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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2583/10, relativa a política seguida pel Govern per tal de
disposar d'un edifici al polígon de Son Rossinyol, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una

comissió no permanent d’investigació per tal d’aclarir les
circumstàncies que envolten el contracte de lloguer amb opció
de compra subscrit entre CAIB Patrimoni i Inversiones Can
Font, SL (CIF B57398406) per tal d’obtenir un local on
ubicar-hi les dependències de diverses conselleries d’aquesta
comunitat autònoma, en el carrer Gremi Corredors núm. 10 i en
el carrer Passamaners núm. 15 del polígon de Son Rossinyol de
Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix
l’article 10.2 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, per tal que, de manera urgent,
fiscalitzi el contracte entre Inversiones Can Font, SL (CIF
B57398406) i CAIB Patrimoni, mitjançant el qual, i pel
procediment de lloguer amb opció de compra, s’ha obtingut un
local on ubicar-hi les dependències de diverses conselleries
d’aquesta comunitat autònoma, en el carrer Gremi Corredors
núm. 10 i en el carrer Passamaners núm. 15 del polígon de Son
Rossinyol de Palma."

A la seu del Parlament, 15 de juny de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1071/10, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb la formació professional.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sra.
Maria Antònia Sureda i Martí del Grup Parlamentari Mixt,
l'Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sra. María Luisa Morillas
i Navarro del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Miquel
Munar i Cardell i Bartomeu Llinàs i Ferrà.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2666/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar
l'esfondrament del pont sobre la línia de tren de Manacor al seu
pas per Petra. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2665/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a supressió de la Conselleria d'Agricultura.
(BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2663/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació dels programes de
tecnificació esportiva a Eivissa. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny
de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2628/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a compliment d'obligacions econòmiques dels
convenis signats amb titulars de dret sobre terrenys del parc
natural de Mondragó. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2669/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions en matèria
d'igualtat des de la Direcció General d'Esports. (BOPIB núm.
130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2671/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei de recepta electrònica.
(BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2667/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions del Govern de l'Estat
en matèria ferroviària. (BOPIB núm. 130, de 4 de juny de
2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient i
Mobilitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2664/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió de la pujada
d'imposts en el creixement de l'economia de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 130, de 4 de juny de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 2670/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a seguretat pública. (BOPIB
núm. 130, de 4 de juny de 2010).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de juny de 2010, rebutjà l'Esmena a la totalitat de devolució
RGE núm. 1448/10, del Grup Parlamentari Popular, al Projecte
de llei RGE núm. 804/10, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 119 de
12 de març de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 2668/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de juny de 2010, quedà ajornada, a petició del conseller de
Presidència, la pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble.
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Parlamentari Popular, relativa
a pujada d'imposts,  publicada al BOPIB núm. 130, de juny
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 742/10,
relativa a català a l'àmbit sanitari privat, amb l'esmena RGE
núm. 2686/10, del Grup Parlamentari Mixt, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a signar els acords o convenis adients amb les
entitats sanitàries privades per tal d'impulsar que s'efectuïn e
llengua catalana la retolació, l'edició d'impresos i les seves
publicacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir en vigor el Decret 24/2009, de 27 de
març, pel qual es regula d'exigència de coneixement de llengua
catalana en els procediments selectius d'accés i de mobilitat
relatius a la funció pública estatutària i per ocupar llocs de
treball que es convoquin en el sector públic sanitari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, constant els avantatges
que suposaria per a aquesta comunitat que a la llarga l'àmbit
sanitari privat s'acollís al que disposa aquest decret."

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2010.
La secretària de la comissió:
María Luisa Morillas i Navarro.
El president de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 743/10,
relativa a català a l'àmbit empresarial, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a signar amb les organitzacions empresarials, i empreses
concretes, els acords o convenis que siguin necessaris per fer
efectiva la introducció de la llengua catalana en les seves
publicacions periòdiques."
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A la seu del Parlament, 8 de juny de 2010.
La secretària de la comissió:
María Luisa Morillas i Navarro.
El president de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny de 2010, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 744/10,
relativa a català a l'àmbit esportiu, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a arribar als acords oportuns, amb la signatura de
convenis, si s'escau, amb les federacions esportives per tal de
potenciar el coneixement i l'ús de la llengua catalana en l'àmbit
esportiu."

A la seu del Parlament, 8 de juny de 2010.
La secretària de la comissió:
María Luisa Morillas i Navarro.
El president de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,

Promoció i Immigració, davant la Comissió d'Assumptes
Socials, sobre compliment del punt 4 de la Moció RGE núm.
537/10, relativa a l'agilitació de subvencions a l'àmbit
sociosanitari del consorci de crèdit social (RGE núm.
1813/10).

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2010, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, qui, acompanyada del cap de
Secretaria, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,

Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el PINTIB 2010-2014 (RGE
núm. 1596/10).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyada del director
general de Tecnologia i Comunicacions i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,

Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre les mesures adoptades des de
la conselleria en relació amb la policia turística (RGE núm.
1762/10).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de juny de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyada del director
general d'Interior, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa de

la Comissió d'Economia.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de juny de 2010, procedí a l'elecció del càrrec
de secretari o secretària, i en resultà elegida, per 9 vots a favor
i 8 vots en blanc, l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Sureda i
Martí, del Grup Parlamentari Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

3134/09, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balears.
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 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de juny de 2010, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
74, de 6 de març de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Elecció del càrrec de president o presidenta de la Mesa de

la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports, en sessió de
dia 3 de juny de 2010, procedí a l'elecció del càrrec de president
o presidenta, i en resultà elegit per 9 vots a favor i 4 vots en
blanc l'Hble. Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2810/10, de modificació de diverses lleis per a
la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE,
de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell,
relativa als serveis en el mercat interior.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia 16 d'agost,
per presentar davant la Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat, el text
del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 1 de setembre d'enguany.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 4 de juny de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord d'aprovació del Projecte de llei de diverses lleis
per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i
del Consell relativa a serveis en el mercat interior.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de
12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell relativa a
serveis en el mercat interior, que s'insereix com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del projecte de llei abans esmentat, juntament amb una memòria
i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi."

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

Palma, a 4 de juny de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE

DIVERSES LLEIS PER A LA TRANSPOSICIÓ A LES
ILLES BALEARS DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE,

DE 12 DE DESEMBRE, DEL PARLAMENT EUROPEU
I DEL CONSELL RELATIVA ALS SERVEIS EN EL

MERCAT INTERIOR 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El 27 de desembre de 2006 es publicà en el Diari Oficial de
la Unió Europea la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis
en el mercat interior, adoptada pel Parlament Europeu i el
Consell en el marc de l’estratègia de Lisboa, que atorga, en
l’article 44, un termini per fer-ne la transposició que acabà el 28
de desembre de 2009. La finalitat de la directiva és crear un
autèntic mercat interior de serveis i, per això, elimina tots els
obstacles que s’oposen a la llibertat d’establiment dels
prestadors en els estats membres i a la lliure circulació de
serveis entre els estats membres, alhora que obliga a iniciar un
procés d’avaluació complementària i permanent que permeti
modernitzar els sistemes nacionals de regulació de les activitats
de serveis, en el sentit de simplificar o substituir tots els tràmits
que ho possibiliten per alternatives menys oneroses, tot
procurant garantir, tant als destinataris com als prestadors dels
serveis, la seguretat jurídica necessària per a l’exercici efectiu
de dues llibertats fonamentals del Tractat de la Unió Europea:
la d’establiment i la de lliure prestació de serveis.

El sector de serveis és el més important de la nostra
economia tant a escala nacional com de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, on el pes en el PIB d’aquest sector és del
74,9% i representa un 77,7% en relació amb l’ocupació del
total; a més, en depèn de manera decisiva el creixement de la
resta de sectors. 
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En relació amb la llibertat d’establiment dels prestadors de
serveis, la directiva estableix l’eliminació dels procediments
d’autorització que afecti l’accés o l’exercici d’una activitat de
serveis, sempre que el procediment esmentat no compleixi
determinats requisits, com ara el de necessitat -vinculat a la
concurrència necessària de raons d’ordre públic, seguretat
pública, salut pública o de protecció del medi ambient-,
proporcionalitat i no-discriminació. Els requisits prohibits es
troben enumerats en l’article 14 de la directiva, i la necessitat de
justificar els altres, en l’article 15.

Quant a la lliure prestació de serveis, la directiva estableix
els principis que han de respectar tots els estats membres per tal
de garantir el lliure exercici de l’activitat als prestadors de
serveis que es desplacin al seu territori. 

La directiva preveu, a més a més, en l’article 5, l’obligació
de simplificar els procediments i els tràmits aplicables a l’accés
a una activitat de serveis i al seu exercici, així com l’establiment
en aquest sector de la finestreta única en els termes que preveu
l’article 6.

És indubtable que la simplificació i la millora dels
procediments administratius han de ser una aspiració contínua
de les administracions públiques que estan obligades ex lege a
aconseguir un millor servei al ciutadà -més àgil, coordinat,
transparent, eficaç i eficient-, que impliqui la introducció i l’ús
de les noves tecnologies en la gestió dels procediments
administratius. Aquest marc general s’ha vist agreujat per la
crisi econòmica i l’administració s’ha d’esforçar per crear
instruments que generin confiança als ciutadans i ajudin a
impulsar l’activitat privada que es mou majoritàriament en el
sector de serveis. El Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears,
va constituir un punt d’inflexió en aquest escenari per tal com
dedicava el títol I a regular un conjunt de disposicions generals
encaminades a simplificar els procediments administratius
reforçant l’impuls d’ofici i la tramitació d’urgència de
determinats expedients de contractació, alhora que creava el
concepte d’inversió d’interès autonòmic i insular. Més vinculat
encara a l’objectiu d’aquesta disposició és el contingut del títol
II del decret llei, que tenia com a finalitat facilitar la implantació
de noves activitats empresarials i professionals, per la qual cosa
va introduir en la normativa autonòmica el concepte de
declaració responsable d’inici d’activitat, que s’ha d’entendre
afectat per la normativa bàsica estatal de transposició de la
Directiva de serveis. 
 

L’article 44 de la directiva estableix que els estats membres
han d’aprovar les disposicions legals, reglamentàries i
administratives necessàries per complir les previsions de la
norma comunitària.

L’Estat, en l’exercici de les seves competències exclusives
atribuïdes per l’article 149.1 de la Constitució, ha transposat
parcialment a l’ordenament jurídic espanyol la directiva
esmentada mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis
per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i al seu exercici.  

La Llei 17/2009, de 23 de desembre, indica, en la disposició
final tercera, que correspon a les administracions públiques
competents, en el seu àmbit territorial respectiu, aprovar les
normes de desenvolupament i d’execució d’aquesta llei.

L’article 109 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
reformat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix
a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desenvolupament
i l’execució del dret comunitari d’acord amb les seves
competències. Correspon, per tant, a la comunitat autònoma,
d’acord amb el que estableix el títol III de l’Estatut
d’Autonomia, adaptar les seves normes a la Directiva
2006/123/CE i a la legislació bàsica estatal.

En aquest sentit, atesa l’especialitat del sector comercial, es
va aprovar la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la
Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial
a les Illes Balears.

Un cop exhaurit el termini que fixava la directiva per fer-ne
la transposició, amb el seu consegüent efecte directe juntament
amb l’entrada en vigor de la normativa bàsica estatal esmentada,
és absolutament necessari i urgent adaptar la normativa
autonòmica de rang legal a les prescripcions de la directiva i a
la normativa bàsica dictada per l’Estat. Aquest és l’objectiu
d’aquesta llei.

II

En el marc de la transposició, s’ha efectuat un exercici
d’avaluació de tota la normativa balear reguladora de l’accés a
les activitats de serveis, que ha conclòs en la conveniència
d’introduir les modificacions i les adaptacions a les normes amb
rang de llei següents:

1. Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears.
2. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears.
4. Llei 10/1998, de 14 de desembre, de colAlegis professionals
de les Illes Balears.
5. Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial de les Illes Balears.
6. Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears.
7. Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.
8. Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes
Balears.
9. Llei 10/2005, de 2 de juliol, de ports de les Illes Balears.
10. Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de llicències
integrades.

1. La comunitat autònoma té competència exclusiva en matèria
d’organització, règim i funcionament de les seves institucions
pròpies (article 30.1 de l’Estatut d’Autonomia). A l’empara
d’aquest títol competencial, es modifica la Llei 4/2001, de
Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d’incloure en
l’article 36 la previsió que en la tramitació del procediment per
aprovar un avantprojecte de llei s’introdueixin els informes
pertinents en el cas que s’inclogui un silenci negatiu o un règim
d’autorització en matèria d’activitats de serveis. Per tal que els
principis i els objectius que plasma la directiva siguin una
realitat, no és suficient una adaptació de la normativa vigent
afectada, sinó que s’ha d’assegurar que aquella que s’aprovi en
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un futur compleixi les disposicions establertes per la directiva
i les seves normes de transposició. Per aquest mateix motiu,
s’introdueix un nou paràgraf en l’article 42.2, que, en el marc
del procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries,
obliga a incloure en la memòria un estudi sobre les possibles
càrregues administratives que introdueixi, si s’escau, la nova
regulació, i això tant si afecta l’administració com les persones
interessades, a causa de l’obligació de simplificació
administrativa que introdueix la directiva quant a les activitats
de serveis, però també altres normes amb rang de llei i caràcter
general, com ara la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en la disposició addicional sisena.

2. L’article 31.1 de l’Estatut atorga a aquesta comunitat
autònoma la competència de desplegament legislatiu i execució
en matèria de règim jurídic, per la qual cosa, atesa la
modificació operada per la Llei estatal 25/2009 en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, tot i que és normativa bàsica, es considera convenient
efectuar determinades adaptacions en la nova regulació, per la
qual cosa s’inclou en l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic d’aquesta administració, la possibilitat,
en allò que tengui a veure amb una activitat de serveis o el seu
exercici, de dur a terme els tràmits via telemàtica. Així mateix,
se’n modifica l’article 41.2, amb la finalitat d’introduir
l’obligació de l’administració de mantenir a disposició dels
ciutadans els models de declaració responsable i comunicació
prèvia, que s’hauran de mantenir permanentment actualitzats.

L’article 51 de l’esmentada  Llei 3/2003, que regula els
efectes del silenci en els procediments iniciats a instància de
part, és necessari adaptar-lo a la nova redacció de l’article 43 de
la Llei 30/1992, que exigeix, en el cas que es pretengui que una
solAlicitud sigui desestimada pels efectes del silenci, que es
contengui en una norma amb rang de llei per raons imperioses
d’interès general. 

3. En la mesura que la Llei 20/2006 és fruit de l’exercici de la
competència de desplegament legislatiu que, en matèria de
règim local, i en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, té la
comunitat autònoma de les Illes Balears (article 31.13 de
l’Estatut d’Autonomia), i que determinats preceptes inclouen,
en part, el contingut d’aquella legislació bàsica, com ara els
articles 178.1 i 179 —que pràcticament transcriuen,
respectivament, l’article 84 de la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril i l’article 8 del Reglament de serveis de les corporacions
locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955—, la
modificació operada en la Llei 7/1985 determina la necessitat
d’adaptar a la legislació bàsica els preceptes esmentats.  

4. D’acord amb l’article 31.9 de l’Estatut d’Autonomia,
corresponen a la comunitat autònoma les competències de
desenvolupament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que ha d’exercir en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat. Aquesta legislació bàsica està
configurada per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de colAlegis
professionals, que ha estat modificada diverses vegades (Llei
74/1978, Reial Decret Llei 5/1996, Llei 7/1997, Reial Decret
Llei 6/1999 i Reial Decret Llei 6/2000). En l’àmbit de la
comunitat autònoma, és la Llei 10/1998, de 14 de desembre, la
que regula els colAlegis professionals.

Les professions colAlegiades representen una peça clau en el
funcionament del sector de serveis i, consegüentment, la seva
regulació i el seu funcionament es veuen afectats per la
Directiva de serveis.

En aquest context, els colAlegis professionals, com a entitats
de dret públic amb capacitat per ordenar l’exercici de les
professions, són responsables del compliment de la Directiva de
serveis i n’han d’impulsar l’aplicació en diversos àmbits:
• Avaluació de la compatibilitat de la normativa colAlegial

amb la Directiva de serveis.
• Informatització dels seus procediments i participació en la

posada en marxa de la finestreta única. 
• Incorporació als mecanismes de cooperació administrativa

prevists per la directiva.

La Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre, modifica la Llei
2/1974, abans esmentada, i incorpora els aspectes de la directiva
que afecten els colAlegis professionals. Igualment, pertoca fer la
mateixa tasca a escala autonòmica i modificar la Llei 10/1998.
Així, la voluntat d’aquesta nova regulació és la d’integrar dins
la Llei 10/1998 tot allò que estableix la directiva en relació amb
els colAlegis professionals i modificar alhora tot el que no s’hi
adapti. 

