). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7871/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (IV). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7872/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (V). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7873/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió del
president Matas amb directius d'IB3 (VI). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7894/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a rissaga a Ciutadella. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7895/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a rissaga a Ciutadella, II. (Mesa de 13
de setembre del 2006).
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RGE núm. 7896/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pantalans de Cala En Busquets. (Mesa
de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7897/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per contractació de
treballadors desocupats. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7898/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajuts al terme municipal de Ferreries.
(Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7899/06, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a promoció de productes
agroalimentaris i el Menorca Bàsquet. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7925/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a agressions al personal sanitari. (Mesa
de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7942/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a la Fundació Humanisme i Democràcia. (Mesa
de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7943/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "En casa", I. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7944/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "En casa", II. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7945/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "En casa", III. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7946/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a gent gran a residències (I). (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 7947/06, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a gent gran a residències (II). (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 7948/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
població total de persones amb discapacitat de cada illa.
(Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7949/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nombre de persones per edat, grau i tipus de discapacitat.
(Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7950/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a persones amb discapacitat de cada illa. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7951/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
per a persones amb discapacitat públiques, privades i
concertades de cada illa. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7952/06, de l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i
Mesquida, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
plaça/dia/any de cada tipus de plaça pública i concertada per
a persones amb discapacitat. (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 7953/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mareògraf del port de Ciutadella. (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 7954/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mareògrafs a les Illes Balears (I). (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 7955/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mareògrafs a les Illes Balears (II). (Mesa de 13 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7956/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entrada de vaixells al port de Ciutadella (I). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7957/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entrada de vaixells al port de Ciutadella (II). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7958/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
entrada de vaixells al port de Ciutadella (III). (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 7959/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsió i coneixement de rissagues. (Mesa de 13 de setembre
del 2006).

RGE núm. 7960/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres a Cala En Busquets. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7961/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegat de Port de les Illes Balears a Ciutadella. (Mesa de 13
de setembre del 2006).

RGE núm. 7962/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcions i càrrecs del Sr. Manuel González del Amo. (Mesa de
13 de setembre del 2006).
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RGE núm. 7963/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
remodelació del personal del port de Ciutadella. (Mesa de 13
de setembre del 2006).

RGE núm. 7964/06, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcions i càrrecs del Sr. Manuel González del Amo. (Mesa de
13 de setembre del 2006).

Palma, a 13 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin va ser l'ordre del dia de la reunió del president Matas
amb els directius d'IB3 dia 19 de juliol del 2006?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu no es convocà a la reunió de data 19 de
juliol del 2006 entre el president Matas i els directius d'IB3 la
Sra. Sotomayor?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La reunió de dia 19 de juliol del 2006 entre el Sr. Matas i
els directius d'IB3 fou una reunió interna del Partit Popular?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'aprofità la reunió de dia 19 de juliol del 2006 entre el Sr.
Matas i els directius d'IB3 per preparar l'estratègia electoral
conjunta del PP i de l'ens públic de cara a les properes
eleccions?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La convocatòria als directius d'IB3 per a la reunió amb el
Sr. Matas es va fer des del Consolat de la Mar?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quin ordre del dia es va fer la convocatòria als
directius d'IB3 per reunir-se amb el Sr. Matas dia 19 de juliol
del 2006?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.



BOPIB núm. 147 -  15 de setembre del 2006 6307

Quines ajudes hi ha previstes per als afectats per la rissaga
que va patir el port de Ciutadella el passat mes de juny del
2006?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes hi ha ja atorgades als afectats per la rissaga
que va patir el port de Ciutadella el passat mes de juny del
2006?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina despesa global suposa l'adequació amb pantalans de
Cala En Busquets al port de Ciutadella?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A quines subvencions, atorgades per resolució de 13 de
juny del 2005 i destinades a la contractació de treballadors
desocupats, ha renunciat l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca? Amb quina data es féu efectiva la renúncia?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quins ajuts econòmics, de qualsevol mena, ha atorgat
l'empresa pública SEMILLA a les explotacions agràries o
empreses del terme municipal de Ferreries? Per quins
conceptes i sota quins criteris?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quin paquet d'accions ha portat a terme l'empresa pública
SEMILLA en relació amb la promoció de productes
agroalimentaris mitjançant l'equip Menorca Bàsquet? Quina
despesa global ha suposat?

