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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3549/10, d'accés a l'habitatge de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 5 d'octubre de 2010.

Palma, a 15 de setembre 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 30 de juliol de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

26. Acord d'aprovació del Projecte de llei d'accés a
l'habitatge de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Habitatge
i Obres Públiques, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'accés a l'habitatge de les
Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei d'accés a l'habitatge de les Illes Balears, d'acord amb el que
estableixen els articles 36.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, i l'article 112 del Reglament de
la cambra i la instrucció vintena de les instruccions sobre el
procediment per a l'exercici de la iniciativa legislativa del
Govern, aprovades per Consell de Govern."

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

Palma, a 30 de juliol de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI 

D’ACCÉS A L’HABITATGE DE LES ILLES
BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

D’acord amb el que estableix l’article 47 de la Constitució
Espanyola, gaudir d’un habitatge digne i adequat és un dret
fonamental de caràcter social de tots els ciutadans, el
reconeixement del qual implica el mandat dels poders públics
perquè adoptin les mesures necessàries que en possibilitin
l’exercici real i efectiu.

De manera anàloga, l’article 22 de la Llei Orgànica 1/2007,
de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, estableix el dret dels ciutadans de les Illes Balears
d’accedir a un habitatge digne.

La comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria d’habitatge, i així ho estableix l’article 30 de l’Estatut
d’Autonomia, sens perjudici del que disposa l’article 149.1.13a
de la Constitució Espanyola.

En resposta a aquest mandat constitucional, i fent ús de les
competències esmentades, aquesta llei vol establir un marc legal
adequat capaç de contribuir a la millora generalitzada de la
qualitat dels habitatges i de les garanties a l’hora d’accedir-hi.

Aquesta normativa aspira, així, a garantir l’efectivitat de les
polítiques públiques d’intervenció en el mercat de l’habitatge.
I és que, certament, el problema de l’habitatge, present des de
fa molt de temps en la nostra societat, ha canviat
substancialment en les darreres dècades, perquè, de la
preocupació per mantenir llindars adequats de qualitat, s’ha
passat a la dificultat de les famílies per accedir-hi, tant si és en
propietat com en règim de lloguer. A la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en els darrers anys, hem assistit a un
augment espectacular dels preus del sòl i l’habitatge fins a la
crisi actual. Durant els mesos i anys venidors, en el mercat de
l’habitatge de les Balears es promourà un nombre important
d’habitatges subjectes als diversos règims de protecció pública
ja existents, o d’altres que podrà establir el Govern de les Illes
Balears de conformitat amb aquesta llei, als quals serà possible
que accedeixi un gran nombre de ciutadans.

Es considera que amb l’aprovació d’aquesta llei s’avança en
el procés de desplegament normatiu de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’habitatge. En aquest sentit, el
Govern de les Illes Balears ha promulgat diferents disposicions
normatives, com ara la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions
urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, i també el Decret 68/2008, de 6 de juny,
modificat pel Decret 32/2009, de 29 de maig, i pel Decret
87/2009, de 4 de desembre, que regula els ajuts per afavorir
l’accés a l’habitatge en el marc del Pla estratègic d’habitatge de
les Illes Balears 2008-2011, als efectes de complementar el
Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula
el Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012, i d’establir
els aspectes organitzatius i procedimentals dels ajuts directes en
matèria d’habitatge.
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El 21 de maig de 2008 es va signar el Pacte per un habitatge
adequat i assequible entre el Govern de les Illes Balears, els
sindicats UGT, CCOO i la patronal CAEB, en què es posava de
manifest, entre d’altres, que l’objectiu prioritari d’una política
d’habitatge és fer complir el dret que preveu la Constitució
Espanyola pel qual s’obliga els poders públics a promoure les
condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer
efectiu aquest dret de tots els espanyols a un habitatge digne i
adequat. Aquest dret ha de ser cobert amb un grau d’esforç
raonable i mesurat en termes de renda. Un dels acords d’aquest
pacte per l’habitatge disposa que es garantirà consensuar la
normativa que es desprèn del que s’estableix en les mesures o
accions concretes i, posteriorment, difondre i promocionar les
actuacions que en sorgeixen del desenvolupament.

El marc 2 de la línia 6 d’aquest pacte estableix l’elaboració
d’una llei d’habitatge amb el màxim consens social que reguli
la creació d’habitatges protegits en condicions adequades a la
demanda de colAlectius diversos i que estableixi, a més, el règim
sancionador que garanteixi l’ús i l’ocupació dels habitatges
d’acord amb la legislació vigent.

S’aborda per primera vegada a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, amb rang de llei, el règim jurídic de l’habitatge
protegit, a fi de reforçar l’acció pública per garantir-ne la funció
social. En aquest sentit, s’estableixen els mecanismes de
qualificació de l’habitatge protegit i es regula amb el nou rang
normatiu l’adjudicació d’aquests habitatges, segons la qual la
selecció de les persones adquirents o arrendatàries ha de fer-se,
amb caràcter general, amb els principis d’igualtat, publicitat i
concurrència i mitjançant un registre creat a aquest efecte. 

S’estableix una durada del règim de protecció de trenta anys,
de manera general, o permanent, depenent del tipus de promoció
o si els habitatges estan construïts en sòl amb reserva obligatòria
per a habitatges protegits i en cas d’habitatges protegits de
promoció pública. També es fixen els preus màxims de venda
i renda. 