Un cop dut a terme el tràmit d’informe dels colAlegis
professionals previst en l’article 12.2 de la Llei 10/1998, entre
les novetats que recull el text reformat de la llei, es poden
destacar les següents:
• Protecció dels drets dels consumidors i usuaris en relació

amb l’activitat colAlegial.
• Exercici professional en forma societària.
• Nova regulació del visat: només es visaran el treballs

professionals quan el client ho solAliciti expressament o així
ho estableixi el Govern estatal mitjançant un reial decret. En
cap cas els colAlegis podran imposar l’obligació de visar els
treballs professionals.

• Regulació de les obligacions dels colAlegis: elaboració d’una
memòria anual amb el contingut que estableix l’article 13.1
de la Llei, prohibició d’establir barems orientatius sobre
honoraris professionals, delimitació quantitativa de la quota
de colAlegiació, regulació de la informació i documentació
que s’ha de poder obtenir mitjançant la implantació de la
finestreta única.

• Obligació de colAlegiació només en els casos que prevegi
una llei estatal.

5. Pel que fa al sector comercial, i encara que recentment s’ha
aprovat la Llei 8/2009, de 16 de desembre, per la qual es
modifica la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears, d’acord amb l’article
30.42 de l’Estatut d’Autonomia, es considera necessari, en virtut
del principi de seguretat jurídica, derogar la disposició
addicional sisena de la Llei 11/2001 (que fou introduïda per la
Llei 8/2009, de 16 de desembre, com a quarta i que va ser
objecte de la correcció d’errades publicada en el BOIB núm.
190 ext., de 30 de desembre de 2009, quant a la numeració).
Així mateix, es deroga el punt 2 de la disposició transitòria
quarta de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears, perquè allò que disposa
ja està regulat en la nova redacció dels articles 16 i 17
incorporats per la Llei 8/2009, de 16 de desembre. Finalment,
es deroga la disposició transitòria cinquena de la Llei 11/2001,
de 15 de juny, perquè aquesta disposició estava relacionada amb



4816 BOPIB núm. 133 - 18 de juny de 2010

l’article 14 de la llei esmentada i ja no té cap relació amb la
redacció actual.

6. Respecte al turisme, en virtut de la competència que atribueix
a la comunitat autònoma l’article 30.11 de l’Estatut vigent, es
modifica la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística. Les
modificacions introduïdes en aquesta norma per tal d’adaptar-la
a la Directiva de serveis afecten diverses parts de la llei.

En primer lloc, se’n modifica l’article 1, en què s’afegeix un
nou apartat en el punt 3, referit a la reducció de tràmits i a la
simplificació de procediments com un dels eixos de l’actuació
de les administracions competents en matèria turística. 

Se’n modifica l’article 31, referit a les agències de viatges,
en el sentit d’eliminar-ne l’exclusivitat de l’àmbit d’actuació, un
àmbit fins ara circumscrit a la mediació i l’organització de
serveis turístics, aspecte que clarament contravé els postulats de
la Directiva de serveis. Igualment, s’hi elimina l’exigència de
capital social mínim i objecte social únic. 

Se’n modifica, així mateix, l’article 46, referit als guies
turístics, un sector prou afectat per la directiva i altres normes
estatals d’aprovació recent.

És important la modificació efectuada en l’article 48; aquest
article ja es va modificar mitjançant el Decret Llei 1/2009, de 30
de gener, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les
Illes Balears, en què es varen substituir les autoritzacions prèvia
i d’obertura per l’autorització sectorial turística única; no
obstant això, atesa l’aposta decidida del Govern de les Illes
Balears per la declaració responsable regulada en l’article 9 i
següents del mateix Decret Llei, és necessari adaptar aquest
article a aquesta realitat, i, a més, a la regulació sobre la
declaració responsable que s’ha articulat mitjançant l’article 71
bis de la Llei 30/1992 introduït per la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva
adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici (coneguda com a Llei òmnibus estatal). Així
mateix, es tipifiquen els nous supòsits sancionables per aquests
nous conceptes.

Finalment, en la disposició derogatòria, s’eliminen de
l’ordenament jurídic, d’una banda, normes en què han quedat
actualment esvaïts els motius i les finalitats pels quals
s’aprovaren, i de l’altra, normes que dificulten els nous
objectius genèrics plantejats per la Directiva de serveis.

7. L’article 30.13 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
estableix que la comunitat autònoma de les Illes Balears té la
competència exclusiva en matèria de joventut, disseny i
aplicació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut.
Un cop avaluada la normativa, s’ha considerat convenient
modificar la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut, pel que fa a activitats de temps lliure infantil i juvenil,
escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil de les Illes
Balears, i instalAlacions juvenils, i substituir el tràmit
d’autorització previst anteriorment per la presentació de la
declaració responsable que habilita per iniciar l’activitat des del
dia de la seva presentació.

8. En matèria d’afers socials i benestar social, la Directiva de
serveis, amb l’abast delimitat per l’article 2.2 j), té incidència en
determinats serveis socials quan són prestats per operadors
privats. D’acord amb les competències que l’article 30.15 de
l’Estatut d’Autonomia atorga a la comunitat autònoma en
aquesta matèria, es modifica la Llei 4/2009, d’11 de juny, de
serveis socials de les Illes Balears, perquè preveu un règim
d’inscripció al registre, autorització i acreditació respecte de les
entitats, centres i serveis privats que està totalment justificat
com a garantia per als usuaris i expressió del principi de
responsabilitat pública del sistema de serveis socials de les Illes
Balears.

Quant al règim d’autoritzacions establert en la Llei 4/2009,
d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, se’n
preveuen de diferents, que, a la pràctica, suposen la
diferenciació d’una autorització prèvia -per crear, construir i
modificar substancialment els centres on s’hagin de prestar
serveis socials-, d’una autorització definitiva -per al
funcionament dels serveis i per als canvis de titularitat o
modificació de les funcions i els objectius. 

Un cop feta una anàlisi dels avantatges i els perjudicis, s’ha
conclòs que si bé es fa necessari mantenir l’autorització
definitiva per raons imperioses d’interès general, sí que és
viable substituir l’autorització prèvia per una declaració
responsable que compleixi tots els requisits prevists en la
normativa.  

En efecte, la Directiva de serveis determina que les
administracions públiques només poden supeditar l’accés a una
activitat de serveis i al seu exercici a un règim d’autorització
quan es compleixin els requisits de no-discriminació, necessitat
-per raons imperioses d’interès general- i proporcionalitat.
Aquests règims respecten el principi de no-discriminació,
perquè recauen sobre tots els operadors que vulguin actuar a les
Illes Balears, amb independència de la seva nacionalitat. Així
mateix, es troben justificats per raons imperioses d’interès
general, recollides en l’article 4 de la mateixa directiva de
serveis. L’ordre públic i la seguretat pública, els objectius de la
política social i, concretament, la protecció dels destinataris dels
serveis, justifiquen el manteniment d’aquest règim
d’autoritzacions. Finalment, no poden ser substituïts per
mesures menys restrictives, atès que la incidència dels serveis
sobre els usuaris és immediata i un control a posteriori es
produiria massa tard per ser realment eficaç.

No s’ha d’oblidar la vulnerabilitat especial dels destinataris
de les activitats socials, de manera que els règims de registre,
autorització i acreditació tenen com a finalitat primordial
protegir els seus drets fonamentals constitucionalment
reconeguts. La mateixa directiva de serveis, en el considerant
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número 41, descriu el concepte d’ordre públic i indica que,
segons l’interpreta el Tribunal de Justícia, abasta la protecció
davant una amenaça autèntica i suficientment important que
afecti un dels interessos fonamentals de la societat, i que pot
incloure, en particular, temes relacionats amb la dignitat
humana, la protecció dels menors i els adults vulnerables i el
benestar animal.

En conseqüència, la protecció dels destinataris dels serveis
socials i la seva vinculació amb els drets fonamentals queda
assimilada dins el concepte d’ordre públic o, fins i tot, dins el
concepte de seguretat pública.

Quant als objectius de política social, la Constitució
Espanyola (CE), en el marc dels principis rectors de la política
social i econòmica, fa manaments importants als poders públics,
que, en el cas de les Illes Balears, troben la seva virtualitat en
aquesta llei. Així, els articles 43, 49 i 51 CE obliguen els poders
públics a tutelar la salut pública, emparar els drets de les
persones discapacitades i garantir la seguretat i la salut dels
consumidors i usuaris mitjançant procediments eficaços. És
evident que el compliment d’aquests objectius es trencaria si no
s’establissin controls previs d’accés a l’activitat. 

9. En matèria de ports, si bé hi ha una clara exclusió de l’àmbit
d’aplicació de la Directiva 2006/123/CE -concretament, en
l’article 2.1 d- dels serveis de transport, i, en particular, dels de
navegació marítima, inclosos els serveis portuaris, es considera
necessari efectuar diverses modificacions en la Llei 10/2005, de
2 de juliol, de ports de les Illes Balears, aprovada a l’empara
dels títols competencials prevists en els articles 30.5, 30.6 i
30.21 de l’Estatut d’Autonomia, amb l’objecte de simplificar
procediments, de conformitat amb el mandat de la directiva i, en
concret, els relatius als requisits que han de complir les
solAlicituds per a l’ocupació del domini públic portuari (articles
46, 47, 60, 70).

En aquest àmbit, a més, s’han de tenir presents, entre
d’altres, la Directiva 2005/65/CE del Parlament Europeu i del
Consell de 26 d’octubre de 2005, sobre millora de la protecció
portuària (DO L 310, de 25 de novembre de 2005); diverses
directives sobre seguretat i navegació marítima; la Directiva
sobre manipulació de deixalles per bucs, i, a més, hi ha una
proposta de directiva relativa a l’accés al mercat dels serveis
portuaris, a fi d’establir normes més sistemàtiques en ports de
tràfic internacional.

En tot cas, el règim d’autoritzacions establert per als ports
que són competència d’aquesta comunitat autònoma es regeix
pels principis d’objectivitat, transparència i no-discriminació i
és proporcionat a l’exercici de les activitats que s’autoritzen,
atenent la seguretat dels usuaris, la protecció i la defensa del
domini públic, l’espai limitat i reduït dels ports esmentats, la
seva especial configuració i integració en l’entorn urbà i, a
vegades, la falta de volum de serveis. Sense aquestes
autoritzacions no es podria disposar de dades suficients per
efectuar correctament una avaluació de riscs.

Així mateix, i atès el que disposa l’article 3 de la directiva,
s’ha de tenir present que, en matèria de contractació, és
aplicable la Llei sobre procediments de contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals,
per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva
2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març
de 2004, sobre coordinació de procediments de contractació en

els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis
postals, i la Directiva 92/12/CEE del Consell, de 25 de febrer de
1992, sobre coordinació de les disposicions referents a
l’aplicació de les normes comunitàries en els procediments
d’adjudicació de contractes de les entitats que operen en els
sectors esmentats.

10. El règim d’aplicació a les autoritzacions i llicències en
matèria d’activitats classificades establert en la Llei autonòmica
16/2006 es veu afectat per allò que disposa la disposició
transitòria primera. 

En la part final de la llei s’inclouen cinc disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i una disposició final, amb la finalitat d’introduir les
previsions necessàries per completar la transposició de la
directiva a l’ordenament jurídic balear. 

La disposició addicional primera es refereix a la justificació
dels requisits i els règims d’autorització prevists en la normativa
sectorial relativa a l’àmbit de l’agricultura i la sanitat animal,
que responen a la finalitat de protegir la sanitat animal i pública.

La disposició addicional segona estableix que, en els
procediments administratius relatius a autoritzacions, llicències
i permisos, així com en els procediments de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva, quan s’hagi
suprimit l’obligació d’aportar documentació que afecti dades de
caràcter personal, s’ha d’entendre que la persona interessada
presta el consentiment perquè els òrgans administratius
competents accedeixin per via electrònica a les esmentades
dades de caràcter personal. 

La tercera de les disposicions d’aquest caràcter pretén
assegurar que en el futur el desplegament reglamentari
d’aquesta llei impliqui el compliment del criteri de simplificació
i racionalització normativa dels procediments administratius.

Interessa especialment la disposició addicional quarta, que
es refereix a la modificació operada en el primer paràgraf de
l’article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la Llei
estatal 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, i, per tant, a la vigència del
silenci administratiu desestimatori regulat en normes amb rang
de llei o en la normativa comunitària preexistent.

En la darrera de les addicionals, la cinquena, es preveu la
comunicació de qualsevol projecte legal, reglamentari o
administratiu que contengui algun dels requisits prevists en els
articles 11.1 o 12.2 de la Llei 17/2009, de 23 de desembre, sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que
haurà d’incloure la motivació exigida per la directiva que es
transposa.

Igualment rellevant és la disposició transitòria primera, que
s’ocupa del règim d’aplicació als procediments de concessió de
les autoritzacions i les llicències en matèria d’activitats
classificades, en què l’efecte directe de la directiva i l’entrada
en vigor de la normativa bàsica estatal -en particular de la
disposició derogatòria de la Llei 25/2009, del 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici,
així com del Reial Decret 2009/2009, de 23 de desembre, pel
qual es modifica el reglament de serveis de les corporacions
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locals, aprovat pel Decret de dia 17 de juny de 1955- planteja
nombrosos dubtes sobre el règim aplicable actualment en
aquesta comunitat autònoma. Per aquest motiu, mentre es duu
a terme l’adaptació de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, sobre
llicències integrades d’activitats de les Illes Balears, per a la
transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis del mercat interior, s’estima oportú, per tal d’afavorir la
seguretat jurídica, dictar una normativa procedimental que
afecta determinats procediments, els quals estan classificats en
la Llei 16/2006 per paràmetres tècnics i no per sectors
econòmics o empresarials.

En primer lloc, es manté l’obtenció del permís d’instalAlació
de les activitats permanents majors i menors quan aquest permís
sigui necessari. Aquest règim està absolutament justificat per la
concurrència de raons imperioses d’interès general que poden
concórrer i variar en funció del tipus concret d’activitat de què
es tracta. A més és proporcional i en cap cas no és
discriminatori, d’acord amb el que estableix la Directiva
2006/123/CE i la normativa bàsica estatal que la transposa
parcialment. En efecte, l’annex I de la Llei 16/2006, que  conté
la llista de les activitats permanents majors i menors, posa de
manifest que la intervenció administrativa prèvia resulta
imprescindible atès que per poder dur a terme l’activitat es
requereixen instalAlacions que afecten directament l’ordre i la
seguretat pública, la salut pública, la protecció dels drets dels
consumidors i dels destinataris dels serveis així com la
protecció del medi ambient.

En segon lloc, en relació amb l’autorització d’inici i
l’exercici de les activitats permanents, la llicència d’obertura i
funcionament l’autorització queda substituïda per la declaració
responsable i les referències a la llicència contingudes en la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, sobre llicències integrades d’activitats
de les Illes Balears, s’han d’entendre substituïdes per
“declaració responsable”.

La documentació que era obligatori adjuntar a la solAlicitud
de la llicència d’obertura i funcionament ara serà un requisit
necessari per a l’inici i l’exercici de l’activitat i podrà ser
requerida a instància de la inspecció.

Per la seva banda, la disposició transitòria segona estableix
el règim jurídic aplicable als procediments, atesa la data límit de
transposició de la directiva.

La disposició derogatòria deroga totes les normes de rang
legal i reglamentari i també els estatuts de colAlegis
professionals que s’oposin al contingut d’aquesta llei i inclou,
així mateix, la derogació de normes d’àmbits sectorials
concrets, com ara el turístic i el de comerç.

En la disposició final primera s’autoritza el Govern de les
Illes Balears a dictar les disposicions necessàries per al
desplegament i l’execució d’aquesta llei.

La disposició final segona estableix que mitjançant aquesta
llei es compleix, en les matèries que són competència d’aquesta
comunitat autònoma, allò que disposa la disposició final tercera,
apartat 1, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

Finalment, la disposició final tercera especifica l’entrada en
vigor de la llei.

TÍTOL I 
MESURES GENERALS

Capítol I
Administració pública

Article primer
Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears

1. S’introdueix en l’apartat 1 de l’article 36 el paràgraf següent:

«En particular, s’hauran d’adjuntar, com a mínim, els
informes següents:

a) En cas d’introduir un silenci administratiu amb un
efecte desestimatori, un informe que motivi les raons
imperioses d’interès general que el justifiquen.

b) En el supòsit d’establiment d’un règim d’autorització
per accedir o exercir una activitat de serveis, motivació
suficient sobre la concurrència dels requisits de
no-discriminació, necessitat i proporcionalitat d’aquest
règim en el marc del que disposa la Llei bàsica estatal
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.»