Palma, a 4 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines mesures ha pres la Conselleria de Salut i Consum
per millorar la seguretat i prevenir agressions al personal
sanitari que treballa als centres sanitaris dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?

Quins recursos ha destinat la Conselleria de Salut i Consum
per millorar la seguretat i prevenir agressions al personal
sanitari que treballa als centres sanitaris dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears?
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Té previst la conselleria un increment de pressupost per
resoldre la manca de seguretat del personal i dels pacients als
centres sanitaris?

Palma, a 6 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines subvencions ha rebut per part de qualsevol de les
diferents conselleries la Fundació Humanisme i Democràcia els
anys 2003, 2004, 2005 i 2006?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes persones han estat beneficiades del programa "En
Casa" cofinançat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat l'import que han rebut cadascuna de les
famílies participants al programa "En Casa"?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quines han estat la informació i la difusió del programa "En
Casa"?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes places públiques per a gent gran en residències té
la comunitat autònoma de les Illes Balears a data 31 d'agost del
2006?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència i Esports
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quantes places públiques en residències per a gent gran
tendrà la comunitat autònoma de les Illes Balears a 30 de maig
del 2007?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
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.

Quin és el nombre total de persones amb discapacitat de
cadascuna de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera?
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Palma, a 5 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

Quin és el nombre de persones per rangs d'edat, grau de
minusvàlua i tipus de discapacitat de cadascuna de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
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.

Quin és el nombre total de places per a persones amb
discapacitat de residències, d'estades temporals, de centres de
dia, d'habitatges tutelats de 365 dies i de 220 dies, de centres
ocupacionals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
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.

Quin és el nombre de places per a persones amb
discapacitat públiques, privades i concertades de residències,
d'estades temporals, de centres de dia, d'habitatges tutelats de
365 dies i de 220 dies, de centres ocupacionals de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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.

Quin és el cost plaça/dia/any de les places per a persones
amb discapacitat, públiques i concertades, residencials,
psicogeriàtriques, d'estades temporals, de centre de dia, de
centres d'Alzheimer i d'habitatges tutelats a cadascuna de les
illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
El diputat:
Andreu Bosch i Mesquida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

Amb quina data el mareògraf del port de Ciutadella queda
fora de servei?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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.

Quants de mareògrafs hi ha instalAlats i en funcionament a
les Illes Balears dependents de la Conselleria d'Obres
Públiques i/o l'ens públic Ports de les Illes Balears?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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.

On estan ubicats els mareògrafs en funcionament avui,
dependents de la Conselleria d'Obres Públiques i/o de l'ens
públic Ports de les Illes Balears?



6310 BOPIB núm. 147 -  15 de setembre del 2006

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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.

Creu la Conselleria d'Obres Públiques que fou encertada
l'autorització donada pel responsable de l'ens públic Ports de
les Illes Balears al port de Ciutadella, d'autoritzar l'entrada de
vaixells comercials de passatgers al port en el moment de
l'anunci de rissaga, sense tenir els mitjans tècnics per avaluar o
preveure les oscilAlacions de la rissaga?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
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.

Per què no es destituí immediatament el responsable de l'ens
públics Ports de les Illes Balears al port de Ciutadella si es
valorà que fou una decisió desencertada i incorrecta
l'autorització d'entrada de vaixells de passatgers amb avís de
rissaga?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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.

Amb quines dades empíriques comptava el Govern de les
Illes Balears per autoritzar l'entrada de vaixells de passatgers al
port de Ciutadella en plena rissaga?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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.

Quins són els mecanismes i instruments de previsió i
coneixement de rissagues que la Conselleria d'Obres Públiques
creu necessari instalAlar o adoptar?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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.

Compten amb el suport i el coneixement previs del club
nàutic de Ciutadella les obres realitzades aquest estiu a Cana
En Busquets al port de Ciutadella?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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.

Quins són els motius reals per relegar el delegat de l'ens
públic Port de les Illes Balears al port de Ciutadella?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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.

Quines són les funcions i el càrrec que té avui el Sr. Manuel
González del Amo atorgades per l'ens públic Ports de les Illes
Balears?
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Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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.

A quines persones ha afectat la remodelació del personal al
port de Ciutadella feta per l'ens públic Ports de les Illes
Balears?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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.