Un altre aspecte important del conjunt de mesures
considerades en la llei es refereix a la facultat de disposar de
l’habitatge protegit, amb intervencions importants. D’una
banda, s’hi estableix el dret de tanteig i retracte de la comunitat
autònoma sobre els habitatges protegits. D’altra banda, s’hi
preveu el desnonament i l’expropiació forçosa, sempre que hi
hagi unes condicions determinades que garanteixin la seguretat
en aquests procediments.

Cal destacar que la llei crea el Registre de fiances de
contractes d’arrendament i l’obligatorietat de dipositar la fiança,
en virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, així
com l’establiment del règim sancionador per garantir en tot el
territori de la comunitat autònoma el compliment de la funció
social de l’habitatge protegit, i s’hi regula amb caràcter
immediat una tipificació d’infraccions i les sancions
corresponents.

El text d’aquesta llei s’estructura en sis títols, seguits per les
disposicions addicionals, derogatòria i final. Els continguts són
els següents:

El títol I preveu les disposicions generals referides a
l’objecte i les finalitats de la llei. A més, s’hi defineixen els
conceptes bàsics, que són reiteradament utilitzats en el

desenvolupament de l’articulat. Per acabar, s’hi determinen les
competències que té cada una de les administracions que hi ha
al territori de les Illes Balears.

El títol II de la llei estableix el règim que regula l’habitatge
i la cèdula d’habitabilitat com el document que acredita que
l’habitatge compleix les condicions de qualitat que estableixen
aquesta llei i les normes d’habitabilitat. A més, s’hi determina
l’exigència de la qualitat de l’habitatge, el deure de conservar i
rehabilitar els habitatges i l’obligatorietat de fer inspeccions
periòdiques dels edificis d’habitatges.

El títol III de la llei es refereix al règim que regula
l’habitatge protegit. En el capítol I se’n fixa el concepte, la
destinació i els preus; a més, s’hi estableixen les limitacions
pròpies d’aquest règim, les clàusules d’inserció obligatòria en
els contractes i un registre públic de demandants d’habitatges
protegits. En el capítol II s’estableixen els tipus d’habitatge
protegit i en el capítol III, la qualificació i el període de
protecció. 

El títol IV regula les potestats que té l’administració sobre
l’habitatge protegit: dret de tanteig i retracte, desnonament i
expropiació forçosa.

El títol V es refereix a la creació del Registre de fiances de
contractes d’arrendament en el qual s’han de dipositar les
fiances dels contractes d’arrendament d’habitatges, locals de
negoci i de subministraments o serveis complementaris.

El títol VI estableix el règim sancionador en quatre capítols.
En el capítol I se n’articula el procediment, la competència, les
facultats i les mesures; en els capítols II i III se’n tipifiquen les
infraccions i les sancions, i en el capítol IV se n’estableix
l’execució, la prescripció i la caducitat.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 
Objecte 

Aquesta llei té com a objecte fer efectiu, en l’àmbit
territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dret
que reconeixen la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears d’accedir a un habitatge digne
i adequat, protegir els adquirents i usuaris d’habitatges i també
dur a terme les actuacions de foment i administratives en
aquesta matèria.

Article 2 
Finalitats

Les finalitats de la política d’habitatge de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears són:

a) Promoure i fomentar l’accés dels ciutadans de les Illes
Balears a l’habitatge i la millora de la seva qualitat de vida,
adoptant les mesures necessàries per afavorir la igualtat social
i per eliminar els obstacles que ho impedeixen, així com garantir
el compliment de la funció social de l’habitatge.
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b) Aconseguir un parc d’habitatges suficients que presti una
atenció especial als colAlectius més necessitats.

c) Garantir la seguretat, l’habitabilitat i la qualitat dels
habitatges. 

d) Integrar l’habitatge en l’entorn, amb especial atenció als
criteris de sostenibilitat, qualitat i accessibilitat, i d’ordenació
dels recursos naturals i el territori, d’acord amb la legislació
aplicable.

e) Simplificar i racionalitzar l’actuació administrativa sobre
l’habitatge.

f) Garantir la utilització correcta de l’habitatge.

Article 3 
Definicions

Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:

a) Habitatge: qualsevol edificació permanent habitable
destinada a satisfer la necessitat de residència, habitual o no, de
persones físiques, i que compleixi els requisits bàsics que
exigeix la legislació aplicable.

b) Habitatge lliure: qualsevol edificació destinada a domicili
o habitació, permanent o per temporada, promoguda per una
persona física o jurídica, pública o privada, que no estigui
acollida als règims de protecció pública de l’habitatge i
compleixi els requisits que exigeix la normativa vigent.

c) Habitatge desocupat: és aquell els usuaris legítims del
qual estan absents de manera ininterrompuda durant el temps
que reglamentàriament s’estableixi.

d) Habitatge sobreocupat: és l’habitatge on s’allotja un
nombre excessiu de persones tenint en compte els serveis de
l’habitatge i els estàndards de superfície per persona que s’hagin
fixat com a condicions d’habitabilitat. Se n’exceptuen les
unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu si
l’excés d’ocupació no suposa incompliments manifests de les
condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes
greus de convivència amb l’entorn.