2. S’introdueix un paràgraf en l’apartat 2 de l’article 42, la
redacció del qual és la següent:

«2. Així mateix, es durà a terme un estudi de les càrregues
administratives, en relació amb l’administració i les
persones interessades, que inclogui la nova regulació, si
escau, amb la finalitat de fomentar la simplificació
administrativa i evitar que s’incloguin tràmits o càrregues
innecessàries.»

Article segon
Modificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

1. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 37 amb el contingut
següent:

«3. Els ciutadans tenen dret a efectuar per via telemàtica els
tràmits necessaris per accedir a una activitat de serveis i al
seu exercici.»

2. S’introdueix l’apartat d) en l’article 41.2 amb la redacció
següent:

«d) Informar i posar a l’abast de les persones
interessades els models de declaració responsable i
comunicació prèvia, que hauran d’incloure de manera
expressa i clara els requisits exigits en cada cas, i que hauran
d’estar publicats en el web de la comunitat autònoma, així
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com la relació permanentment actualitzada de tots els
procediments en què s’admeten.»

3. Es modifica l’article 45, que queda redactat de la manera
següent:

«1. Els procediments s’inicien d’ofici o a solAlicitud de la
persona interessada, i se’ls ha d’assignar un codi
d’identificació indicatiu del tipus d’expedient de què es
tracta i del número correlatiu dins l’any d’inici, que també
hi ha de constar. 

2. En els procediments iniciats a solAlicitud de la persona
interessada adreçats a l’accés o l’exercici d’una activitat de
serveis, així com en aquells altres supòsits en què es
determini reglamentàriament, es pot presentar una
declaració responsable o una comunicació prèvia, que
tindran els efectes prevists per la normativa corresponent i,
amb caràcter general, permeten des del dia de la seva
presentació l’inici de l’activitat, sens perjudici de les
facultats de comprovació i inspecció que té atribuïdes
l’administració pública.

3. S’entén per declaració responsable el document, subscrit
per una persona interessada, o per qui la representi, en el
qual manifesta que, sota la seva responsabilitat, compleix els
requisits establerts normativament per iniciar una activitat
econòmica, empresarial o professional, que disposa de la
documentació que ho acredita i que es compromet a
mantenir el compliment d’aquests requisits durant el temps
en què mantengui l’activitat esmentada. 

4. S’entén per comunicació prèvia el document subscrit per
una persona interessada, o per qui la representi, mitjançant
el qual es posen en coneixement de l’administració pública
les seves dades identificatives i la resta de requisits exigits
per exercir un dret o iniciar una activitat.

5. Pot ser exigida per la norma que reguli la presentació de
la declaració responsable o la comunicació prèvia la
presentació necessària de la documentació acreditativa dels
requisits exigits en cada cas.

6. La presentació d’una declaració responsable o una
comunicació prèvia faculta l’administració competent a
comprovar, per qualsevol mitjà admès en dret i en qualsevol
moment, la veracitat de les dades i el compliment dels
requisits. En aquest sentit, s’impulsarà la funció inspectora
dels òrgans competents i es podrà indicar reglamentàriament
un termini per dur a terme les actuacions pertinents.

7. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial,
de qualsevol dada o manifestació a què es refereixi una
declaració responsable o una comunicació prèvia, o la
documentació acreditativa dels requisits que s’exigeixi,
determina la impossibilitat de continuar l’exercici de
l’activitat afectada des del moment en què es tengui
constància dels fets, sens perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que pertoquin.

En el cas que es detecti un error, una inexactitud o una
omissió en les dades declarades que no siguin de caràcter
essencial, se suspendrà l’activitat, amb l’audiència prèvia de
la persona interessada, i s’instruirà un expedient d’esmena
de defectes o, si escau, un de sancionador. Si hi ha risc per
a les persones o les coses, la suspensió podrà ser adoptada

cautelarment de manera immediata mitjançant una resolució
motivada.

8. La manca de presentació de la declaració responsable o la
comunicació prèvia quan sigui necessari serà objecte de la
sanció administrativa corresponent d’acord amb el que
disposi la llei sectorial que pertoqui en cada cas.

9. La persona interessada ha d’informar l’administració de
qualsevol canvi en les dades incloses en la comunicació
prèvia o la declaració responsable des del moment que es
presentin fins que acabi l’activitat.» 

4. Es modifica l’article 51.b), que passa a tenir la redacció
següent:

«b) Els procediments prevists en una norma amb rang de
llei per raons imperioses d’interès general o en una norma
de dret comunitari.» 

Article tercer
Modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears

1. L’apartat 1 de l’article 178 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:

«1. Els ens locals poden intervenir en l’activitat de la
ciutadania pels mitjans següents:

a) Aprovació de reglaments, ordenances i bans.
b) Submissió a llicència i actes de control preventiu. No

obstant això, quan es tracti de l’accés i de l’exercici
d’activitats de serveis incloses en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, caldrà atenir-se a allò
que disposi aquella llei.

c) Submissió a comunicació prèvia o a declaració
responsable, de conformitat amb el que estableix l’article 71
bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

d) Submissió a control posterior a l’inici de l’activitat, a
l’efecte de verificar el compliment de la normativa
reguladora d’aquesta activitat.

e) Ordres individuals constitutives de mandat per
executar un acte o per prohibir-lo.

f) Potestat sancionadora.»

2. L’article 179 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, queda modificat
de la manera següent:

«Article 179
Subjecció a autoritzacions i llicències

En aquells supòsits en els quals les entitats locals puguin
intervenir l’activitat dels ciutadans i ciutadanes mitjançant
la submissió a llicència prèvia, d’acord amb el que disposa
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i el seu exercici, l’atorgament
d’aquestes llicències i autoritzacions s’ha d’ajustar a les
regles següents:
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a) La competència per atorgar-les correspon als òrgans
que determini la legislació bàsica de l’Estat i la legislació
sectorial vigent.

b) Quan l’exercici d’una activitat per les persones
particulars requereixi l’obtenció de la corresponent
autorització o llicència municipal i la d’alguna de les
administracions autonòmiques, podrà establir-se un
procediment de gestió coordinada que comportarà una sola
autorització de l’administració autonòmica o municipal
corresponent. L’administració a la qual no correspongui
l’adopció de l’autorització final ha d’informar amb caràcter
previ en relació amb l’exercici de les seves competències
pròpies.

c) En els expedients en què hagin d’emetre informe o
hagin d’intervenir altres administracions i la resolució final
correspongui a l’entitat local, aquesta darrera ha de
solAlicitar la realització de les actuacions pertinents
conformement a la competència que tenguin atribuïda. Quan
l’informe hagi de ser emès per l’Administració de la
comunitat autònoma, el termini per emetre’l, llevat que n’hi
hagi un altre d’establert, és de dos mesos. Si no s’emet,
s’entén que és favorable.

d) Les autoritzacions o llicències s’entenen concedides
si, transcorregut el termini de tres mesos des de la
solAlicitud, l’entitat local no ha notificat resolució expressa
a la persona o persones interessades, si no hi ha un termini
legal específic diferent o aquest resulti de la tramitació del
procediment aplicable al cas.

e) Això no obstant, sens perjudici del que disposi la
normativa sectorial, no s’entendran atorgades per falta de
resolució expressa les solAlicituds d’autorització o llicència
relatives a la utilització o l’ocupació de béns del domini
públic local.»

Capítol II
Serveis professionals

Article quart
Modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de
colAlegis professionals de les Illes Balears

1. S’introdueix un nou apartat 4 en l’article 2 i, en
conseqüència, queda redactat de la manera següent:

«1. Els colAlegis professionals són corporacions de dret
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per
al compliment dels seus fins.

2. D’acord amb les lleis, els colAlegis professionals actuen
com a corporacions colAlaboradores del Govern i de
l’Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels
interessos generals, sens perjudici de les funcions que
tenguin atribuïdes en matèria de representació i defensa dels
interessos professionals dels colAlegiats.

3. Les corporacions regulades en aquesta llei han de
subjectar la seva actuació al dret administratiu només quan
exerceixin potestats públiques.

4. Els acords, les decisions i les recomanacions dels colAlegis
han d’observar els límits de la Llei 15/2007, de 3 de juliol,
de defensa de la competència.

5. L’estructura interna i el funcionament dels colAlegis
professionals han de ser democràtics.»

2. Es modifica el títol del capítol V, que passa a ser el següent:

«Capítol V
Finalitats, funcions i obligacions dels colAlegis
professionals»

3. Es dóna una nova redacció a l’article 10, al qual s’afegeixen
els paràgrafs següents:

«5. La protecció dels drets dels consumidors i usuaris en
relació amb els serveis dels seus colAlegiats.

6. La representació institucional dels colAlegiats en els casos
de colAlegiació obligatòria.»

4. Es modifica l’article 11.1 en els paràgrafs a), b) i i), i s’hi
afegeixen els apartats 2 i 3, amb la redacció següent:

«a) Regular i vigilar l’exercici de la professió respectiva.
L’exercici professional en forma societària es regirà pel que
estableixen les lleis. En cap cas, els colAlegis professionals
podran, per si mateixos, a través dels seus estatuts o la resta
de normativa colAlegial, establir restriccions a l’exercici
professional en forma societària. 

b) Vetllar per l’ètica professional fent complir les
normes deontològiques i colAlaborant en la protecció dels
consumidors i usuaris dels serveis professionals. Els estatuts
dels colAlegis o els codis deontològics que aprovin els
colAlegis professionals podran incloure previsions expresses
adreçades a exigir als professionals colAlegiats que la seva
conducta en matèria de comunicacions comercials s’ajusti
al que disposi la llei, amb la finalitat de salvaguardar la
independència i la integritat de la professió, així com, si
escau, el secret professional.

i) Visar els treballs professionals dels colAlegiats en el
termes establerts en els apartats 2 i 3 d’aquest article.

 
2. Els colAlegis de professions tècniques tindran com a
funció pròpia el visat dels treballs professionals. Aquests
colAlegis visaran els treballs professionals en l’àmbit de la
seva competència únicament quan se solAliciti per petició
expressa dels clients, incloses les administracions públiques
quan actuïn com a tals, o quan així ho estableixi l’Estat
mitjançant reial decret, amb consulta prèvia als colAlegis
afectats, d’acord amb els criteris següents: 

a) Que sigui necessari pel fet d’haver-hi una relació de
causalitat directa entre el treball professional i l’afectació a
la integritat física i la seguretat de les persones.

b) Que s’acrediti que el visat és el mitjà de control més
proporcionat.

3. En cap cas, els colAlegis, per si mateixos o a través de les
seves previsions estatutàries, podran imposar l’obligació de
visar els treballs professionals. L’objecte del visat és
comprovar, almenys:
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a) La identitat i l’habilitació professional de l’autor del
treball, utilitzant per això els registres de colAlegiats prevists
en l’article 13.6.

b) La correcció i la integritat formal de la documentació
del treball professional, d’acord amb la normativa aplicable
al treball de què es tracti.

En tot cas el visat ha d’expressar clarament quin és el
seu objecte, amb el detall de quins aspectes estan sotmesos
a control, i informarà sobre la responsabilitat que assumeixi
el colAlegi. En cap cas comprendrà els honoraris ni les altres
condicions contractuals, la determinació de les quals quedi
subjecte al lliure acord entre les parts, ni tampoc
comprendrà el control tècnic dels elements facultatius del
treball professional.

En cas de danys derivats d’un treball professional que
hagi visat el colAlegi en el qual aquest ens resulti
responsable, el colAlegi respondrà subsidiàriament dels
danys que tenguin el seu origen en defectes que s’haurien
d’haver posat de manifest pel colAlegi a l’hora de visar el
treball professional i que guardin relació directa amb els
elements que s’han visat en el treball en concret.»

5. L’article 13 es modifica en els termes següents:

«Els colAlegis professionals tindran les obligacions
següents:

1. Elaboració d’una memòria anual que ha de contenir, com
a mínim, la informació següent: 

a) Informe anual de gestió econòmica, que inclogui les
despeses de personal suficientment desglossades i
especifiqui les retribucions dels membres de la Junta de
Govern per raó del seu càrrec.

b) Import de les quotes aplicables desglossades per
concepte i per tipus de serveis prestats, i també normes per
calcular-les i aplicar-les.

c) Informació agregada i estadística relativa als
procediments informatius i sancionadors en fase d’instrucció
o que hagin esdevingut ferms, amb indicació de la infracció
a la qual es refereixen, de la seva tramitació i la sanció
imposada si escau, respectant sempre la legislació en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

d) Informació agregada i estadística relativa a les
queixes i reclamacions presentades pels consumidors i
usuaris, així com per les seves organitzacions
representatives, i també sobre la seva tramitació, així com,
si escau, els motius d’estimació o desistiment de la queixa
o reclamació, amb respecte a la legislació en matèria de
dades de caràcter personal.

e) Canvis en el contingut dels seus codis deontològics,
en cas de disposar-ne.

f) Normes sobre incompatibilitats i situacions de
conflicte d’interessos en què es trobin els membres de les
juntes de govern.

g) Informació estadística sobre l’activitat de visat.

2. Els colAlegis professionals no podran establir barems
orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació,
directriu, norma o regla sobre honoraris professionals,
excepte en el cas que es tracti de criteris orientatius als únics
efectes de taxació de costes i de la jura de comptes dels
advocats, així com per al càlcul d’honoraris i drets que

corresponguin a l’efecte de la taxació de costes en
l’assistència jurídica gratuïta.

3. La quota d’inscripció o colAlegiació no podrà superar en
cap cas els costs associats a la tramitació de la inscripció.
Els colAlegis disposaran dels mitjans necessaris perquè els
solAlicitants puguin tramitar la seva colAlegiació per via
telemàtica, d’acord amb el que estableix el punt 4 d’aquest
l’article.

4. Els colAlegis professionals disposaran d’una pàgina web
perquè, a través de la finestreta única prevista en la Llei
17/2009, de 23 de novembre, de lliure accés a les activitats
de serveis i el seu exercici, els professionals puguin efectuar
tots els tràmits necessaris per a la colAlegiació, el seu
exercici i la seva baixa en el colAlegi, mitjançant un lloc
únic, per via electrònica i a distància. 

5. Mitjançant aquesta finestreta, els professionals podran, de
manera gratuïta:

a) Obtenir tota la informació i els formularis necessaris
per a l’accés a l’activitat professional i al seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i les solAlicituds
necessàries, incloent la de colAlegiació.

c) Conèixer l’estat de la tramitació dels procediments en
els quals tenguin la consideració de persones interessades i
rebre la notificació corresponent dels actes de tràmit
preceptius i la resolució d’aquests actes pel colAlegi, inclosa
la notificació dels expedients disciplinaris quan no sigui
possible per altres mitjans.

d) Convocar els colAlegiats a les juntes generals
ordinàries i extraordinàries i fer-los coneixedors de
l’activitat pública i privada del colAlegi professional.

6. Per a la millor defensa dels drets dels consumidors i
usuaris, els colAlegis oferiran, a través de la finestreta única,
la informació següent:

a) L’accés al registre de colAlegiats, que estarà
permanentment actualitzat i en el qual constaran, almenys,
les dades següents: nom i llinatges dels professionals
colAlegiats, número de colAlegiació, títols oficials que
posseeixen, domicili professional i situació d’habilitació
professional.

b) L’accés al registre de societats professionals, que
tindrà el contingut descrit en l’article 8 de la Llei 2/2007, de
15 de març, de societats professionals.

c) Les vies de reclamació i els recursos que podran
interposar-se en el cas de conflicte entre el consumidor o
usuari i un colAlegiat o el colAlegi professional.

d) Les dades de les associacions o organitzacions de
consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis
poden adreçar-se per obtenir assistència.

e) El contingut dels codis deontològics.»

6. L’article 15 passa a tenir la redacció següent:

«1. Els colAlegis professionals hauran d’atendre les queixes
o reclamacions presentades pels colAlegiats. 
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2. Els colAlegis professionals disposaran d’un servei
d’atenció als consumidors i usuaris, que tramitarà i resoldrà
totes les queixes i reclamacions referides a l’activitat
colAlegial o professional dels colAlegiats que es presentin per
qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis
professionals, així com per les organitzacions de
consumidors i usuaris en defensa dels seus interessos.
Aquestes queixes o reclamacions s’hauran de poder
presentar per via electrònica i a distància.

3. Els colAlegis professionals, mitjançant aquest servei
d’atenció als consumidors o usuaris, resoldran sobre la
queixa o reclamació de la manera més idònia, bé informant
sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes,
sigui amb la tramesa de l’expedient als òrgans colAlegials
competents per instruir els expedients informatius o
disciplinaris, sigui arxivant o adoptant qualsevol altra
decisió conforme a dret.»