Quants d'expedients disciplinaris i amb quins motius i amb
quines dates s'han obert al personal que treballa al port de
Ciutadella dependents de l'ens públic Ports de les Illes Balears?

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8034/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i
Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acord de
carrera professional en relació amb els professionals del
sistema sanitari públic de les Illes Balears. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8035/06, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incorporació de noves infraestructures educatives en el curs
que acaba de començar. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8036/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Anna
López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de la Conselleria d'Educació i Cultura per tal de
reduir el nombre d'interins. (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 8037/06, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entrada en vigor de les disposicions de la Llei de modificació
de l'impost de successions i donacions. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8038/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casal per
a les federacions esportives. (Mesa de 13 de setembre del
2006).

RGE núm. 8039/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada en funcionament de les oficines d'atenció a les
víctimes del delicte. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8040/06, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a destitució del conseller de Cultura. (Mesa de 13 de
setembre del 2006).

RGE núm. 8049/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Cas BITEL (I). (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8050/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cas
BITEL (II). (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8051/06, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Cas BITEL (III). (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8052/06, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Cas
BITEL (IV). (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 8054/06, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ses Covetes. (Mesa de 13 de setembre
del 2006).

Palma, a 23 de setembre 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines millores suposarà per als professionals del sistema
sanitari públic de les Illes Balears l'acord de carrera
professional?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la incorporació de noves infraestructures
educatives en el curs escolar que acaba de començar?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Josep Simó Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines mesures s'estan adoptant per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de reduir el nombre d'interins?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Maria Anna López i Oleo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Què suposarà per als ciutadans de les nostres illes l'entrada
en vigor de les disposicions que es contenen a la modificació
de l'impost de successions i donacions que s'està tramitant?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions té la Conselleria de Presidència i Esports
en relació amb les obres de Son Llàtzer destinades a un casal
per a les federacions esportives?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa la Conselleria de Presidència i Esports
en relació amb la posada en funcionament de les oficines
d'atenció a les víctimes del delicte?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Maria Binimelis i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa destituir el conseller de Cultura u substituir-lo per la
consellera de Vies i Obres del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera, atès que és la persona que pren les decisions en
relació amb els centres escolars que puguin resultar "molests"
a l'hora d'executar els projectes d'autovies?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar amb les persones que, segons
el Tribunal Suprem, de forma antijurídica i manca d'ètica,
s'encarregaven de recollir el correu electrònic del Sr. Quetglas?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

A la vista que no és delictiu, sinó només antijurídic,
ilAlegítim i mancat d'ètica, té el Sr. President en l'actualitat
interceptat el correu electrònic dels seus adversaris polítics?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Molt Hble. Sr. President del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quina responsabilitat política pensa assumir el president del
Govern a la vista que s'ha declarat provat que des del Consolat
de la Mar tenia accés ilAlegítim i antijurídic al correu dels seus
adversaris polítics?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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 oral davant Ple.

Utilitzarà el president del Govern en el proper debat sobre
l'estat de la comunitat autònoma documents interns de
l'oposició obtinguts mitjançant activitats d'espionatge?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
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 oral davant Ple.

El conseller de Medi Ambient ha proposat al Ministeri de
Medi Ambient l'adquisició dels terrenys de ses Covetes, quin
cost considera assumible per a les administracions públiques
per tal de dur a terme un projecte com aquest?

Palma, a 12 de setembre del 2006.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7916/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a creació d'una comissió d'investigació
en relació amb les subvencions rebudes per l'Asociación
Familiar de Baleares. (Mesa de 13 de setembre del 2006).

RGE núm. 7938/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per a la promoció de l'Institut Universitari
d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). (Mesa de 13
de setembre del 2006).

Palma, a 13 de setembre 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 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

A diversos mitjans de comunicació s'ha donat a conèixer
que des del Govern de les Illes Balears s'ha subvencionat amb
quantitats força elevades l'anomenada "Asociación Familiar de
Baleares".

Posteriorment, en distintes sessions parlamentàries, el
Govern ha confirmat les subvencions esmentades.

Atès, per altra part, que aquesta associació ha anat realitzant
declaracions públiques que han causat alarma i indignació entre
gran part de la població de les Illes Balears.

Atès, així mateix, que aquestes subvencions s'han atorgat de
forma indiscriminada sense atendre criteris objectius i que
l'esmentada associació s'ha caracteritzat per donar suport a les
mesures més polèmiques dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears.