e) Infrahabitatge: és l’immoble que no té cèdula
d’habitabilitat, no compleix les condicions per obtenir-la i es
destina a habitatge.

f) Rehabilitació: són obres de rehabilitació les d’adequació,
millora de les condicions d’habitabilitat o redistribució de
l’espai interior, mantenint, en tot cas, les característiques
estructurals de l’edifici i els aspectes fonamentals de la tipologia
edificatòria.

g) Reforma o rehabilitació integral: són obres de
rehabilitació integral les d’adequació o transformació de l’espai
interior i exterior de l’edifici, incloent la possibilitat de
demolició o substitució parcial d’elements estructurals. El cas
extrem de l’obra de rehabilitació integral és el buidat de l’edifici
amb el manteniment de la façana o façanes exteriors. 

Article 4
Competències de les administracions públiques i cohesió
social

1. El Govern de les Illes Balears ha de contribuir a garantir el
dret a un habitatge digne i adequat. Amb aquesta finalitat,
exerceix les competències que permeten assegurar la
preservació efectiva dels interessos generals i supramunicipals
en matèria d’habitatge i la cooperació amb la resta
d’administracions públiques en el desenvolupament de les
diferents mesures i plans de foment i promoció de l’accés a
l’habitatge.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria
d’habitatge, exerceix les competències pròpies d’aquest àmbit,
dissenya les polítiques de foment i promoció d’accés a
l’habitatge i coopera amb la resta d’administracions públiques
en el desenvolupament de les polítiques esmentades.

Així mateix, exerceix qualsevol altra competència que no
hagi estat expressament atribuïda a altres administracions
públiques en matèria d’habitatge.

2. Les entitats locals, d’acord amb el principi d’autonomia per
gestionar els seus interessos, exerceixen les competències en
matèria d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació
de règim local, la legislació urbanística i de sòl i aquesta llei.

3. Els consells insulars de les Illes Balears, a més de les
competències que tenen atribuïdes per la legislació vigent, són
competents per expedir les cèdules d’habitabilitat.

4. Les administracions públiques han de colAlaborar en l’exercici
de les seves polítiques i han de concertar les actuacions
necessàries per assolir l’objectiu de cohesió social, entesa com
l’existència d’un parc residencial públic, preferentment de
lloguer, al servei permanent de la societat balear i d’entitat
suficient i adequada per satisfer el dret constitucional de la
ciutadania a l’habitatge.

TÍTOL II
DE L’HABITATGE

Article 5
Regulació 

1. Les administracions públiques han de vetllar perquè
l’habitatge compleixi els requisits d’habitabilitat, qualitat i
seguretat legalment exigibles.

2. En desplegament de la legislació bàsica i autonòmica
aplicable, el Govern de les Illes Balears ha de dictar les
disposicions reglamentàries que siguin necessàries relatives a:

a) Seguretat estructural i constructiva.
b) Adequació dels materials i les instalAlacions a la

normativa vigent.
c) Adequació al medi geogràfic i social.
d) Accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
e) Ús, conservació i rehabilitació adequats. 

Article 6
Cèdula d’habitabilitat

1. La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un
habitatge compleix les condicions de qualitat que estableixen
aquesta llei i les normes d’habitabilitat.

2. Per ocupar un habitatge, és necessari haver obtingut
prèviament aquesta acreditació. Els habitatges han de disposar
de cèdula d’habitabilitat per poder ser ocupats.
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3. En qualsevol transmissió per venda, per lloguer o per cessió
d’ús, incloses les segones transmissions i les successives, és
necessari acreditar que l’habitatge compleix les condicions de
qualitat mitjançant la cèdula d’habitabilitat vigent.

4. Els consells insulars han d’atorgar la cèdula d’habitabilitat,
sens perjudici que en puguin delegar l’atorgament als ens locals.

5. No es podran contractar els serveis de subministrament
d’aigua, clavegueram, electricitat, gas i telèfon, si l’edifici,
habitatge o local no disposa de cèdula d’habitabilitat en vigor o
document equivalent, sens perjudici del que estableix l’article
9 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística.

6. Els establiments d’allotjament turístic no es consideren
habitatges als efectes de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat,
llevat dels establiments de turisme rural i els habitatges turístics
de vacances.

Article 7
Qualitat de l’habitatge

1. És el conjunt de característiques i prestacions en matèria de
funcionalitat, seguretat, solidesa estructural, habitabilitat,
accessibilitat, salubritat i sostenibilitat que ha de tenir un
habitatge per complir la seva funció social, d’acord amb el que
estableix la legislació vigent.

2. S’han de desplegar reglamentàriament les formes i les
condicions que acreditin que els habitatges compleixen
determinats requisits de qualitat.

3. Les mesures per millorar la sostenibilitat en l’edificació són,
entre d’altres, les que contribueixin a l’estalvi energètic, a la
incorporació de sistemes de captació i de sistemes de captació
i transformació d’energia per a ús propi o subministrament a la
xarxa.

4. Els edificis són accessibles segons els criteris de la Llei
3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques, i el seu reglament.