7. Es modifica l’article 16, que queda redactat de la manera
següent: 

«1. Serà requisit indispensable per a l’exercici d’una
professió trobar-se incorporat al colAlegi professional
corresponent quan així ho estableixi una llei estatal.

2. En els casos de colAlegiació obligatòria els estatuts no
podran establir requisits d’admissió addicionals als que
prevegi l’ordenament jurídic.

3. Els requisits que obliguin a exercir de manera exclusiva
una professió o que limitin l’exercici conjunt de dues o més
professions seran només els que s’estableixin mitjançant una
llei.»

8. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional primera,
que queda redactat de la manera següent:

«2. El Govern de les Illes Balears promourà que les
delegacions o demarcacions a les Illes Balears de colAlegis
d’àmbit supraautonòmic adoptin les mesures necessàries per
a la prestació d’atenció als consumidors i usuaris prevista en
l’article 15 d’aquesta llei.»

9. Es modifica la disposició addicional tercera, que queda
redactada de la manera següent: 

«1. S’entén per organització colAlegial el conjunt de
corporacions colAlegials d’una determinada professió. Són
corporacions colAlegials el consell general o superior de
colAlegis, els colAlegis d’àmbit estatal, els consells
autonòmics dels colAlegis i els colAlegis professionals.

2. Els colAlegis professionals regulats en aquesta llei tindran,
en els consells generals de les seves respectives professions,
la intervenció que la legislació de l’Estat els assigni.» 

10. S’afegeix una disposició addicional vuitena amb la redacció
següent: 

«En tot allò que no estigui previst en aquesta llei, s’hi
aplicarà la normativa estatal sobre colAlegis professionals.»

TÍTOL II
SERVEIS TURÍSTICS

Article cinquè
Modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears

1. S’afegeix a l’article 1.3 de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística, un nou punt: 

«g) La reducció de tràmits i simplificació de
procediments com a eix de l’actuació de les administracions
turístiques.»

2. L’article 31 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística, passa a tenir la redacció següent:

«Article 31
Concepte i classificació

1. Les agències de viatges que vulguin exercir activitats amb
caràcter permanent al territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears seran objecte d’inscripció en els registres
insulars corresponents i en el Registre General d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics, mitjançant la declaració
responsable d’inici d’activitat turística.

2. Són activitats de les agències de viatges l’organització,
oferta i/o venda dels viatges combinats, entenent com a tals
la combinació prèvia de, com a mínim, dos dels elements
que s’assenyalen a continuació, venda o oferta d’acord a un
preu global, quan aquesta prestació excedeixi de les 24 hores
o inclogui una nit d’estada: 

a) Transport.
b) Allotjament.
c) Altres serveis turístics no accessoris del transport o de

l’allotjament i que constitueixin una part significativa del
viatge combinat. 

3. A més del que s’ha esmentat respecte als viatges
combinats, les agències de viatges podran oferir altres
serveis, dins el marc normatiu europeu.

4. L’òrgan competent per a la regulació i classificació de les
empreses i els establiments turístics podrà determinar la
classificació de les agències de viatges i podrà acordar, si
escau, que les agències de viatges constitueixin i
mantenguin en vigència una fiança per respondre del
compliment de les obligacions derivades de la prestació dels
serveis relatius als viatges combinats, davant els
consumidors o usuaris finals. Aquest acord ha de fixar
també els imports i les condicions de les fiances. 

5. Així mateix, les agències de viatges hauran de fiançar la
seva responsabilitat mitjançant la subscripció d’una pòlissa
d’assegurança que garanteixi els possibles riscs de la seva
responsabilitat. La pòlissa d’assegurança haurà de cobrir la
responsabilitat civil de l’explotació del negoci, la civil
indirecta o subsidiària i la responsabilitat per danys
patrimonials primaris.»

3. L’article 46 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística, passa a tenir la redacció següent:
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«1. La professió de guia turístic consisteix en l’activitat que
realitzen les persones que es dediquen professionalment amb
caràcter habitual i retribuït a la prestació de serveis
d’informació i interpretació del patrimoni, històric i natural,
els béns d’interès cultural, béns catalogats i la resta de
recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants,
tant en les dues llengües oficials de les Illes Balears com en
qualsevol altra llengua estrangera que, en tot cas, hauran de
ser acreditades.

2. L’activitat pròpia de la professió de guia pot ser exercida
per les persones que estiguin en la situació d’alta en el
ColAlegi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 5/2004, de
20 de desembre, de creació del ColAlegi Oficial de Guies
Turístics de les Illes Balears, o la norma que la substitueixi.

Es dispensa de l’obligació de colAlegiació els prestadors
de serveis que es desplacin al territori espanyol per exercir
aquesta professió de manera temporal o ocasional, d’acord
amb el que preveu l’article 14 del Reial Decret 1837/2008.
En aquest darrer cas, aquestes persones han de complir,
abans de la primera prestació de serveis transfronterera, amb
el tràmit de declaració prèvia regulat en l’article 13 del Reial
decret esmentat, i l’autoritat que rep la declaració prèvia i
les seves renovacions n’ha de trametre una còpia al ColAlegi
Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears.

3. Per poder accedir a la professió de guia turístic s’ha de
tenir acreditada la qualificació professional legalment
requerida, que en tot cas haurà de satisfer els requeriments
consignats en el catàleg nacional de qualificacions
professionals. 

4. De conformitat amb el que estableix l’article 21 del Reial
Decret 1837/2008, les persones que aportin un certificat de
competència o un títol de formació exigit per un altre estat
de la Unió Europea vàlid per accedir a la professió de guia
turístic o per exercir-la, o que es trobin en les situacions que
es regulen en els punts 3, 4 o 6 de l’article esmentat, poden
accedir a la professió de guia turístic a les Illes Balears i
exercir-la. 

Malgrat el que estableix l’apartat anterior, les persones
interessades que es trobin en la situació que preveuen els
articles 22 i 71 del Reial Decret 1837/2008 han d’escollir
entre realitzar un període de pràctiques o superar una prova
d’aptitud, d’acord amb la regulació que l’òrgan competent
en matèria de turisme estableixi respecte d’això mitjançant
la corresponent ordre de desplegament.»

4. L’article 48 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística, passa a tenir la redacció següent: 

«Article 48
Declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT)
i comunicació prèvia 

1. S’entén per declaració responsable d’inici de l’activitat
turística el document subscrit per una persona interessada en
què manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els
requisits establerts en la normativa vigent per iniciar
l’exercici d’una activitat turística de les previstes en aquesta
llei, a través d’alguna de les modalitats previstes en l’article
següent, que disposa de la documentació que ho acredita, i
que es compromet a mantenir el seu compliment durant el
termini de temps inherent al dit exercici.

Els requisits als quals es refereix el paràgraf anterior
hauran d’estar recollits de manera expressa i clara en la
corresponent declaració responsable d’inici de l’activitat
turística, el model de la qual han d’aprovar les
administracions competents en matèria turística.

2. S’entén per comunicació prèvia el document mitjançant
el qual les persones interessades posen en coneixement de
l’administració turística competent fets o elements relatius
a l’exercici d’una activitat turística, indicant els aspectes que
puguin condicionar-la i adjuntant, si escau, tots aquells
documents que siguin necessaris per al seu compliment
adequat. 

3. Les DRIAT d’inici de l’activitat turística i les
comunicacions prèvies permetran, amb caràcter general, la
inscripció d’aquestes activitats en els registres
corresponents, sens perjudici de les facultats de
comprovació posterior que tenguin atribuïdes les
administracions competents en matèria turística.  

4. La inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació
o document, de caràcter essencial, que s’adjunti o
s’incorpori a una declaració responsable o a una
comunicació prèvia implicarà la revocació de la inscripció
practicada i, per tant, el cessament de l’activitat
corresponent, com també, si escau, responsabilitat civil o
penal. Per això, l’administració podrà adoptar les mesures
pertinents per tal de restablir la legalitat infringida amb la
instrucció del procediment sancionador pertinent, si escau.

5. Les administracions competents en matèria turística han
de tenir permanentment publicats i actualitzats els models
corresponents de declaració responsable i de comunicació
prèvia, que en tot cas es podran presentar per via
electrònica.»

5. S’afegeix un nou punt a l’article 72 de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística:

«21. La no-presentació de la declaració responsable i/o de la
comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que
compleixi tots els requisits necessaris que estableix la
normativa turística.»

6. S’afegeix un nou punt a l’article 73.1 de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística:

«j) La no-presentació de la declaració responsable.»

7. S’afegeix un nou punt 3 a la disposició addicional primera de
la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística: 

«3. Es faculta el conseller competent en matèria de turisme,
mentre no es produeixi el traspàs de funcions i serveis en
matèria d’ordenació turística al Consell de Mallorca, a
aprovar els models de declaració responsable d’inici
d’activitat turística (DRIAT).» 

8. S’afegeix una nova disposició addicional sisena a la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística: 



4824 BOPIB núm. 133 - 18 de juny de 2010

«Disposició addicional sisena

1. Als efectes del compliment d’allò que estableix l’article
48 d’aquesta llei, per a l’inici d’activitat o per a la
modificació de l’activitat o les dades existents en els
registres insulars d’empreses i activitats turístiques, no es
podrà exigir més documentació complementària que
l’informe descriptiu o memòria.

2. La comprovació de les dades declarades, així com la
comprovació de qualsevol altra autorització administrativa
o la constitució d’avals, fiances, caució o assegurances serà
feta per l’administració en la forma i els terminis establerts
en les lleis i en les normes reglamentàries.

3. La presentació d’una declaració responsable d’inici
d’activitat turística o comunicació comporta la inscripció de
les dades en els registres insulars corresponents.»

TÍTOL III
SERVEIS A LA JOVENTUT

Article sisè
Modificació de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la
joventut 

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 49 de la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i s’hi afegeixen
els apartats 5, 6 i 7, de manera que queden redactats amb el
contingut següent:

«3. Les persones o entitats organitzadores de qualsevol altra
activitat de temps lliure, com aquelles que no es fan en
instalAlacions autoritzades i, especialment, les que es duguin
a terme a l’aire lliure (acampades i marxes per etapes) i
qualsevol altra activitat de temps lliure, d’aventura o esports
de risc o que suposi l’ús de material específic, com ara
cordes d’escalada, embarcacions, arcs, vehicles amb motor
o material aeri, abans de l’inici de l’activitat, han de
presentar una declaració responsable davant l’autoritat
competent en matèria d’activitats de temps lliure.

4. Aquesta declaració, que es podrà fer en els models
normalitzats que es posaran a l’abast de les persones
interessades, s’ha de presentar en el període de quinze dies
naturals, previs a l’inici de l’activitat, i hi han de constar les
dades de la persona o l’entitat que promou o organitza
l’activitat a l’efecte de notificacions, i les dades relatives a
l’activitat. 

La declaració responsable ha de contenir:
a) Manifestació, sota la responsabilitat de la persona

organitzadora o la de la persona que la representi, de
compliment dels requisits establerts normativament per a la
realització de l’activitat de temps lliure, i que disposa de la
documentació que s’exposa a continuació:

- Autorització del propietari del terreny o de l’edifici que
s’ocupi.
- Projecte educatiu, que ha de contenir una relació de les
activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o
recreatiu, els objectius i mitjans de què es disposa, una
avaluació dels riscs de les activitats i una descripció de
les mesures preventives dels riscs que es puguin
originar.

- Actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en
cas d’emergència.
- Autorització de participació en l’activitat, que ha de
lliurar la persona que té la pàtria potestat, tutela o
curatela de cada un dels participants menors d’edat.
- Llista de participants amb indicació del nom, l’edat, les
adreces i els telèfons.
- Pòlissa d’assegurança d’assistència i accidents per als
participants.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi danys personals i materials.
- Permís de l’administració competent en el supòsit que
es vulgui fer foc a la zona en què es dugui a terme
l’activitat.
- Fotocòpies de l’acreditació de la formació o de les
titulacions de l’equip dirigent.
b) Relació amb els noms i cognoms, documents

nacionals d’identitat o equivalents, i indicació de la titulació
de l’equip dirigent de l’activitat de temps lliure, inclòs el
personal amb el carnet de socorrista que expedeix la
Conselleria de Salut i Consum, per al supòsit d’activitats
que es desenvolupin a la mar o a la piscina i la normativa
general d’aplicació no exigeixi la presència de socorristes
propis de la platja o la instalAlació.

c) Memòria ambiental, que haurà de presentar la persona
interessada quan l’activitat consisteixi en acampades
superiors a un mes en un mateix lloc, la qual serà enviada
d’ofici per la mateixa administració a la Conselleria de Medi
Ambient per avaluar l’informe corresponent.

5. Una vegada presentada la declaració responsable i
iniciada l’activitat, el personal de l’administració competent
en matèria d’activitats de temps lliure que té atribuïdes les
funcions d’inspecció, pot comprovar la realització correcta
de l’activitat i verificar el compliment dels requisits de
l’apartat anterior. 

6. La persona interessada ha d’informar l’administració de
qualsevol canvi en les dades incloses en la comunicació
prèvia o la declaració responsable des del moment que es
presentin fins que acabi el projecte o l’activitat.

7. En tot cas, és imprescindible, en el desenvolupament
d’una activitat, disposar del personal titulat o qualificat en
matèria de temps lliure en la proporció que s’estableixi
reglamentàriament tenint en compte el nombre de
participants de l’activitat, a més dels mitjans materials
necessaris per dur-la a terme.»

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 10/2006, que
queda redactat de la manera següent:

«2. L’administració competent en la matèria inscriurà
d’ofici les escoles de temps lliure infantil i juvenil en el cens
d’escoles d’educació de temps lliure infantil i juvenil de les
Illes Balears, amb l’informe previ de la Inspecció d’escoles
d’educadors de temps lliure infantil i juvenil, que té per
objecte verificar el compliment dels requisits necessaris per
iniciar l’activitat.»
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3. Es modifica l’article 52 de la Llei 10/2006, que queda
redactat de la manera següent:

«1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
titulars d’instalAlacions que es vulguin posar al servei
exclusiu dels nins i joves per facilitar-ne la convivència, la
formació, la participació en activitats socials o culturals o la
utilització adequada del temps lliure, han de presentar una
declaració responsable adreçada a l’administració competent
en matèria d’instalAlacions juvenils.

2. Aquesta declaració, que es podrà fer mitjançant un model
normalitzat, s’ha de presentar amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat. La solAlicitud ha d’incloure un apartat en què la
persona o l’entitat interessada declari, sota la seva
responsabilitat, que en el moment de la presentació de la
declaració disposa d’un pla d’emergències, una assegurança
de responsabilitat civil per cobrir els riscs derivats de la
utilització de la instalAlació davant els usuaris i tercers, i tota
la resta de documentació exigida, així com que compleix els
requisits que es determinin reglamentàriament.

3. La persona interessada ha d’informar l’administració de
qualsevol canvi en les dades incloses en la declaració
responsable des del moment que es presentin fins que acabi
el projecte o l’activitat.

La inscripció de les instalAlacions de titularitat pública al
Cens de la Xarxa d’InstalAlacions Juvenils de les Illes
Balears es durà a terme amb l’informe previ de
l’administració competent en matèria d’instalAlacions
juvenils, que té per objecte la verificació del compliment del
contingut de la declaració esmentada en l’apartat segon
d’aquest article.»

4 S’afegeix un nou punt a l’article 81.1 de la Llei 10/2006 amb
el contingut següent:

«d) La no-presentació de la declaració responsable i/o de la
comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que
compleixi tots els requisits necessaris que estableix la
normativa.»

5. S’afegeix un nou punt a l’article 82.1 de la Llei 10/2006:
 

«h) No presentar la declaració responsable i/o no complir els
requisits necessaris establerts en la normativa.»

 
TÍTOL IV

SERVEIS SOCIALS

Article setè
Modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis
socials de les Illes Balears

1. Es dóna una nova redacció al títol del capítol II del títol VII
de la llei i a la secció 1a del capítol esmentat, que queden
redactats, respectivament, en els termes següents:

«Capítol II
Declaració responsable, autorització i registre
Secció 1a
Declaració responsable i autoritzacions administratives»

2. Es modifica el títol de l’article 78, que passa a ser el següent:

«Règim de l’autorització administrativa i de la presentació
de la declaració responsable»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 78, que passa a tenir la
redacció següent:

«Per poder prestar serveis socials a les Illes Balears que
formin part de la xarxa pública de serveis socials, és
necessari, a més d’estar inscrits en el registre que estableix
l’article 84 d’aquesta llei, obtenir i mantenir la declaració
responsable i les autoritzacions administratives que fixa
l’article següent, que tenen com a finalitat garantir el
compliment d’uns requisits i d’uns estàndards mínims de
qualitat.»