Des de l'òptica general que les subvencions no s'han de
concedir arbitràriament sinó en funció de programes, objectius
i actuacions a realitzar, i tenint en compte que el Govern de les
Illes Balears no justifica raonadament la necessitat de les
subvencions atorgades a l'"Asociación Familiar de Baleares"
(AFA), el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda crear una comissió
d'investigació a fi d'esbrinar els motius reals i la intencionalitat
última d'aquestes subvencions, així com veure si s'ajusten a la
llei.

Palma, a 6 de setembre del 2006.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'IUNICS fou creat l'any 2002 amb la finalitat d'unir i
ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en
ciències de la salut a les Illes Balears.

La seva creació sorgeix del marc del Pla d'investigació i
desenvolupament tecnològic de les Illes Balears (2001-2004),
elaborat per la Conselleria d'Innovació i Energia, i fou aprovat
com a Institut Universitari pel Consell de Govern de les Illes
Balears l'any 2002.

Realitzades les transferències sanitàries a la comunitat
autònoma, fou voluntat de la Conselleria de Salut i Consum
d'unir els esforços investigadors dels professionals dels centres
sanitaris públics amb els de la UIB i potenciar estructures de
recerca com és ara l'IUNICS.

Igualment, la creació de l'IUNICS té com a objectius
contribuir a la formació permanent dels professionals sanitaris
de les Illes Balears en aspectes relacionats amb la investigació
de la salut i els programes de postgrau de ciències de la salut,
i estimular la realització de tesis doctorals i la investigació
d'excelAlència.

Des de la seva creació, l'IUNICS ha patit de greus
mancances, les més importants de les quals són: la manca d'un
pressupost suficient, no hi ha el personal mínim de suport
administratiu, no s'ha establert una política d'ajuts i beques per
a joves investigadors, ni rep fons de convocatòries
autonòmiques específiques per a projectes de salut. És a dir, no
se l'ha dotat de les eines, instruments i pressupost per poder
plantejar-se assolir els objectius de la seva creació. Tota
aquesta situació va conduir, fa poc temps, a la dimissió de la
seva directora.

Amb la finalitat que l'IUNICS pugui acomplir amb els seus
objectius fundacionals i desenvolupar la investigació
d'excelAlència en ciències de la salut que necessita la societat
balear, el Grup Parlamentari presenta la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de els Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un pla de desenvolupament de
l'IUNICS que haurà de ser definit per la Conselleria de
Salut i Consum i la Universitat de les Illes Balears i
presentat durant el proper mes de febrer i haurà d'incloure
l'anàlisi del seu actual marc jurídic i la seva modificació,
adoptant la forma de consorci a fi de garantir el seu
funcionament eficaç.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar d'un pressupost específic a l'IUNICS que
permeti afrontar els seus objectius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir i endegar una política d'ajuts i beques per
a joves investigadors.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una convocatòria autonòmica d'ajudes
específica per a projectes en salut.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir i endegar una política activa per contribuir
a la formació permanent dels professionals sanitaris de les
Illes Balears, estimulant la realització de tesis doctorals,
especialment em medicina i cirurgia, i la investigació
d'excelAlència en ciències de la salut. 

Palma, a 5 de setembre del 2006.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 3315/06 a 3319/06, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
Fòrum Turisme i Esport (I a V). (BOPIB núm. 131 de 5 de
maig del 2006).

Relació de persones convidades al Fòrum Turisme i Esport,
el desplaçament i l'allotjament de les quals foren pagats per
l'organització. Quins costs tengueren l'allotjament i el
desplaçament de convidats al Fòrum Turisme i Esport. Relació
de persones que han percebut retribucions per qualsevol
concepte amb motiu del Fòrum Turisme i Esport, amb
especificació de la quantitat rebuda per cadascuna.

D'acord amb la formulació de les preguntes esmentades,
informam que aquestes varen ser respostes a través de les
preguntes 1395/06, 1419/06, 1420/06 i 1421/06. No obstant
això, vos comunicam que la informació que solAlicita es troba
a la seva disposició a les dependències de la Fundació Illesport,
ubicada a l'avinguda Antoni Maura 24, de Palma.

Palma, 5 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 6294/06, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
despeses en projectes/programes per a l'eradicació de la
pobresa. (BOPIB núm. 143 de 21 de juliol del 2006).