Article 8 
El deure de conservar i rehabilitar

1. Els propietaris de terrenys, construccions, habitatges i edificis
tenen el deure de mantenir-los en condicions de seguretat,
salubritat, ornament públic i decor, com també de garantir que
hi hagi les instalAlacions necessàries per fer efectiva
l’accessibilitat a les edificacions en els termes que preveu la
normativa aplicable fent-hi les feines i les obres que calguin per
conservar-los o rehabilitar-los, a fi de mantenir les condicions
requerides per a l’habitabilitat o l’ús efectiu. 

2. Les administracions públiques han d’impulsar, a través dels
plans d’habitatge, subvencions directes o actuacions
convingudes i mesures que fomentin la conservació, la
rehabilitació i la rehabilitació integral del patrimoni immobiliari
residencial per tal de garantir un habitatge digne i adequat.

S’han de desplegar reglamentàriament aquestes mesures per
tal d’evitar la desocupació dels habitatges, la sobreocupació i les
situacions d’infrahabitatge.

Article 9
Actuacions preventives

Les administracions competents han d’impulsar polítiques
orientades a eradicar les situacions de sobreocupació i
d’infrahabitatge, i a potenciar la incorporació al mercat dels
habitatges desocupats.

Amb aquesta finalitat, han d’aprovar programes d’inspecció
i vetllar per tal d’evitar que hi hagi habitatges sobreocupats i
desocupats, i que els immobles en situació d’infrahabitatge
puguin ser venuts, llogats o cedits com a habitatges.

Article 10
La inspecció periòdica d’edificis d’habitatges

1. Els propietaris de qualsevol edifici d’habitatges amb una
antiguitat superior a cinquanta anys des de la data del certificat
final d’obra, han d’encarregar a un tècnic facultatiu competent,
cada deu anys com a mínim i, en tot cas, quan sigui procedent
renovar la cèdula d’habitabilitat per obres de rehabilitació o
rehabilitació integral, la realització d’una inspecció orientada a
determinar-ne l’estat de conservació.

2. Els informes tècnics que s’emetin com a resultat de les
inspeccions han de consignar el resultat de la inspecció amb la
descripció de:

a) Els desperfectes i les deficiències que s’hi apreciïn, les
possibles causes i les mesures recomanades, si escau
prioritzades, per assegurar-ne l’estabilitat, la seguretat,
l’estanquitat i la consolidació estructurals, i també per mantenir
o recuperar les condicions d’habitabilitat o d’ús efectiu segons
la destinació pròpia de la construcció o edificació. També s’hi
han de determinar les mesures mínimes necessàries que s’hagin
d’adoptar amb caràcter d’urgència per garantir aquesta seguretat
i el termini de realització; els propietaris afectats estan obligats
a executar-les en el termini assenyalat.

b) El grau d’execució i l’efectivitat de les mesures adoptades
i dels treballs i obres fets per complir les recomanacions que hi
constin o, si escau, els informes tècnics de les inspeccions
anteriors.

3. L’eficàcia, a l’efecte administratiu, dels informes tècnics
requereix presentar-ne una còpia a l’ajuntament, perquè s’iniciï,
si escau, la tramitació de declaració de ruïna de l’edifici.

4. Els ajuntaments poden requerir als propietaris que exhibeixin
els informes tècnics resultants de les inspeccions periòdiques i,
si comproven que aquestes inspeccions no s’han dut a terme,
poden ordenar que es facin o fer-les en substitució i a càrrec de
les persones obligades.



5070 BOPIB núm. 142/1 - 17 de setembre de 2010

Article 11
El llibre de l’edifici

1. Als efectes d’aquesta llei, el llibre de l’edifici és el document
en el qual s’inclou tota la informació que permet conèixer les
característiques físiques, tècniques i jurídiques de l’edifici.

2. Aquest llibre ha d’incloure, com a mínim, els aspectes
següents:

a) Les característiques de l’edifici, de les instalAlacions i els
serveis comuns i dels altres elements i materials, i també les
qualitats i les garanties.

b) Els agents responsables del procés d’edificació i de la
qualitat de l’edifici.

c) Les autoritzacions administratives d’ús o ocupació i les
condicions dels subministraments i les instalAlacions permesos.

d) Les instruccions de conservació o manteniment i les
exigències tècniques, ajustades a la normativa.

e) Les limitacions de l’ús, els riscos, les necessitats
d’assegurança i les responsabilitats.

f) Les obres de millora que es facin per adaptar els
habitatges a les exigències tecnològiques i de confort que
s’estableixin reglamentàriament.

3. El model i el contingut del llibre de l’edifici, sens perjudici
dels mínims que fixa aquesta llei, s’han d’establir per
reglament. El llibre s’ha d’estructurar en apartats oberts en què
s’ha de classificar, inscriure i arxivar tota la documentació
gràfica i escrita de l’edifici, des del projecte de les obres fins al
final de la vida útil de l’edifici. El llibre ha d’incloure, com a
mínim, la documentació següent:

a) La documentació bàsica d’identificació de l’edifici i del
règim legal, i també les modificacions successives.

b) La documentació final de l’obra executada i de les
successives obres de reforma o canvi d’ús que s’executin.

c) La documentació relativa a la conservació, l’ús i el
manteniment i la que generin la gestió de l’edifici i els controls
tècnics periòdics obligatoris.