4. Es modifica el títol de l’article 79, que passa a dir:

«Declaració responsable i classes d’autoritzacions
administratives»

5. Es modifica l’article 79, que passa a tenir la redacció següent:

«D’acord amb l’actuació que s’hagi de desenvolupar, és
necessari presentar una declaració responsable o obtenir
alguna o algunes de les autoritzacions administratives
següents:

a) Declaració responsable per crear, construir i modificar
substancialment els centres on s’hagin de prestar serveis
socials, en substitució de l’autorització prèvia.

b) Autorització per a l’obertura i el funcionament dels
serveis socials i per als canvis de titularitat o modificació de
les funcions i els objectius.

c) Autoritzacions provisionals per a supòsits
excepcionals, quan es prevegin ubicacions temporals.

d) Autorització per a la suspensió i el cessament
d’activitat dels serveis.

e) Qualsevol altra autorització que es determini
reglamentàriament segons el tipus d’activitat, centre o servei
social.»

6. Es modifica l’article 80, que passa a tenir la redacció següent:

«Per a cada tipus de servei, l’administració pública
competent ha d’establir reglamentàriament els requisits
mínims per presentar la declaració responsable o poder
obtenir una autorització administrativa.

En tot cas, aquesta regulació ha d’incloure els aspectes
següents: 

a) Les condicions d’edificació, emplaçament i
condicionament exigibles a les infraestructures on s’han de
prestar els serveis.

b) Les condicions materials, de seguretat i d’equipament
exigibles als serveis segons la seva naturalesa.

c) Els requisits de titulació del personal, i també el seu
nombre mínim, segons el nombre de persones que s’han
d’atendre i el grau d’ocupació.
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d) La presentació d’una memòria i un pla d’actuació en
què s’especifiquin el règim d’intervenció, la manera de
desenvolupar els programes d’atenció i la metodologia i els
procediments d’execució.»

7. Es modifica el títol de l’article 81, que passa a dir: 

«Procediment de presentació de la declaració responsable i
de la concessió de les autoritzacions»

8. Es modifica l’article 81, que passa a tenir la redacció següent:

«1. El procediment de presentació de la declaració
responsable i de concessió de les autoritzacions
administratives que estableix aquesta llei s’inicia a instància
de part i s’ha d’establir reglamentàriament.

2. El procediment de la concessió de les autoritzacions
administratives ha d’incloure, almenys, la realització d’una
visita del personal de l’administració pública competent en
matèria de serveis socials, a la qual ha d’acudir una persona
representant de l’entitat solAlicitant i de la qual ha
d’aixecar-se acta. També ha d’incloure l’establiment d’un
període d’alAlegacions per si en l’acta es detecten
incompliments que impedeixen atorgar l’autorització
solAlicitada.

3. Transcorregut el termini establert reglamentàriament per
resoldre i notificar sobre la solAlicitud presentada, les
persones interessades han d’entendre estimades per silenci
administratiu les seves solAlicituds.»

9. S’afegeix un nou punt a l’article 127 amb el contingut
següent:

«ll) No presentar la declaració responsable i/o
comunicació, o la falsedat en qualsevol dada, sempre que
compleixi tots els requisits necessaris que estableix la
normativa.»

10. S’afegeix un nou punt a l’article 128:
 

«z) No presentar la declaració responsable i/o no complir
els requisits necessaris establerts en la normativa.»

TÍTOL V
SERVEIS PORTUARIS

Article vuitè
Modificació de la Llei 10/2005, de 2 de juliol, de ports de les
Illes Balears

1. Es modifica l’article 8, apartat 3.b), que passa a tenir la
redacció següent:

«b) L’assignació d’usos en l’àmbit portuari i la
justificació de la seva necessitat o conveniència, d’acord
amb criteris objectius, transparents i no discriminatoris; les
mesures adreçades a satisfer adequadament la prestació dels
serveis portuaris i a garantir-ne la seguretat.»

2. Es modifica l’article 46.2, que queda redactat de la manera
següent:

«2. Els serveis comercials es presten en règim de
competència. L’administració portuària adoptarà mesures
adreçades a fomentar la competència en la prestació
d’aquests serveis.»

3. Es reforma el contingut de l’article 47.3 i 47.4, d) i f), que
passa a ser el següent:

«3. Per tal que Ports de les Illes Balears resolgui sobre una
autorització de prestació de servei o d’activitat, la persona
interessada haurà de formular una solAlicitud que inclogui:

a) Dades identificatives del solAlicitant o, si escau, dels
partícips en la comunitat o entitat sense personalitat jurídica.

b) Descripció de l’activitat que s’ha de desenvolupar i,
si escau, termini d’aquesta activitat.

c) Declaració d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions de caràcter fiscal, laboral i social imposades per
la legislació vigent i, si escau, informació
economicofinancera de l’activitat que s’ha de desenvolupar.

d) Altres documents i justificants que Ports de les Illes
Balears consideri necessaris, l’exigència dels quals estigui
justificada per raó imperiosa d’interès general.

Un cop tramitat el procediment, correspon al Consell
d’Administració de Ports de les Illes Balears l’atorgament,
amb caràcter reglat, de les autoritzacions el termini de les
quals sigui superior a un any, i al director gerent, el
d’aquelles que no excedeixin aquest termini.

4. Les autoritzacions han d’incloure, com a mínim, les
condicions relatives als aspectes següents:

d) Garanties que hagin de constituir-se, incloses les
necessàries per cobrir els possibles riscs per a la seguretat de
tercers o mediambientals, o la subscripció d’una
assegurança de responsabilitat civil.

f) Altres condicions que es considerin pertinents i
estiguin justificades per raons imperioses d’interès general.»

4. S’afegeix el paràgraf següent a l’article 60.2:

«Es podrà procedir d’igual manera en els casos en què el
seu atorgament pugui originar dins el port situacions de
domini del mercat susceptibles d’afectar la lliure
competència en la prestació dels serveis portuaris bàsics o
les activitats i serveis comercials directament relacionats
amb l’activitat portuària.»

5. Es modifica l’article 70, que queda redactat de la manera
següent:

«1. La solAlicitud per a l’obtenció d’una concessió ha d’anar
acompanyada de la documentació següent:

a) Dades identificatives del solAlicitant o, si escau, dels
partícips en la comunitat o entitat sense personalitat jurídica.

b) Acreditació de solvència econòmica i tècnica per
atendre les obligacions resultants de la concessió.
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c) Projectes bàsic i d’explotació subscrits per un tècnic
competent i adaptats al corresponent pla director del port,
amb detall de possibles efectes mediambientals i, si escau,
estudi d’impacte ambiental. Els projectes han de contenir la
descripció de les activitats que s’han de desenvolupar, les
característiques de les obres i les instalAlacions que s’han
d’executar, d’acord amb el pla director, la superfície que
s’ha d’ocupar, el pressupost estimat de les obres i les
instalAlacions i altres especificacions que determini Ports de
les Illes Balears.

d) Memòria economicofinancera de l’activitat que s’ha
de desenvolupar.

e) Justificació del compliment de les condicions
específiques per a l’exercici de l’activitat objecte de la
concessió.

f) Justificant d’haver constituït la garantia provisional i,
si escau, assegurança de responsabilitat civil.

g) Altres documents i justificacions que siguin pertinents
l’exigència dels quals estigui justificada per raó imperiosa
d’interès general.»

Disposició addicional primera

1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats de
serveis a les quals és aplicable la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu
exercici, que es presten en l’àmbit de l’agricultura i sanitat
animal, estan sotmeses, tret de les excepcions que es puguin
establir en la normativa sectorial, als requisits i als règims
d’autorització prevists en la normativa sectorial, amb la finalitat
de protegir la sanitat animal i pública.

2. Els requisits esmentats s’aplicaran als prestadors de serveis
establerts en territori espanyol, o en qualsevol altre estat
membre de la Unió Europea que pretengui instalAlar un
establiment o exercir una activitat temporalment en el territori
d’aquesta comunitat autònoma, sense que pugui haver-hi cap
discriminació per raó de nacionalitat o del lloc d’ubicació del
domicili social.

Disposició addicional segona

En els procediments administratius relatius a autoritzacions,
llicències i permisos, així com en els procediments de concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva, quan
s’hagi suprimit l’obligació d’aportar documentació que afecti
dades de caràcter personal, s’entendrà que la persona
interessada, quan presenta la seva solAlicitud, presta el seu
consentiment perquè els òrgans administratius competents
puguin accedir per via electrònica a les dades de caràcter
personal esmentades.

Disposició addicional tercera

El desplegament reglamentari d’aquesta llei es durà a terme
sota el criteri de simplificació i racionalització normativa i dels
procediments administratius.

Disposició addicional quarta

Als efectes prevists en el primer paràgraf de l’article 43.1 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú,
d’acord amb la redacció atorgada per la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva

adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, en l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears s’entendrà que concorren raons imperioses
d’interès general en aquells procediments que estaven regulats
a l’entrada en vigor d’aquesta llei per normes amb rang de llei
o de dret comunitari que prevegin efectes desestimatoris davant
la manca de notificació de la resolució expressa del procediment
en el termini previst.

Disposició addicional cinquena

L’òrgan administratiu competent ha de comunicar a la
conselleria competent en matèria d’assumptes europeus, abans
de la seva aprovació, qualsevol projecte legal, reglamentari o
administratiu que contengui requisits prevists en els articles 11.1
o 12.2 de la Llei 17/2009, de 23 de desembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, als quals
s’haurà d’adjuntar una memòria justificativa dels criteris
establerts en els articles 11.2 o 12.3, respectivament, per tal que
es procedeixi a la seva notificació posterior a la Comissió
Europea, d’acord amb el que estableix la disposició addicional
quarta de la llei bàsica estatal esmentada.

Disposició transitòria primera

El règim jurídic de llicències integrades d’activitats de les
Illes Balears queda sotmès a les disposicions següents:
 
1. Procediment per a la instalAlació.

Per a la implantació de les activitats permanents majors i
menors es requereix l’obtenció prèvia del permís d’instalAlació,
segons el règim que s’estableix en la Llei 16/2006.

2. Procediment per a l’inici i l’exercici de les activitats
permanents.

2.1. Per a l’inici i l’exercici de les activitats permanents,
siguin majors, menors o innòcues, el titular ha de presentar
davant l’òrgan competent una declaració responsable d’inici i
exercici d’activitat, en la qual declari:

a) Complir els requisits establerts en la normativa vigent i si
es tracta d’activitats majors i menors, si escau, també les
condicions imposades en la concessió del permís
d’instalAlació.
b) Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior
durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat. 
c) Disposar de la documentació que així ho acredita.
d) Comunicar la data d’inici de l’activitat. 
Per a les activitats majors i menors, la declaració

responsable esmentada s’ha d’acompanyar amb el certificat
tècnic preceptiu, que ha d’expressar d’una forma clara i
inequívoca l’adequació de les instalAlacions a la normativa
vigent, al projecte tècnic presentat i a les condicions imposades,
amb el visat, si escau, del colAlegi professional corresponent. Si
hi ha variacions entre el projecte d’instalAlacions i els elements
realment executats, el tècnic responsable ha d’acreditar
documentalment que les variacions introduïdes, si escau, no són
substancials. Quan es tracti d’activitats menors s’ha d’adjuntar
el plànol d’obra acabada. 
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2.2. Mitjançant una resolució de la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia s’han d’aprovar els models de declaració
responsable pertinents, els quals han de ser accessibles a través
de la pàgina web de la Junta Autonòmica d’Activitats de les
Illes Balears.

3. Procediment per a l’inici i l’exercici d’activitats no
permanents. 

El procediment per a l’autorització de les activitats no
permanents indicades en l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei
16/2006, 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitats de les Illes Balears, és el que s’estableix
en la llei esmentada.

Disposició transitòria segona

1. Els procediments incoats amb anterioritat al 28 de desembre
de 2009 s’han de tramitar i resoldre de conformitat amb la
normativa vigent en el moment de la presentació de la
solAlicitud. 

2. Si la tramitació es produeix a partir del 28 de desembre de
2009, la persona interessada, amb anterioritat a la resolució, pot
desistir de la seva solAlicitud i optar per l’aplicació de les regles
que s’estableixen en aquesta llei. 

Disposició derogatòria 

1. Queden derogades totes les disposicions legals i
reglamentàries, els estatuts de corporacions professionals i la
resta de normes internes colAlegials que contradiguin el que
estableix aquesta llei.

2. En particular, en matèria de turisme, queden derogades les
normes d’igual o inferior rang que contradiguin el que estableix
aquesta llei, en particular: 
• La Llei 2/1984, de 12 d’abril, d’allotjaments turístics

extrahotelers. 
• La Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries

d’ordenació d’establiments hotelers i d’allotjaments
turístics.

• La Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el
Pla de modernització d’allotjaments turístics existents a
Balears.

• La Llei 6/1996, de 18 de desembre, per la qual es crea i
regula el Pla de modernització de l’oferta turística
complementària de les Illes Balears.

• Els articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 del Decret
112/1996, i l’article 17 de la mateixa norma, en allò que fa
referència a l’habilitació preceptiva.

• El Decret 17/2006, de 17 de febrer, pel qual es desenvolupa
la Llei 2/2005, de comercialització d’estades turístiques a
habitatges.

• L’Ordre del conseller de Turisme de 27 de novembre de
1997 per la qual es desenvolupa la Llei 6/1996, de 18 de
desembre, que crea i regula el Pla de modernització de
l’oferta turística complementària.

• L’Ordre del conseller de Turisme de 28 d’octubre de 1998
per la qual es modifica l’Ordre núm. 21678 del conseller de
Turisme de 5 de novembre de 1997, que regula la concessió
i utilització de les denominacions i distintius de restaurant
modernitzat, cafeteria modernitzada o bar modernitzat.

• L’Ordre del conseller de Turisme de 26 de maig de 1997 per
la qual es desenvolupen alguns aspectes del Decret

112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l’habilitació de
guia turístic a les Illes Balears. 

• L’Ordre del conseller de Turisme de 8 de novembre de 2005
per la qual s’estableixen el programa i les bases que han de
regir les convocatòries de les proves per a l’habilitació de
guia turístic de les Illes Balears.

3. En matèria de comerç, queda derogada la disposició
addicional sisena de la Llei 11/2001, de 15 de juny, afegida per
l’article 34 de la Llei 8/2009, de 16 de desembre, el punt 2 de la
disposició transitòria quarta i la disposició transitòria cinquena
de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears. 

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears a dictar les
disposicions necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta llei.

Disposició final segona

En les matèries que són competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’acord amb el que estableix
l’Estatut d’Autonomia, mitjançant aquesta llei es compleix la
disposició final tercera, apartat 1, de la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu
exercici, i la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en
el mercat interior.

Disposició final tercera

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 4 de juny de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2818/10, pel qual s'adopten mesures tributàries
addicionals per a la reducció del dèficit públic.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia 16 d'agost,
per presentar davant la Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 1 de
setembre d'enguany.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 11 de juny de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

20. Acord d'aprovació del Projecte de llei pel qual
s'adopten mesures tributàries addicionals per a la reducció
del dèficit públic.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Economia
i Hisenda adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei pel qual s'adopten
mesures tributàries addicionals per a la reducció del dèficit
públic.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
text del Projecte de llei pel qual s'adopten mesures tributàries
addicionals per a la reducció del dèficit públic, per tal que es
tramiti pel procediment legislatiu corresponent.

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

Palma, a 11 de juny de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

B)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL S’ADOPTEN

MESURES TRIBUTÀRIES ADDICIONALS PER A LA
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La situació actual de les finances públiques exigeix que
s’adoptin mesures addicionals a les que es contenen en la Llei
__/2010, de __ de _______, per la qual s’adopten mesures
urgents per a la reducció del dèficit públic. En efecte, i en virtut
d’aquesta darrera llei, s’estableixen determinades mesures amb
la finalitat de reduir el volum de despeses del sector públic
autonòmic en els termes que resulten del Reial Decret Llei
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, les quals
convé complementar, en la vessant dels ingressos públics, amb
altres mesures tributàries, a l’efecte d’aconseguir un
compliment més estricte del principi d’estabilitat pressupostària
i, en definitiva, un major sanejament de les finances del sector
públic autonòmic.

Així doncs, per mitjà d’aquesta llei s’afegeix, en primer lloc,
un nou tram en l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, que tan sols ha d’afectar les rendes més
altes, sense alterar per tant el gravamen corresponent a la resta
de trams anteriors, que es manté en els mateixos termes que
resulten de la Llei __/2010, de __ de _______, abans esmentada,
la qual, al seu torn, coincideix amb el gravamen que, per a l’any
2010, conté la disposició transitòria quinzena de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels

imposts sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni.