Quin és el desglossament de la relació de conceptes i
despeses inclosos en els projectes o programes d'intervenció
social integral per a l'eradicació de la pobresa que ha
presentat el Govern de les Illes Balears per ser finançats amb
recursos de l'Estat en compliment del conveni signat el 21 de
novembre del 2005?

Entitat Projecte Total
subvenció
(CAIB+M
TAS)

Aportació
ajuntam.

Cost total
programa

Ajuntam.
de Palma

Inserció
sociolaboral
dels
habitants del
sector de
ciutat antiga 102.716,88 105.311,33 208.028,21

Ajuntam.
d'Eivissa

Programa
municipal
d'inclusió
social al
barri de Can
Misses 16.619,10 17.038,02 33.657,12

Total 119.335,98 122.349,35 241.685,33

La comunitat autònoma de les Illes Balears contribueix amb
un 50% de la quantia de la subvenció concedida a cadascun
dels projectes, l'altre 50% correspon a l'aportació del Ministeri
de Treball i Afers Social.

Palma, 4 de setembre del 2006.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Canvi de tramitació de les proposicions no de llei RGE

núm. 203/06 i 635/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre del 2006, a la vista dels escrits RGE núm.
7923/06 i 7924/06, presentats pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, acordà que les proposicions no de llei
RGE núm. 203/06, relativa a gasoducte (BOPIB núm. 119, de
27 de gener d'enguany) i RGE núm. 635/06, relativa a
declaració d'obligació de servei públic (BOPIB núm. 122, de
17 de febrer d'enguany), passassin a tramitar-se davant les
comissions d'Economia i d'Ordenació Territorial,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 7425/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre del 2006, conformement amb l'establert pels
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per la Resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, a la vista de l'escrit
RGE núm. 8002/06, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
acordà que la dita proposició no de llei, relativa a gratuïtat dels
llibres de text a l'ensenyament obligatori (BOPIB núm. 146, de
8 de setembre d'enguany), es tramitàs pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 10012/05

i 5865/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre del 2006, a la vista dels escrits RGE núm.
7921/06 i 7922/06, presentats pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, acceptà la retirada de les dues
proposicions esmentades, relatives a mesures per disminuir els
impactes econòmics negatius a les empreses perjudicades per
les obres públiques (BOPIB núm. 115, de 16 de desembre del
2005) i  a política lingüística i educativa (BOPIB núm. 140, de
30 de juny d'enguany), respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 7412/06 a 7423/06.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de setembre del 2006, a la vista dels escrits RGE núm.
8043/06 a 8048/06 i 8058/06, presentats per diversos diputats
del Grup Parlamentari Socialista, acceptà la retirada de les
preguntes que es relacionen a continuació, totes publicades al
BOPIB núm. 146, de 8 de setembre d'enguany:
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• RGE núm. 7412/06 a 7414/06, de la diputada Hble. Sra.
Aina Rado i Ferrando, relatives a Trobada dels pobles del
món, a recursos per a projectes de cooperació i a permís de
paternitat, respectivament. 

• RGE núm. 7415/06, de la diputada Hble. Sra. Pilar Costa i
Serra, relativa a dèficit pressupostari d'IB3.

• RGE núm. 7416/06, de la diputada Hble. Sra. Aina Salom
i Soler, relativa a vessaments fecals a Can Pere Antoni.

• RGE núm. 7417/06, del diputat Hble. Sr. Andreu Crespí i
Plaza, relativa a plaga de processionària.

• RGE núm. 7418/06 i 7419/06, de la diputada Hble. Sra.
Patricia Abascal i JIménez, relatives a nous serveis i millors
dotacions en la sanitat pública d'Eivissa i a personal de
l'hospital de Formentera, respectivament.

• RGE núm. 7420/06, del diputat Hble. Sr. Celestí Alomar i
Mateu, relativa a RCD Mallorca (I).

• RGE núm. 7421/06 a 7423/06, del diputat Hble. Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, relatives a RCD Mallorca (II), a pista
d'atletisme a l'ONO Estadi i a caça de conills,
respectivament

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de setembre del 2006.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 139.

- Pàg. 6016. 4. INFORMACIONS. Apartat D)
On diu: Del dia 1 al 15 de setembre i del dia 1 al 15 de juny:
90,00 euros.
Hi ha de dir: Durant els mesos de setembre i de juny: 90,00
euros.
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