4. Els promotors han de lliurar el llibre de l’edifici a la persona
adquirent si n’és propietària única. En posteriors transmissions,
el llibre s’ha de lliurar sempre als nous adquirents. En cas d’una
comunitat de propietaris, el llibre s’ha de lliurar al president o
presidenta, el qual ha de fer saber als propietaris que el tenen a
la seva disposició.

5. El promotor o promotora o el propietari o propietària únic de
l’edifici ha de dipositar una còpia del llibre de l’edifici a
l’oficina del Registre de la Propietat en què estigui inscrit
l’edifici. El compliment d’aquesta obligació s’ha de fer constar
d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària. La còpia
del llibre de l’edifici es pot presentar en suport informàtic i resta
arxivada en el Registre de la Propietat durant la vida útil de
l’edifici.

6. En el cas dels edificis existents en el moment de l’entrada en
vigor d’aquesta llei que no tinguin llibre de l’edifici, aquest
darrer és exigible en els supòsits i amb el contingut que
s’estableixi per reglament.

7. Els registradors poden expedir, en paper o en suport
informàtic, a petició de les persones interessades que acreditin
un interès legítim, certificats dels llibres de l’edifici que tinguin
en l’arxiu, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària.

TÍTOL III
DE L’HABITATGE PROTEGIT

Capítol I
Disposicions generals

Article 12
Concepte

1. S’entén per habitatge protegit aquell que, complint els
requisits de superfície, habitabilitat, destinació, ús, qualitat i
preu màxim que s’estableixin legalment, rebi aquesta
qualificació per part de la conselleria competent en aquesta
matèria. Els habitatges protegits poden ser de promoció pública
o privada, segons el caràcter i la naturalesa del promotor.

2. La protecció oficial dels habitatges i dels seus annexos es pot
estendre a garatges, trasters i altres elements diferents de
l’habitatge.

Article 13
Destinació

1. Els habitatges protegits han de ser destinats a domicili
habitual i permanent, sense que puguin ser-ho a segona
residència o a qualsevol altre ús, i han de ser ocupats en el
termini que es fixi reglamentàriament.

2. S’entén per domicili permanent el que constitueixi la
residència del titular, tant si és propietari com arrendatari o
cessionari, i, si escau, el de la unitat familiar.

3. S’ha d’entendre que hi ha habitualitat en l’ocupació de
l’habitatge quan no estigui desocupat durant el termini que
s’estableixi reglamentàriament, llevat que hi hagi una causa
justa.

4. No obstant això, i sens perjudici de les llicències i la resta
d’autoritzacions que siguin preceptives, la conselleria competent
en matèria d’habitatge pot autoritzar que el titular o qualsevol
altre membre de la seva família exerceixi a l’habitatge una
professió o un ofici o que hi tingui una petita indústria, sempre
que aquesta activitat sigui compatible amb l’ús residencial i el
fet de desenvolupar-la no requereixi un espai superior a la
cinquena part de la superfície útil.

Article 14
Superfície útil

1. S’entén per superfície útil de l’habitatge la del seu sòl,
tancada pel perímetre definit per la cara interior dels tancaments
amb l’exterior o amb altres habitatges o local de qualsevol ús.
Així mateix, inclou la meitat de la superfície de sòl dels espais
exteriors d’ús privatiu de l’habitatge com ara terrasses,
miradors, estenedors o d’altres, fins a un màxim del 10% de la
superfície útil tancada.
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Del còmput de superfície útil, en queda exclosa la superfície
ocupada a la planta pels tancaments interiors de l’habitatge,
fixos o mòbils, pels elements estructurals verticals i per les
canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a
100 centímetres quadrats, com també la superfície de sòl en la
qual l’alçada lliure sigui inferior a 1,50 metres quadrats.

Quan es tracti d’habitatges iguals i disposats en columna
vertical, dins un mateix edifici per computar les superfícies
ocupades en planta pels elements estructurals verticals i per les
canalitzacions o conductes amb secció horitzontal superior a
100 centímetres quadrats, s’ha de prendre la mitjana aritmètica
dels valors corresponents als habitatges situats en les plantes
inferiors i superiors de la columna, sempre que la divergència
entre aquells valors no sigui superior al cent per cent.

2. S’entén per superfície útil dels trasters, garatges i altres
annexos la que resulti de multiplicar la superfície construïda per
0,80.

3. El valor dels terrenys acollits a l’àmbit de la protecció, sumat
al total de l’import del pressupost de les obres d’urbanització,
no pot excedir el 20% de la xifra que resulti de multiplicar el
preu de venda del metre quadrat de superfície útil, en el moment
de la qualificació definitiva, per la superfície útil dels habitatges
i resta d’edificacions protegides, llevat dels acollits a l’àmbit de
protecció de règim concertat, que no pot excedir el 30%.

Article 15
Preus de venda i renda

1. Els habitatges protegits i els seus annexos, com també els
garatges i els trasters que hi estiguin vinculats, estan sotmesos
a un preu màxim de venda i renda durant el període de vigència
del seu règim de protecció, segons estableix l’article 27
d’aquesta llei.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d’habitatge
fixar la quantia màxima dels preus de venda i renda dels
habitatges protegits, com també dels annexos, els garatges i els
trasters, si escau.