En segon lloc, s’incrementa fins al 8% el tipus de gravamen
ordinari de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses,
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, pel que fa a les transmissions d’immobles, sempre
que el valor real de l’immoble superi un determinat llindar
quantitatiu.

I, finalment, es modifica el gravamen de les successions que
afecten els grups I i II de l’impost sobre successions i
donacions, de manera que la càrrega tributària real d’aquests
grups que, fins ara i per mitjà d’una deducció autonòmica
específica, es limitava en tot cas a un 1% sobre la base
imposable, s’incrementa en diferents percentatges a mesura que
augmenta la base d’acord amb un criteri de progressivitat.

II

D’acord amb aquests objectius, la llei s’estructura en tres
capítols, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Cada un dels tres capítols recull, de manera separada, les
mesures tributàries que afecten l’impost sobre la renda de les
persones físiques, l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i l’impost sobre successions i
donacions, respectivament, en els termes abans esmentats, tot
això de conformitat amb la capacitat normativa sobre aquests
tributs cedits que resulta de la nova Llei 22/2009, de 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia.

La disposició derogatòria no estableix cap derogació
específica, sense perjudici de la derogació tàcita de qualsevol
norma de rang legal o reglamentari que s’oposi a la llei, i, per
acabar, les disposicions finals es limiten, d’una banda, a
autoritzar expressament el Govern de les Illes Balears perquè
dicti les disposicions que calguin per desplegar i executar la llei,
i, de l’altra, a fixar la data d’entrada en vigor de la llei.

Capítol I
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1
Modificació de la Llei __/2010, de __ de ___________, per
la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del
dèficit públic

Es modifica l’article 8 de la Llei __/2010, de __ de
___________, per la qual s’adopten mesures urgents per a la
reducció del dèficit públic, que passa a tenir la redacció següent:

«Article 8
Escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones
físiques
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L’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques aplicable als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de 2011 és la següent:

Base
liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta de base
liquidable

Fins a euros

Tipus
aplicable

Percentatge

0 0 17.707,20 12

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5

53.407,20 8.040,86 46.592,80 21,5

100.000,00 18.058,31 en endavant 22,5

»

Capítol II
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats

Article 2
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives

Es modifica la lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de
27 de desembre,  de  mesures  t r ibutàr ies  i
economicoadministratives, que passa a tenir la redacció següent:

«a) El 7 % com a regla general i el 8 % quan el valor real de
l’immoble sigui superior a 450.000 euros.»  

Capítol III
Impost sobre successions i donacions

Article 3
Modificació de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de
reforma de l’impost sobre successions i donacions

Es modifica l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, que passa a tenir la redacció següent:

«1. En les adquisicions per causa de mort, als subjectes passius
inclosos en els grups I i II de l’article 2 d’aquesta llei, se’ls ha
d’aplicar una deducció l’import de la qual serà el resultat de
restar a la quota bonificada la quantia derivada de multiplicar la
base imposable per un tipus percentual T de l’1% quan la base
imposable sigui inferior a 600.000 euros, del 4% quan la base
imposable sigui igual o superior a 600.000 euros i inferior a
1.000.000 d’euros, del 7% quan la base imposable sigui igual o
superior a 1.000.000 d’euros i inferior a 2.000.000 d’euros, del
10% quan la base imposable sigui igual o superior a 2.000.000
d’euros i inferior a 3.000.000 d’euros, i del 20% quan la base
imposable sigui igual o superior a 3.000.000 d’euros. És a dir:

Da = Qb – (BI x T), en què:
Da: deducció autonòmica
Qb: quota bonificada
BI: base imposable
T: 0,01; 0,04; 0,07; 0,1 o 0,2 segons els casos.»  

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera
Normes de desplegament i d’execució

S’autoritza el Govern perquè, a proposta de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
dicti les disposicions que calguin per al desplegament i
l’execució de tot el que es preveu en aquesta llei. 

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 11 de juny de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2820/10, sobre instalAlacions que incideixen en
el medi ambient.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia 16 d'agost,
per presentar davant la Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, esmenes al projecte esmentat, el text del qual
s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà dia 1 de
setembre d'enguany.

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 11 de juny de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

21. Acord d'aprovació del Projecte de llei sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Economia
i Hisenda adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei sobre instalAlacions
que incideixen en el medi ambient.
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Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el
text del Projecte de llei sobre instalAlacions que incideixen en el
medi ambient, per tal que es tramiti pel procediment legislatiu
corresponent.

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

Palma, a 11 de juny de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

C)
PROJECTE DE LLEI DE L’IMPOST SOBRE

INSTALALACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI
AMBIENT 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els articles 120 i 121 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, en relació amb l’article 2 de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, en la seva redacció per Llei Orgànica 3/2009, de 18
de desembre, atorguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, autonomia que la faculta, pel que
fa a l’àmbit dels ingressos públics, i en coordinació amb la
hisenda de l’Estat, a adoptar mesures financeres que li permetin
obtenir els recursos suficients per  atendre de manera estable i
permanent el desplegament i l’execució de les seves
competències.

Entre aquestes competències figura la protecció i defensa del
medi ambient, que és considerada actualment com a un
pressupost necessari per garantir la qualitat de vida dels
ciutadans.

En efecte, l’atenció del medi ambient s’ha convertit en una
acció preferent dels poders públics, que intenten despertar la
consciència ciutadana perquè el mitjà de vida sigui respectat i
es preservi d’actuacions contaminants o pertorbadores del seu
equilibri natural. Sent aquesta una política prioritària en el marc
d’actuació de l’Estat, sembla fora de tot dubte la transcendent
actuació que en aquesta matèria correspon exercir a les
comunitats autònomes, a les quals, segons l’article 148.1.9è de
la Constitució Espanyola els correspon la competència en
matèria de protecció del medi ambient, competència que, en el
cas de les Illes Balears, es recull en l’article 30.46 de l’Estatut
d’Autonomia, en la redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
 

Tradicionalment, les polítiques mediambientals s’han
orientat a accions administratives de foment, a través de
l’establiment d’ajudes per reduir la contaminació ocasionada per
les activitats humanes, o a accions de control i repressives, per
mitjà de la fixació de certs límits i la imposició de sancions
quan aquests límits s’excedeixen, als efectes de preveure i
reprimir els danys que es puguin ocasionar al medi ambient.

 

No obstant això, també és possible que les mesures
esmentades estiguin associades a altres de caràcter econòmic, en
particular de naturalesa tributària, i que, en l’exercici de les
competències financeres també atribuïdes constitucionalment a
les comunitats autònomes, coadjuvin a assolir els objectius de
preservació del medi ambient.
 

En concret, una manifestació d’aquesta autonomia financera
en el seu vessant dels ingressos a què es feia referència
anteriorment és, justament, la capacitat de les comunitats
autònomes d’establir-ne els propis tributs, capacitat que, en el
cas de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es preveu
expressament en l’article 129.4 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, com també en l’article 6 de la Llei Orgànica sobre
finançament de les comunitats autònomes, aplicable a totes les
comunitats autònomes de règim comú.
 

II
 

D’acord amb aquestes premisses, tenint en compte la
doctrina del Tribunal Constitucional en aquesta matèria i,
particularment, la nova delimitació sobre la potestat impositiva
de les comunitats autònomes de règim comú continguda en
l’article 6 de l’esmentada Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònoma, en la redacció per la Llei Orgànica
3/2009, de 18 de desembre, segons la qual es permet la
implantació de nous fets imposables autonòmics sempre que no
coincideixin amb fets imposables ja gravats per tributs locals,
encara que puguin afectar la mateixa matèria imposable, per
mitjà d’aquesta llei es crea un nou tribut autonòmic propi, en
termes molt semblants a l’antic impost sobre les instalAlacions
que incideixen en el medi ambient aprovat per la Llei 12/1991,
de 20 de desembre, i que, per la seva configuració i abast, no ha
de tenir una incidència efectiva en la recaptació tributària local.

Així doncs, l’impost que estableix la present llei està dirigit
a compensar la societat balear el cost mediambiental que suposa
l’exercici de determinades activitats per mitjà d’elements
patrimonials que distorsionen o deterioren el medi ambient en
el territori de les Illes Balears, i fa recaure el pes del gravamen
sobre els agents que, a través d’instalAlacions i elements
patrimonials afectes a les activitats esmentades, alteren
l’equilibri natural, mentre que les activitats esmentades només
els beneficien i, en canvi, repercuteixen en el conjunt del grup
social que es veu en l’obligació de suportar-ne els efectes
externs.
 

En aquest sentit, amb l’establiment d’aquest impost es
pretén revertir als ciutadans de les Illes Balears una part dels
costs mediambientals que suporten com a conseqüència de
l’exercici d’activitats contaminants o generadores de riscs o
d’externalitats negatives per a l’entorn natural a través de
determinats elements patrimonials afectes a aquestes activitats,
alhora que introduir un nou instrument amb què contribuir a
frenar el deteriorament mediambiental.

III
 

Quant a l’estructura de la llei, aquesta consta de set capítols,
amb un total de 23 articles, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
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Dels capítols I i II cal destacar, en primer lloc, la naturalesa
i la configuració de l’objecte de l’impost, que es presenta com
un tribut propi de naturalesa directa, objectiva i de caràcter real,
l’objecte del qual apareix constituït per determinades
instalAlacions, estructures i, en general, elements patrimonials
que s’assenten en el territori de les Illes Balears, afectes a la
realització de determinades activitats que, certament, incideixen
de manera negativa en el medi ambient.

D’acord amb l’anterior, la llei configura el fet imposable de
l’impost a partir d’aquesta incidència en el medi ambient, i
sotmet a gravamen la titularitat pel subjecte passiu dels
elements patrimonials afectes al desenvolupament de
determinades activitats les externalitats negatives o costs del
qual suporta la societat tenen una major importància. En aquest
punt, la nova llei pren bon compte del sistema de peatge que, en
l’actualitat, determina que una part de l’explotació de les
infraestructures es faci per terceres persones distintes al
propietari o titular formal de les instalAlacions. En aquest sentit,
s’incorpora en el fet imposable l’activitat que consisteix en la
cessió, l’arrendament o l’explotació de les instalAlacions per fer
les activitats que incideixen en el medi ambient per tercers,
sense perjudici que en els casos en què hi hagi vinculació
directa o indirecta entre les parts, es pugui considerar subjecte
passiu la persona que faci l’activitat, a la qual se li atribueix la
titularitat de l’element a l’efecte de l’impost, en els termes que
recull la mateixa llei. Així mateix, en l’establiment de les
exempcions es considera la rellevància del benefici econòmic en
l’exercici de l’activitat i la seva transcendència social, com
també els efectes menys agressius per al medi ambient de
determinats elements patrimonials.
 

En relació amb els aspectes temporals de l’impost es preveu
que el període impositiu coincideixi amb l’any natural, inclús en
els casos de successió en l’activitat que no impliqui cessament
d’aquesta, i que la meritació es produeixi el 31 de desembre de
cada any. No obstant això, en els casos d’inici o de cessament
de les activitats corresponents s’estableix expressament que el
període impositiu serà inferior a l’any natural, com també que,
en el cas concret de cessament, la meritació tendrà lloc en la
data en què es produeixi aquest.
 

En el capítol III es configuren els obligats tributaris, i es
considera subjecte passiu de l’impost la persona o l’entitat
titular dels elements patrimonials afectes a la realització de les
activitats esmentades en la llei, i es presumeix com a propietari
a qui figuri com a tal en un registre fiscal o altres de caràcter
públic. Així mateix, s’estableix un supòsit específic de
responsabilitat solidària, pensat pels casos en els quals es
transmeti la titularitat de l’element patrimonial sense comunicar
a l’administració tributària la persona o l’entitat adquirent, i, per
tant, la persona o l’entitat destinada a ser subjecte passiu de
l’impost en el moment de la meritació, una vegada que finalitzi
el període impositiu. En aquesta mateixa línia, la llei considera
també l’eventualitat que els transmitents dels elements afectes
hagin fet, anteriorment, pagaments a compte, i recull la
possibilitat que es procedeixi a la devolució d’aquests, tot això
en termes anàlegs als que estableix la legislació reguladora de
les hisendes locals en relació amb la meritació de les
contribucions especials.

 

Per altra banda, es disposa l’obligació del subjecte passiu de
designar representant en el cas que no tengui el domicili fiscal
en les Illes Balears.
 

En tot cas, atesos la naturalesa i l’objecte de l’impost, se’n
prohibeix expressament la translació jurídica de l’import a
través del mecanisme de la repercussió, de manera que en cap
cas es vegin afectats els ciutadans, els quals ja han de suportar
la degradació ambiental produïda per l’assentament d’aquests
elements patrimonials afectes a activitats que incideixen
negativament en l’entorn natural.
 

Pel que fa als elements de quantificació de l’obligació
tributària, que es contenen en el capítol IV, la base imposable de
l’impost es defineix per referència al valor patrimonial dels
elements que constitueixen l’objecte de tributació, i per a la
fixació d’aquest valor, a l’efecte d’aquest impost, s’ha optat pel
resultant de la capitalització, en un determinat percentatge, de
la mitjana anual dels ingressos bruts d’explotació procedents de
la facturació feta en el territori de les Illes Balears, atesa
l’íntima relació que hi ha entre el gravamen de l’element
patrimonial i la seva afectació a una activitat empresarial.

Sobre la base imposable així determinada, s’ha d’aplicar el
tipus de gravamen corresponent, que es fixa en l’1%, per al
càlcul de la quota tributària.
 

En el capítol V, dedicat a l’aplicació de l’impost, a més de
preveure que les funcions de gestió, de liquidació, d’inspecció
i de recaptació corresponen a l’Agència Tributària de les Illes
Balears, s’estableix un sistema de gestió per mitjà de
declaració-liquidació o autoliquidació de caràcter anual, sense
perjudici de l’exigència de una autoliquidació parcial durant el
període impositiu en concepte de pagaments a compte. 

A l’efecte d’un major control de la gestió del tribut, també
es crea en l’Agència Tributària de les Illes Balears un registre
de subjectes passius, i es preveuen altres obligacions de caràcter
formal que s’han de complir d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament. En tot cas, s’ha de ressenyar que aquest
registre no està pensat en la present llei com un cens als efectes
de l’establiment d’un sistema, alternatiu a l’autoliquidació, de
liquidació colAlectiva o per rebut, a diferència del que preveia
l’article 17 del Decret 133/1995, de 12 de desembre, de
desplegament de la Llei 12/1991, de 20 de desembre, atès que
la nova llei es decanta, únicament, per imposar en tot cas el
sistema d’autoliquidació pel propi subjecte passiu, i això sense
perjudici, per suposat, de les facultats de comprovació i
d’inspecció de l’administració tributària autonòmica, que,
certament, poden donar lloc a què es dictin les liquidacions
d’ofici que procedeixin en els casos de falta de presentació o
presentació incorrecta de les autoliquidacions, de conformitat
amb les normes que conté la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
 

Respecte del règim d’infraccions i de sancions a què es
refereix el capítol VI, a més de l’aplicació del règim general en
aquesta matèria que regula la Llei general tributària
s’estableixen tres infraccions específiques, amb les
corresponents sancions, relatives a l’incompliment de
l’obligació de no repercussió de l’import de l’impost, de
l’obligació d’anomenar representant i de l’obligació
d’inscriure’s en el registre de subjectes passius que crea la llei.
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L’últim capítol regula la revisió en via administrativa dels
actes i les actuacions que es derivin de l’aplicació de l’impost,
corresponent a la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears
la competència per conèixer les oportunes reclamacions
economicoadministratives, atesa la naturalesa de l’impost com
a tribut propi de la comunitat autònoma.
 

IV
 

La llei es completa amb una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.

La disposició transitòria única estableix un sistema específic
de pagament a compte durant l’exercici de 2011, tot tenint en
compte que aquest pagament no es pot fer per referència a la
liquidació de l’exercici de 2010. Al seu torn, la disposició
derogatòria única no estableix cap derogació específica, sense
perjudici de la derogació tàcita de qualsevol norma de rang legal
o reglamentari que s’oposi a la llei.

Per acabar, la disposició final primera habilita la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per modificar els
elements de quantificació de l’impost i el règim de les
exempcions, com també per actualitzar l’import de les sancions
que estableix la llei. La disposició final segona conté, en
l’apartat 1, una autèntica deslegalització dels preceptes legals
relatius a la liquidació i el pagament de l’impost i a les
obligacions formals a què es refereixen, respectivament, els
articles 17 i 18 de la llei, i això amb la intenció que l’impost es
pugui aplicar efectivament des de l’entrada en vigor de la llei,
però permetent la intervenció ulterior del reglament en aquest
àmbit de la gestió tributària. Sense perjudici de l’anterior,
l’apartat 2 d’aquesta disposició final autoritza expressament el
Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions
reglamentàries que, si n'és el cas, resultin necessàries per al
desplegament i l’aplicació de la resta de preceptes de la llei, a
més de les facultats normatives que puguin correspondre a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
en virtut de la pròpia llei o dels decrets de desplegament. Per
últim, la disposició final tercera fixa com a data d’entrada en
vigor de la llei l’1 de gener de 2011. 