Article 16
Limitacions a la facultat de disposar

La disposició dels habitatges protegits, tant la transmissió
entre vius com la cessió d’ús a tercers, queda subjecta a les
prohibicions i limitacions que estableixen aquesta llei i,
supletòriament, la legislació estatal sobre habitatges de
protecció oficial. Aquestes limitacions s’han de fer constar en
l’escriptura de compravenda i, si escau, en l’escriptura del
préstec, com també en la inscripció registral en els termes de la
legislació estatal.

Article 17
Lliurament i ocupació

1. Els habitatges protegits no poden ser ocupats ni usats fins que
no hagin obtingut la qualificació definitiva.

2. Els promotors d’habitatges protegits estan obligats a entregar
als adquirents una còpia compulsada de la qualificació
definitiva en l’acte de la signatura del contracte o de
l’escriptura. Així mateix, han de conservar la qualificació
definitiva a disposició dels inquilins.

3. Pel que fa als habitatges protegits, la qualificació definitiva
expedida per la conselleria competent en matèria d’habitatge
substitueix la cèdula d’habitabilitat en primera ocupació.

Article 18
Contingut obligatori dels contractes

1. Els contractes de compravenda i arrendament han d’incloure
les clàusules que reglamentàriament s’estableixin, que han de
contenir la subjecció al règim jurídic d’habitatge protegit i les
limitacions essencials pròpies d’aquest règim.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d’habitatge
visar aquests contractes a fi de verificar que s’hi insereixen
aquestes clàusules obligatòries.

Article 19
Publicitat

1. Durant la construcció dels habitatges de protecció oficial s’ha
d’exposar en lloc visible i accessible un cartell en què s’indiqui
que la promoció està acollida al règim d’habitatge protegit. Les
seves dimensions i altres requisits que s’han d’incloure en el
cartell s’han de determinar reglamentàriament.

2. Els edificis d’habitatges protegits acabats han de colAlocar en
lloc visible una placa acreditativa d’aquesta condició segons el
model que es determini reglamentàriament.

3. En la publicitat de venda dels habitatges protegits que sigui
efectuada per qualsevol mitjà de comunicació o difusió s’hi ha
d’indicar el règim al qual estan acollits, la superfície útil i el
preu de venda.

Article 20
Notaris i Registre de la Propietat 

1. Els promotors d’habitatges protegits estan obligats a elevar a
escriptura pública els contractes de compravenda formalitzats
amb anterioritat a la qualificació definitiva en el termini de tres
mesos comptadors des de la qualificació definitiva.

2. Si la compravenda té lloc després de la concessió de la
qualificació definitiva, el termini de tres mesos s’ha de comptar
des de la signatura del contracte, el qual s’ha de presentar a la
conselleria competent en matèria d’habitatge perquè el visi, de
conformitat amb el que disposa l’article 16.

Article 21
Registre públic de demandants d’habitatges protegits

1. Per ordre del conseller o la consellera competent en matèria
d’habitatge, s’ha de crear i regular un registre públic de
demandants d’habitatges protegits que faciliti la gestió i el
control en l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial i
garanteixi els principis d’igualtat, publicitat i concurrència.

2. El registre ha de ser de titularitat pública, gratuït i de
naturalesa administrativa. 
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3. Caldrà inscriure’s en el registre per participar en els
procediments d’adjudicació dels habitatges protegits, excepte en
els casos d’adjudicació directa per satisfer necessitats urgents
d’habitatge derivades de reallotjaments motivats per processos
de rehabilitació pública, per expedients d’expropiació, per
situacions de violència de gènere, situacions d’emergència o una
altra situació que s’estableixi reglamentàriament.

Capítol II
Classes d’habitatges protegits

Article 22 
Promoció pública i privada 

Els habitatges protegits poden ser de promoció pública o de
promoció privada, segons el caràcter i la naturalesa del
promotor.

Article 23
Promoció pública 

Són habitatges de promoció pública els habitatges protegits
de titularitat pública promoguts, sense ànim de lucre, pel
Govern de les Illes Balears per mitjà de la conselleria competent
en matèria d’habitatge, per les entitats locals i per qualsevol
entitat pública que hi estigui vinculada o que en depengui, i que
rebin aquesta qualificació.

Article 24
Promoció privada

Són habitatges de promoció privada els habitatges protegits
que compleixin els requisits de superfície, ús, destinació,
qualitat i preu màxim, i que rebin aquesta qualificació.

Capítol III
Qualificació dels habitatges protegits

Article 25
La qualificació provisional

1. La qualificació provisional d’un habitatge protegit és l’acte
administratiu pel qual es declara que aquest habitatge, dins la
promoció corresponent, compleix els requisits que estableixen
els corresponents plans d’habitatge i la resta de requisits
urbanístics i constructius que hi siguin aplicables.

2. Els promotors d’habitatges de protecció pública han de
presentar la solAlicitud de qualificació provisional a la
conselleria competent en matèria d’habitatge acompanyada de
la documentació que reglamentàriament s’exigeixi.

Article 26
La qualificació definitiva 

La qualificació definitiva d’un habitatge protegit és la
resolució administrativa en virtut de la qual, una vegada
acabades les obres d’edificació i d’urbanització, es declara, amb
caràcter ple, que l’habitatge compleix els requisits exigits als
habitatges de protecció oficial.