Capítol I
Disposicions generals

 
Article 1
Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte establir un tribut propi de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de conformitat amb el
que preveuen els articles 157.1 b de la Constitució Espanyola i
129.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.
 
Article 2 
Àmbit d’aplicació
 

L’impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient s’aplica en tot el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Article 3 
Tractats i convenis

El que estableix la present llei s’entén sense perjudici del
que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin
passat a formar part de l’ordenament jurídic espanyol de
conformitat amb l’article 96 de la Constitució Espanyola.
 

Capítol II
Naturalesa, objecte i altres aspectes materials i temporals

del tribut

Secció 1a
Naturalesa i objecte del tribut

Article 4
Naturalesa i objecte

L’impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient és un tribut propi de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, de caràcter directe, objectiu i real, que grava els
elements patrimonials afectes a la realització d’activitats que
incideixen, alteren o posen en risc de deteriorament el medi
ambient de les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a
compensar la societat el cost que suporta i a frenar el
deteriorament de l’entorn natural.

Article 5
Elements patrimonials afectes 
 
1. A l’efecte d’aquest impost es consideren elements
patrimonials afectes qualsevol tipus d’instalAlacions i estructures
ubicades en el territori de les Illes Balears que es destinin a les
activitats de producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i subministrament d’energia
elèctrica i de carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos,
com també a les activitats de comunicacions telefòniques o
telemàtiques.

2. En particular, es consideren elements patrimonials afectes a
les activitats esmentades, els següents:

a) Els tancs per al magatzematge de carburants i
combustibles sòlids, líquids o gasosos, com també les
instalAlacions destinades al subministrament o la distribució
d’aquests carburants i combustibles.

b) Els oleoductes i gasoductes.
c) Les centrals de producció, transformació i

subministrament d’energia elèctrica.
d) Els elements fixos que es facin servir per al transport

d’energia elèctrica i per a la transmissió de les comunicacions
telefòniques o telemàtiques.

Secció 2a
Altres aspectes materials del tribut: fet imposable i

exempcions

Article 6 
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat pel
subjecte passiu, en el moment de la meritació, dels elements
patrimonials que assenyala l’article 5 que es trobin afectes a
qualsevol de les activitats següents:
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a) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament
d’energia elèctrica.

b) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament de
carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos. 

c) Comunicacions telefòniques o telemàtiques.
d) L’explotació dels elements que assenyala l’article 5

mitjançant arrendament, cessió o qualsevol altre títol jurídic que
habiliti per utilitzar-los a una tercera persona o entitat que, al
seu torn, els afecti a la realització de qualsevol de les activitats
indicades en aquest article, sempre que la realització d’aquesta
activitat última mitjançant l’element afecte no quedi gravada
efectivament per aquest impost.

Article 7
Exempcions

1. Estan exemptes de l’impost les instalAlacions i estructures
afectes a activitats que facin les persones físiques.

2. Així mateix, estan exemptes de l’impost:
 

a) Les instalAlacions i estructures de les quals siguin titulars
l’Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars, les entitats locals, com també els organismes o entitats
de dret públic que en depenguin i els consorcis.

b) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
circulació de ferrocarrils.

c) Les instalAlacions i estructures afectes a la producció de
combustibles o carburants per mitjà de la transformació de
residus sòlids.

d) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció d’energia elèctrica derivada d’energia solar o eòlica
de menys de 500 kv de potència.

e) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció i el magatzematge de productes destinats
exclusivament al consum propi.

Secció 3a
Aspectes temporals del tribut

Article 8 
Període impositiu i meritació de l’impost

1. Sense perjudici del que estableix l’apartat següent, el període
impositiu és l’any natural i l’impost es merita el 31 de desembre
de cada any.

A l’efecte del paràgraf anterior, es considera que el període
impositiu coincidirà amb l’any natural en els casos de successió
en la realització de les activitats, amb imputació de la titularitat
dels elements afectes al nou subjecte passiu, o de canvi de la
denominació del subjecte passiu, sense perjudici del que
disposen, a altres efectes, els articles 40 i 42 de la Llei general
tributària.

2. El període impositiu és inferior a l’any natural en els supòsits
d’inici o de cessament de les activitats que assenyala l’article 6
d’aquesta llei. En el supòsit de cessament de l’activitat, l’impost
es merita en la data en què es produeixi el cessament esmentat.

Capítol III
Obligats tributaris i representant

Article 9 
Subjectes passius

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones
físiques, les persones jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars dels
elements patrimonials afectes a què es refereix l’article 5
d’aquesta llei.

A l’efecte d’aquest impost, es considera titular dels elements
patrimonials afectes qui realitzi les activitats a què es refereix
l’article 6 servint-se de les instalAlacions i estructures de
persones o d’entitats amb les quals mantengui relacions de
vinculació directa o indirecta.

A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, qualsevol
participació en el capital social d’una entitat es considerarà com
a relació de vinculació directa o indirecta.

2. Quan no resulti acreditada degudament la propietat dels
elements patrimonials afectes, l’Administració tributària tendrà
dret a considerar com a propietari a qui figuri com a tal en un
registre fiscal o en altres de caràcter públic.

3. En cap cas l’import de l’impost no pot ser objecte de
repercussió sobre terceres persones.

Article 10 
Responsables solidaris

Són responsables solidaris del deute tributari de l’impost les
persones o entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària
que, abans de la meritació de l’impost, transmetin la titularitat
dels elements patrimonials afectes a les activitats a què es
refereix l’article 6 d’aquesta llei i no comuniquin aquesta
transmissió a l’Agència Tributària de les Illes Balears en el
termini que estableix el darrer paràgraf de l’article 18.2.

Article 11 
Representant

Els subjectes passius el domicili fiscal dels quals no estigui
ubicat en el territori de les Illes Balears estan obligats a
anomenar un representant amb domicili en dit territori als
efectes de les notificacions i la resta de relacions de caràcter
tributari amb l’administració tributària autonòmica que es
derivin de l’aplicació d’aquest impost.

Capítol IV
Quantificació del deute

Secció 1a
Base imposable

Article 12 
Base imposable

Constitueix la base imposable de l’impost el valor dels
elements patrimonials afectes a les activitats a què es refereix
l’article 6, determinat de la manera que estableix l’article
següent.
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Article 13 
Determinació de la base imposable

1. La valoració dels distints elements patrimonials que integren
la base imposable es fa capitalitzant al tipus del 40% la mitjana
anual dels ingressos bruts d’explotació procedents de la
facturació del subjecte passiu vinculada a les activitats a què es
refereix l’article 6 i fetes en el territori de les Illes Balears,
durant els tres últims exercicis anteriors al de la meritació de
l’impost o durant tot el temps transcorregut des de l’inici de
l’activitat en els casos en què no hagin transcorregut tres
exercicis complets d’activitat.

2. A l’efecte de la determinació de la mitjana dels ingressos
bruts d’explotació a què es refereix l’apartat anterior del present
article, no són objecte de còmput els conceptes següents:

a) Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques
com privades, que hagin percebut els subjectes passius.

b) Les quantitats que els subjectes passius puguin rebre en
concepte de donació, d’herència, o per qualsevol altre títol
lucratiu.

c) Les indemnitzacions que s’hagin rebut de tercers per
danys i perjudicis.

d) Els dividends, interessos i qualssevol altres productes
financers que hagi obtingut el subjecte passiu.

e) El major valor dels seus actius que sigui conseqüència de
les regularitzacions efectuades en els seus balanços pels
subjectes passius, sempre que les regularitzacions esmentades
hagin estat autoritzades mitjançant una llei.

f) Les quantitats que hagi percebut el subjecte passiu com a
conseqüència de l’alienació de béns o drets que formin part del
seu patrimoni, sense perjudici que, si escau, s’hagin de
computar les quantitats percebudes per raó del gravamen o
l’explotació dels elements en els termes indicats en la lletra d de
l’article 6.

Article 14 
Tipus de gravamen

La base imposable és gravada al tipus de l’1%.

Article 15
Quota tributària íntegra

La quota tributària íntegra de l’impost s’obté d’aplicar a la
base imposable el tipus de gravamen.

Capítol V
Normes relatives a l’aplicació de l’impost

Article 16 
Competència

En els termes que preveu la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
correspon a aquesta la gestió, la liquidació, la inspecció i la
recaptació de l’impost.

Article 17 
Liquidació i pagament

1. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar l’impost i
a ingressar l’import del deute tributari durant el mes de gener de
cada any natural següent a la data de la meritació i, en el cas de
cessament de l’activitat, en el termini d’un mes des de la data en
què es produeixi aquest cessament.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius han de
presentar i ingressar una autoliquidació en concepte de
pagament a compte, dins els vint primers dies naturals del mes
de juliol de cada any. Aquest pagament a compte s’ha de
calcular en el 50% de la quota a ingressar per l’últim exercici
liquidat.

Quan no hi hagi exercici de referència, per ser el primer any
d’exercici de l’activitat, el subjecte passiu no tendrà l’obligació
de fer els pagaments a compte a què es refereix el paràgraf
anterior.

Els pagaments a compte tenen la consideració de deute
tributari a l’efecte de l’aplicació de les disposicions sobre
infraccions i sancions tributàries i sobre liquidació d’interessos
de demora. L’import d’aquests pagaments ha de ser objecte de
deducció en l’autoliquidació o, si és el cas, en la liquidació que
faci l’administració tributària corresponent a l’exercici a compte
del qual s’hagin efectuat.

3. Si els pagaments a compte es fan per persones o entitats que,
en la data de meritació de l’impost, deixen de tenir la condició
de subjectes passius, s’ha de practicar la devolució que pertoqui,
a solAlicitud de la persona o l’entitat interessada i dins del
termini i en la forma que estableix l’article 31 de la Llei general
tributària.

4. No han de presentar autoliquidacions els subjectes passius per
activitats exemptes de l’impost.

5. Mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’hisenda es poden establir models
d’impresos de les autoliquidacions a què es refereixen els
apartats anteriors.

6. El pagament de les autoliquidacions s’ha de fer en les entitats
de crèdit autoritzades per colAlaborar amb l’Agència Tributària
de les Illes Balears. Els subjectes passius han de presentar les
autoliquidacions ingressades, com també, si és el cas, les que no
donin lloc a ingrés davant l’Agència Tributària de les Illes
Balears en els terminis que s’indiquen en els apartats anteriors.

Això no obstant, mitjançant una ordre de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d’hisenda es pot disposar
que les autoliquidacions de l’impost i, si és el cas, les altres
declaracions relacionades amb la gestió d’aquest s’efectuïn per
mitjà dels programes d’ajuda aprovats a aquest efecte, i que
resulti obligatòria la seva presentació i, si és el cas, pagament
per mitjans telemàtics.

Article 18 
Registre de subjectes passius i altres obligacions formals

1. Els subjectes passius s’han d’inscriure en el registre que, a
aquest efecte, es creï en l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
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2. Per formalitzar la inscripció, els subjectes passius que no
siguin persones físiques han de presentar la documentació
següent:

a) Una solAlicitud d’inscripció subscrita pel subjecte passiu o pel
seu representant. En la solAlicitud esmentada, que pot estar
subjecta a model aprovat per la conselleria competent en
matèria d’hisenda, s’ha de fer constar, com a mínim:

1r El nom i els cognoms o la denominació social, el domicili
fiscal i el número d’identificació fiscal del solAlicitant, com
també, si és el cas, del representant, que, a més, ha
d’adjuntar la documentació que n’acrediti la representació.
2n La classe concreta d’activitat o activitats que exerceix
amb expressió de la direcció i localitat dels elements
patrimonials afectes amb què es fan i les dades relatives a la
seva titularitat.
b) Original o còpia compulsada de la declaració d’alta, si és

el cas, en l’impost sobre activitats econòmiques.
c) Original o còpia compulsada de la documentació

acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si és el cas,
correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de
l’activitat.

La documentació anterior s’ha de presentar en el termini
màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei o,
si és el cas, des de l’inici de l’activitat. Per resolució de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
es poden aprovar models d’impresos.

Qualsevol modificació ulterior en les dades consignades en
la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada
ha de ser degudament comunicada a l’Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini màxim d’un mes.

3. Una vegada efectuada la inscripció, s’entregarà a la persona
o l’entitat interessada un document acreditatiu de la inscripció
en el registre en què figurarà el número de registre que el titular
ha de fer constar, amb caràcter general, en les seves relacions
amb l’administració tributària autonòmica en virtut d’aquest
impost.
 
4. Així mateix, reglamentàriament es pot regular l’obligació
dels subjectes passius de complir amb els deures formals
següents:

a) Dur un registre dels bens i drets afectes a les activitats
relacionades amb aquest impost.

b) Dur un registre auxiliar que permeti conèixer, de manera
separada de la comptabilitat principal, els ingressos relatius a les
activitats relacionades amb aquest impost.

c) Presentar les declaracions informatives que s’estableixin
referents a les relacions econòmiques derivades de les activitats
relacionades amb aquest impost.

Capítol VI
Infraccions i sancions

Article 19 
Règim sancionador

Les infraccions tributàries de l’impost regulat en aquesta
Llei són qualificades i sancionades d’acord amb el que disposa
la Llei general tributària, sense perjudici de les especialitats que
preveu la present llei.

Article 20 
Infracció per incompliment de l’obligació de no repercussió
de l’impost

1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l’obligació de no repercussió de l’impost a què es refereix
l’article 9.3 d’aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros per cada factura o document anàleg
en què es consigni la repercussió indeguda de l’impost.

Article 21 
Infracció per incompliment de l’obligació d’anomenar
representant

1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l’obligació d’anomenar representant a què es refereix l’article
11 d’aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.

Article 22
Infracció per incompliment de l’obligació d’inscriure’s en
el registre

1. Contribueix infracció tributària el fet de no complir
l’obligació d’inscriure’s en el registre de subjectes passius a què
es refereix l’article 18 d’aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà
infracció tributària greu i la sanció consistirà en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.
 

Capítol VII
Revisió en via economicoadministrativa

Article 23
Recursos

1. Contra els actes de gestió, d’inspecció, de liquidació i de
recaptació de l’impost que es regula en aquesta llei es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o,
directament, reclamació economicoadministrativa davant la
Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears.

2. Una vegada exhaurida la via economicoadministrativa, és
competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició transitòria única
Pagament a compte de l’exercici 2011

1. Durant l’exercici 2011, les persones o entitats a què es
refereix l’article 9.1 d’aquesta llei han d’efectuar un pagament
a compte dins els vint primers dies naturals del mes de juliol per
un import equivalent al 50% de la quantia que resulti d’aplicar
les normes que es contenen en aquesta llei en matèria de base
imposable i tipus de gravamen sobre la facturació dels exercicis
2008, 2009 i 2010 o, en els casos d’inici de l’activitat amb
posterioritat a l’1 de gener de 2008, del termini que
correspongui fins al 31 de desembre de 2010.
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2. En el cas que el pagament a compte es faci per persones o
entitats que, en data 31 de desembre de 2011, no tenguin la
condició de subjectes passius de l’impost, s’ha de practicar la
devolució corresponent, en els mateixos termes que estableix
l’article 17.3 d’aquesta llei.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera
Habilitació a la llei de pressuposts generals

1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears poden modificar el règim d’exempcions, com
també el tipus de capitalització i el tipus de gravamen a què es
refereixen, respectivament, els articles 7, 13 i 14 d’aquesta llei.

2. Així mateix, les lleis de pressuposts generals poden
actualitzar les quanties de les sancions que es contenen en
aquesta llei.

Disposició final segona
Deslegalització i facultats de desplegament

1. Per reglament es poden modificar les normes sobre liquidació
i pagament de l’impost, com també les relatives al registre de
subjectes passius i altres obligacions formals, que es contenen
en els articles 17 i 18 d’aquesta llei, i s’ha de respectar en tot cas
el sistema de liquidació de l’impost mitjançant autoliquidació,
com també l’exigència d’un o diversos pagaments a compte
mitjançant autoliquidació.

2. Així mateix, es faculta el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda, dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l’aplicació de la resta de disposicions d’aquesta
llei, sense perjudici de les facultats normatives atribuïdes a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
en virtut d’aquesta llei o dels decrets que la despleguin.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’1 de gener de 2011.

Palma, a 11 de juny de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2838/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
història clínica informatitzada a les UVI mòbils. (Mesa de 16
de juny de 2010).

RGE núm. 2839/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
d'instauració de la història clínica informatitzada a les UVI
mòbils. (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2845/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a censos
d'indústries i sòl industrial. (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2846/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a euroregió
d'illes de la Mediterrània. (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2847/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
dels programa "Innoempresa". (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2848/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de mines i pedreres. (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2849/10, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
estratègic de la indústria. (Mesa de 16 de juny de 2010).

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de quan està funcionant la història clínica
informatitzada a les UVI mòbils?

Palma, a 14 de juny de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin és el cost d'instauració de la història clínica
informatitzada a les UVI mòbils?

Palma, a 14 de juny de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.

En quina situació es troba l'elaboració dels censos
d'indústries i de sòl industrial anunciats a l'inici de la present
legislatura en matèria de promoció industrial?

Palma, a 14 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

Quines actuacions s'han dut a terme per impulsar una
euroregió d'illes a la Mediterrània i les altres actuacions
anunciades pel Govern a l'inici de la present legislatura en
matèria de gestió de fons europeus i potenciar el Centre Balears
Europa?

Palma, a 14 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

Quins són els resultats a les nostres illes del programa
d'ajudes a la innovació i la recerca anunciat a l'inici de la present
legislatura sota el nom "Innoempresa"?

Palma, a 14 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

Quines de les principals actuacions anunciades a l'inici de la
present legislatura en matèria de mines i pedreres s'han dut a
terme a data d'aquesta pregunta?

Palma, a 14 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 escrita.

Quines actuacions s'han dut o es duen a terme actualment
per part del Govern per a l'elaboració d'un pla estratègic de la
indústria?

Palma, a 14 de juny de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2746/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a dinamització del sector nàutic, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de juny de 2010).

RGE núm. 2815/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla hidrològic de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió de d'Ordenació Territorial. (Mesa de 16 de juny de
2010).

Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 Mixt, només amb el parer favorable dels diputats
Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà i Maria Antònia
Sureda i Martí, presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
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Exposició de motius

El turisme és la principal activitat econòmica del nostre país.
D’entre totes les seves vessants el turisme nàutic és una de les
activitats de més qualitat i que té un elevat potencial per generar
ingressos i llocs de feina.

Les Illes Balears són reconegudes pels variats atractius de
les nostres costes i l’elevada qualitat de les nostres instalAlacions
portuàries, així com per l’elevat nivell de les empreses
nàutiques que operen a les nostres illes, però no és més veritat
que hi ha una fatiga de la demanda al sector nàutic a causa dels
múltiples entrebancs i especialment a una política que no
incentiva la demanda i que la penalitza en comparació amb
altres països competidors d’àmbit europeu. Recentment una
prestigiosa revista britànica deia: “Sembla que Madrid està
massa lluny de la mar perquè comprengui els beneficis que el
turisme nàutic pot suposar per a Espanya”, ho deien atenent a
l’esmentat abans.

El turisme nàutic a les Illes té una importància cabdal en el
conjunt del teixit econòmic, tant a nivell turístic com industrial.
Les nostres illes són una important destinació nàutica, però
malgrat això les embarcacions de xàrter mundial més grans de
quinze metres no utilitzen la nostra destinació per l’amenaça
fiscal que representa per a ells l’Impost Especial sobre
Determinats Mitjans de Transport d’aplicació únicament dins
les aigües jurisdiccionals espanyoles -i no fora ni tampoc dins
l’àmbit europeu.

Això provoca importants pèrdues per ingressos turístics
d’elevat nivell i, el que és més greu, deixen d’utilitzat les
nostres illes per fer tasques de manteniment i reparació. 

La crisi econòmica que actualment afecta la nostra economia
fa precís cercar oportunitats per millorar la nostra activitat
turística i industrial que permetin la creació de llocs de feina i,
en conseqüència, millorar la nostra competitivitat.

Davant altres sectors en franca decadència, com puguin ser
la construcció o la pesca professional, el sector nàutic té unes
grans potencialitats de creixement, però estan limitades per una
política fiscal equivocada, única a tot Espanya, com és
l’aplicació de l’Impost Especial per a Determinats Mitjans de
Transport (IEDMT), un impost que suposa gravar amb un 28%
(16% IVA més 12% IEDMT) la compra d’una embarcació
superior a vuit metres (un 30% a partir de juliol com a
conseqüència de la variació del tipus d’IVA del 16 al 18%).

Segons dades facilitades per l’Agència Tributària Espanyola
l’any 2009 es varen recaptar a tot l’Estat espanyol
19.514.303,00 euros. Correspon a les Illes Balears la xifra
d’1.536.761,00 euros. Això representa una gran contradicció
entre l’esforç i els doblers que s’inverteixen en promocionar i
atreure turisme d’alta qualitat a les Illes i, per altra banda, amb
aquesta figura impositiva s’expulsa cap a altres destinacions
europees aquest important segment turístic i industrial que veu
com any rere any el seu sector nàutic millora les seves xifres
d’activitat i de llocs de feina com és el cas de França i Itàlia en
detriment de l’Estat espanyol i, en conseqüència, de les nostres
illes. 

Està clar que l’única manera de sortir de la crisi és la creació
de llocs de feina i així estimular la demanda. El sector nàutic pot
créixer de manera important i pot crear llocs de feina si es
facilita un marc normatiu adequat i harmonitzat amb Europa.

El turista nàutic genera una despesa diària d’uns 130 euros
i en el cas dels grans iots aquesta despesa augmenta fins als 450
euros diaris. A més, aquest turisme, gairebé sempre repeteix la
visita, és a dir, es pot consolidar com a turisme de gran qualitat
i a més té menys incidència en el medi ambient que el turisme
de masses.

A l’Estat espanyol no existeix una política de turisme nàutic
orientada a les necessitats de la demanda i al posicionament
estratègic del mercat adaptat a les noves tendències de l’oci
recreatiu, un oci recreatiu que té la seva màxima representació
en els iots comercials, és a dir, en aquells iots que es lloguen per
a períodes temporals breus. L’Estat espanyol sotmet a aquesta
activitat a una estricta regulació administrativa i a una fiscalitat
restrictiva que dificulta l’expansió i el creixement d’aquesta
activitat arreu de l’Estat en general i al nostre país en particular.

El tractament fiscal aplicat a la nàutica, exceptuant les
petites embarcacions de fins a vuit metres s’eslora, suporta una
doble imposició respecte a la normativa de la Unió Europea i és
significativament superior als altres països europeus.
L’exigència de pagament d’un impost de matriculació als iots,
un impost que puja al 12%, fa molt difícil que els nostres ports
s’utilitzin com a destinació per aquest tipus de turisme, amb les
pèrdues econòmiques i de negoci que això ens suposa.

El calcula que el volum de l’activitat dels iots comercials
seria aproximadament per setmana d’uns 5.200.000 euros, dels
quals a les Illes Balears ens correspondria al voltant del 70%,
xifres que no inclouen la despesa que es fa al port.

Vis que la reducció de l’impost no posaria en perill els
ingressos fiscals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(1.536.761,00 euros l’any 2009) i que seria una gran oportunitat
per augmentar la recaptació, amb això s’aconseguiria tenir un
avantatge competitiu davant altres comunitats que estudien
aquesta possibilitat o que han desenvolupat mesures de
subvenció directa per a l’adquisició d’embarcacions d’esbarjo
en condicions preferents, com és el cas del Govern de la
Generalitat de Catalunya o els 20 milions d’euros d’ajuts
aprovats recentment pel Govern italià en favor del sector nàutic,
ja que entenen que amb mesures com aquestes s’incentiva el
sector, s’augmenta la recaptació, els llocs de feina i la capacitat
industrial del país.

Per això hi ha raons d’interès públic, social i econòmic
perquè el Govern de les Illes Balears impulsi mesures en favor
del sector nàutic per tal de mantenir i augmentar els llocs de
feina, dinamitzant el sector i per tant el sector industrial i
turístic, i així afrontar mesures valentes per tal de millorar el
període de recuperació davant l’actual situació de recessió
econòmica i de caiguda de la demanda.

Per aquests motius, Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol i el Govern de les Illes Balears a fer els tràmits
oportuns, en el marc de la capacitat normativa compartida
respecte de l’IEDMT, per harmonitzar la legislació fiscal pel
que fa a la indústria nàutica amb la normativa europea.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol i el Govern de les Illes Balears a fer els tràmits
oportuns en el marc de la capacitat normativa compartida
respecte a l’IEDMT perquè declari la No subjecció al Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte (impost de
matriculació) als iots d’esbarjo destinats al xàrter nàutic majors
de quinze metres, amb bandera d’altres països comunitaris
propietat de ciutadans o persones jurídiques no residents a
Espanya que operin, tant en ciutadans residents com no
residents, dins les aigües jurisdiccionals espanyoles. Abans els
propietaris d’aquests iots ja hauran liquidat els imposts que els
resultin d’aplicació en els seus respectius països en els quals es
trobin abanderats o registrats, tot aconseguint així facilitar la
utilització de les nostres instalAlacions portuàries.

3. Si l’acord normatiu amb el Govern de l’Estat no fos possible,
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè posi en coneixement de la Comissió Europea
que l’aplicació de l’IEDMT als iots representa una clara
discriminació per als ciutadans europeus, ja que va en contra del
principi de lliure circulació de persones i lliure implantació
d’empreses a causa que això perjudica els interessos turístics i
industrials de les Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat espanyol a introduir al nou règim
econòmic especial de les Illes Balears la possibilitat d’exonerar
de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
(IEDMT) a les embarcacions esportives ja que la nàutica
representa un sector estratègic per la seva vessant turística i
industrial per a les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a la vista dels ingressos fiscals referits a les Illes
Balears de l’IEDMT i donada la capacitat normativa així com
la de la fixació del tipus d’aplicació, perquè en allò referit a les
matriculacions d’embarcacions avaluï el més aviat possible i en
tot cas en un termini màxim d’un mes la fixació d'un tipus reduït
de l’IEDMT per a les Illes Balears, per tal d’incentivar la
demanda i així millorar la recaptació per aquest impost de
manera directa i també augmentar la recaptació indirecta per
l’estímul que això representarà per a la indústria nàutica.

Palma, a 8 de juny de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

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 Mixt, només amb el parer favorable dels diputats
Josep Melià i Ques, Isabel Alemany i Moyà i Maria Antònia
Sureda i Martí, presenta la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació Territorial.

Exposició de motius

La Directiva 2000/60/CE estableix el marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. L’objectiu
d’aquesta directiva és constituir un marc legal que possibiliti un
ús sostenible de l’aigua i es garanteixi en el futur la protecció de
la qualitat.

L’instrument bàsic per a la consecució d’aquests objectius
és el pla hidrològic de cada demarcació hidrogràfica, el que
obliga a aprovar uns nous plans hidrològics que assumeixin els
objectius marcats per la directiva.

L’actual i encara vigent pla hidrològic de les Illes Balears es
va aprovar pel Parlament de les Illes Balears l’any 1999 i pel
Consell de Ministres el 2001, però el que serà el nou pla
hidrològic de les Illes Balears, encara en tramitació, contempla
l’aplicació de dues menes de mesures: la prevenció i la
restauració. La prevenció es concreta en accions que conservin
i protegeixin la quantitat i qualitat de l’aigua. Les mesures de
restauració van encaminades a garantir la consecució dels
objectius mediambientals fixats i impliquen modificacions
importants en els usos i pràctiques establertes.

Per aquests motius, Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que el Pla Hidrològic tengui en compte els
següents extrems:

a) Que la distància que s’hagi de respectar entre sondejos
veïns no superi els 100 metres i que excepcionalment es puguin
atorgar concessions a menor distància si l’interessat acredita la
no afectació dels aprofitaments anteriorment legalitzats,

b) Que es millorin les possibilitats de disponibilitat d’aigua
per a l’ús d’habitatges sobre sòl rústic i els usos agrícoles
menors,

c) Que es contemplin mesures que fomentin el sistema de
reg per goteig, d’indubtable interès hidrològic, que exigeix un
cabal instantani i una pressió mínima sempre que es respectin i
no excedeixin els límits màxims d’extracció diària o anual,

d) Que els sondejos de proveïment públic i concretament el
seu perímetre de protecció, es tramitin donant audiència als
propietaris de les finques afectades i a la societat en general.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla hidrològic de les Illes Balears amb el
màxim consens amb les associacions i colAlectius afectats per
l’esmentat pla.
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Palma, a 8 de juny de 2010.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 15410/09 i
15411/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2790/10,
presentat per la diputada Hble. Sra. Catalina Soler i Torres, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia
esmentades, relatives a persones que assistiren al Saló Nàutic de
París i a valoració de l'assistència a la Fira Nàutica de París,
respectivament (BOPIB núm. 112, de 15 de gener de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Creació d'una comissió no permanent d'investigació sobre

el contracte de lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol
subscrit per CAIB Patrimoni. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, en compliment de l'acord adoptat pel Ple de
la cambra en sessió de dia 8 de juny proppassat, acorda de crear
la Comissió no permanent d'investigació sobre el contracte de
lloguer d'un edifici al polígon de Son Rossinyol subscrit per
CAIB Patrimoni, amb la mateixa composició numèrica de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, i de
fixar-ne un termini de dos mesos per a la finalització dels
treballs.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Habilitació del mes de juny per tal que es puguin continuar

els treballs de la ponència d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, conformement amb l'acordat pel Ple de la
cambra en sessió de dia 15 de juny proppassat, i conformement
amb l'establert als articles 61.2 i 92.2 del Reglament del
Parlament i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda d'habilitar el mes de juny per tal que es puguin continuar
els treballs de la ponència d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es puguin

continuar els treballs de la ponència, creada al si de la
Comissió d'Ordenació Territorial, per tal d'estudiar la
possibilitat d'assolir un ampli consens parlamentari i social en
relació amb una llei del sòl de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, conformement amb l'acordat pel Ple de la
cambra en sessió de dia 15 de juny proppassat, i conformement
amb l'establert als articles 61.2 i 92.2 del Reglament del
Parlament i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda d'habilitar els dies necessaris per tal que es puguin
continuar els treballs de la ponència, creada al si de la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'estudiar la possibilitat d'assolir
un ampli consens parlamentari i social en relació amb una llei
del sòl de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es pugui

procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del
Projecte de llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general (derivat del
Decret Llei RGE núm. 1385/10).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, conformement amb l'acordat pel Ple de la
cambra en sessió de dia 15 de juny proppassat, i conformement
amb l'establert als articles 61.2 i 92.2 del Reglament del
Parlament i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, del
Projecte de llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general (derivat del
Decret Llei RGE núm. 1385/10), publicat al BOPIB núm. 126,
de 7 de maig d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
Habilitació dels dies necessaris per tal que es pugui

procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la
Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic de la
construcció del camp de golf de Son Bosc, a Muro, RGE núm.
962/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juny de 2010, conformement amb l'acordat pel Ple de la
cambra en sessió de dia 15 de juny proppassat, i conformement
amb l'establert als articles 61.2 i 92.2 del Reglament del
Parlament i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
acorda d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la
Proposició de llei de declaració d'interès autonòmic de la
construcció del camp de golf de Son Bosc, a Muro, RGE núm.
962/10 (BOPIB 120, de 19 de març de 2010).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juny de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Adjudicació definitiva d'un contracte de subministrament

d'una fotocopiadora/impressora per al centre de reprografia
del Parlament de les Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears

Adjudicació definitiva d’un contracte de
subministrament d’una fotocopiadora/impressora per al
centre de reprografia del Parlament de les Illes Balears

S’anuncia la següent adjudicació definitiva d’un contracte
de subministrament d’una fotocopiadora/impressora per al
centre de reprografia del Parlament de les Illes Balears.

1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. exp. 1/2010.

2. Objecte del contracte:  
Subministrament d’una fotocopiadora/impressora pel centre

de reprografia del Parlament de les Illes Balears.
Tipus de contracte: subministrament.

3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.

4. Pressupost base:
Import IVA exclòs: 23.000,00  i
IVA:  3.680,00 i
Import total:  26.680,00 i

5. Adjudicació provisional:
Data:  28 d’abril de 2010.
Adjudicatari:  Sistemas de Oficina de Baleares, S.A.
Import IVA exclòs:  16.712,25 i
IVA: 2.673,96 i
Import total:  19.386,21 i
Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70 de dia 8 de maig

de 2010.

6. Adjudicació definitiva 
Data: 26 de maig de 2010.
Contractista: Sistemas de Oficinas de Baleares, S.A.
Import total: 19.386,21 i (IVA inclòs).

A la Seu del Parlament, a 31 de maig de 2010.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.
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