Article 27
Règim de protecció 

1. La durada del règim legal de protecció dels habitatges
protegits és de trenta anys a partir de la data de qualificació
definitiva. No obstant això, el règim de protecció és permanent
quan es tracta d’habitatges protegits construïts sobre sòls amb
reserva obligatòria per a habitatge protegit i quan es tracta
d’habitatges protegits de promoció pública.

2. Durant el període de protecció, els habitatges no poden ser
desqualificats, tret que hi hagi motius excepcionals d’interès
públic i social.

Article 28 
Desqualificació 

La conselleria competent en matèria d’habitatge pot atorgar
la desqualificació administrativa quan es produeixin
circumstàncies excepcionals d’interès públic i social, i també si
es duen a terme operacions de reallotjament i d’emergència o
programes especials en matèria d’habitatge.

TÍTOL IV
DE LES POTESTATS SOBRE L’HABITATGE

PROTEGIT

Capítol I
Dret de tanteig i retracte

Article 29 
Causes

1. Les segones o posteriors transmissions entre vius dels
habitatges protegits, durant el període legal de protecció, estan
subjectes als drets de tanteig i retracte legal a favor del Govern
de les Illes Balears.

2. La conselleria competent en matèria d’habitatge pot exercir
els drets de tanteig i retracte en les transmissions entre vius
gratuïtes o oneroses, voluntàries o derivades d’un procediment
d’execució patrimonial dels habitatges subjectes a règim
d’habitatge protegit.

3. S’exceptuen de l’exercici dels drets de tanteig i retracte legal
les transmissions que, complint els requisits establerts per a la
transmissió d’un habitatge protegit, es troben en algun d’aquests
casos:

a) Transmissió entre parents fins a segon grau de
consanguinitat.

b) Transmissió d’una quota indivisa de l’habitatge a favor
d’un altre cotitular. S’entenen compreses en aquest supòsit les
participacions d’herència i les dissolucions de condomini quan
un dels titulars adquireixi la totalitat de l’habitatge.

Article 30
Exercici del dret de tanteig i retracte

1. A aquests efectes, els propietaris d’habitatges protegits han
de comunicar a l’administració competent la decisió
d’alienar-los.
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2. Les limitacions i les càrregues a què es refereix aquest article
s’han de consignar expressament en l’escriptura pública de
transmissió i en la inscripció registral corresponent en els
termes que preveu la legislació hipotecària.

3. En cap cas, l’exercici dels drets de tanteig i retracte es pot fer
per un preu superior al màxim que sigui aplicable a l’habitatge
afectat segons la normativa sobre habitatges protegits.

4. L’exercici del dret de tanteig i retracte s’ha de determinar
reglamentàriament. 

Article 31 
La destinació dels béns adquirits

L’administració pública que hagi adquirit un bé en l’exercici
del dret de tanteig o el de retracte està obligada a incorporar el
bé al patrimoni públic corresponent i, en tot cas, a donar-hi una
destinació que estigui d’acord amb les finalitats legals de la
intervenció pública en el mercat immobiliari i, en concret, a
habitatge protegit.

Capítol II
El desnonament 

Article 32 
Concepte 

Les persones propietàries dels habitatges protegits poden
promoure el desnonament dels beneficiaris, arrendataris o
ocupants d’aquests habitatges per les mateixes causes i d’acord
amb els procediments que estableix la legislació comuna.

Article 33
El desnonament administratiu

1. És procedent el desnonament administratiu contra
arrendataris o ocupants d’habitatges protegits de titularitat
pública, o dels annexos vinculats, zones comunes, locals i
edificacions complementàries, per algun dels motius següents:

a) No pagar les rendes pactades en el contracte
d’arrendament, o les rendes resultants de la revisió i
l’actualització, o les quantitats a què estigui obligat en l’accés
diferit a la propietat. 

b) No pagar les quantitats exigibles per serveis, despeses
comunes o qualssevol altres establertes per la normativa en
vigor. 

c) Haver estat sancionat per infracció de les tipificades en
aquesta llei mitjançant una resolució ferma per via
administrativa. 

d) No destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent
sense haver obtingut la preceptiva autorització administrativa de
desocupació. 

e) Sotsarrendar o cedir totalment o parcialment l’habitatge
o l’annex vinculat per qualsevol títol. 

f) Destinar l’habitatge, el local o l’edificació a un ús indegut
o no autoritzat. 

g) Ocupar un habitatge o les zones comunes, els locals o
l’edificació complementària sense títol legal per fer-ho. 

h) Fer obres que alterin la configuració de l’habitatge o
menyscabin la seguretat de l’edifici, o que causin danys greus
a l’habitatge, les instalAlacions o els serveis complementaris. 

i) Incomplir l’obligació de conservar i mantenir l’habitatge.
j) Dur a terme a l’habitatge o a la resta de l’immoble

activitats prohibides pels estatuts de la comunitat que resultin
danyoses per a la finca o que contravinguin les disposicions
generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses
o ilAlícites. 

2. La competència per incoar i resoldre els procediments de
desnonament administratiu correspon a l’administració pública
titular de l’habitatge protegit, dels annexos vinculats, zones
comunes, locals i edificacions complementàries.

3. El procediment per exercir el desnonament s’ha d’ajustar al
que estableix la Llei d’enjudiciament civil, llevat dels casos en
què, en virtut d’una disposició legal o reglamentària, sigui
aplicable el procediment administratiu de desnonament.

Capítol III
Expropiació forçosa

Article 34
Causes 

És procedent l’expropiació dels habitatges protegits, o dels
annexos vinculats, les zones comunes, els locals i les
edificacions complementàries, tant si són de promoció pública
com si no, per algun dels motius següents:

a) No destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent
sense haver obtingut la preceptiva autorització administrativa de
desocupació.

b) Mantenir l’habitatge desocupat sense causa justa. 
c) Transmetre l’habitatge sense autorització. 
d) Dedicar l’habitatge a usos no autoritzats. 
e) Quan els adquirents utilitzin un altre habitatge construït

amb finançament públic, excepte quan es tracti de titulars de
família nombrosa en l’àmbit regulat per la normativa que hi
sigui aplicable. 

f) Quan els adquirents incorrin en falsedat que sigui
determinant per a l’adjudicació, per al finançament qualificat o
per a l’obtenció de la documentació exigida per a l’accés a
l’habitatge.

g) Haver estat sancionat per infracció de les tipificades en
aquesta llei mitjançant una resolució ferma per via
administrativa.

h) En els casos de sobreocupació de l’habitatge.

Article 35
Competència i procediment de l’expropiació forçosa 

1. La competència per iniciar i resoldre els expedients
d’expropiació forçosa, com també per decidir l’adopció de
mesures cautelars, correspon a la conselleria competent en
matèria d’habitatge.

2. El procediment d’expropiació forçosa s’ha de regir pel que
disposa la Llei d’expropiació forçosa, sens perjudici de les
especificitats que es puguin establir reglamentàriament. 
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3. Els habitatges expropiats de conformitat amb aquesta llei
s’han de destinar a la seva finalitat social pròpia, per la qual
cosa s’han d’adjudicar a demandants que compleixin les
condicions per accedir-hi.

4. El títol que habilita l’expropiació i determina que hi ha causa
d’expropiació forçosa és la resolució ferma per via
administrativa en què es decideix la sanció per infracció greu o
molt greu de les tipificades en aquesta llei. És necessari que en
la resolució sancionadora s’estableixi expressament
l’expropiació com a mesura complementària. 

Article 36
Preu just 

1. La persona expropiada té dret a una indemnització que
consisteix en el valor de l’habitatge i dels annexos vinculats
segons el seu valor com a habitatge protegit del qual s’ha de
descomptar l’import de la sanció econòmica imposada en la
resolució sancionadora i els ajuts econòmics percebuts, si escau.

2. Quan l’habitatge és de promoció pública amb preu ajornat, la
indemnització és per l’import de les quantitats abonades, del
qual s’ha de descomptar l’import de la sanció econòmica i el
dels ajuts econòmics percebuts, si escau. 

TÍTOL V
DEL REGISTRE DE FIANCES DE CONTRACTES

D’ARRENDAMENT

Article 37
Registre de fiances de contractes d’arrendament

1. Es crea el Registre de fiances de contractes d’arrendament, de
caràcter administratiu i dependent de l’organisme competent en
matèria d’habitatge, en el qual s’han de dipositar les fiances i
s’hi han d’inscriure les dades corresponents als contractes
d’arrendament d’habitatges, locals de negoci i de
subministraments o serveis complementaris situats a les Illes
Balears. S’han de fer constar en el Registre, com a mínim, les
dades relatives a la situació de la finca, la titularitat de
l’immoble, la identificació dels contractants, l’ús a què es
destina, el termini de durada, la renda pactada, la data de
formalització i el dipòsit de la fiança. 

2. El Registre de fiances s’ha de regular per ordre del conseller
competent en matèria d’habitatge.

TÍTOL VI
EL RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I
Disposicions generals

Article 38
Objecte 

El règim sancionador té com a objecte garantir en tot el
territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

a) El compliment de la regulació d’aquesta llei. 

b) El compliment de les normes reguladores de l’habitatge
protegit i les normes reguladores del pla d’habitatge.

c) El compliment dels requisits exigits per obtenir el
finançament protegit que estableixen els plans d’habitatge.

d) El compliment de les obligacions en matèria de fiances
d’arrendaments urbans. 

Article 39
Subjectes responsables 

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que, per acció o omissió,
hagin comès els fets constitutius d’infracció.

2. Quan la infracció administrativa sigui imputable a una
persona jurídica, en poden ser considerades responsables les
persones físiques que integrin els seus organismes rectors o de
direcció, d’acord amb el que s’estableixi en les disposicions
corresponents de la seva forma de personificació respectiva. 

3. Si el compliment de les obligacions imposades per les
disposicions legals en matèria d’habitatge correspon a diverses
persones físiques o jurídiques conjuntament, totes responen de
manera solidària de les infraccions que cometin i de les sancions
que s’imposin.

Article 40
Competència i procediment 

1. Les accions o les omissions contràries al que disposa aquesta
llei són constitutives d’infracció i donen lloc a l’exigència de
responsabilitats per part de la conselleria competent en matèria
d’habitatge, sens perjudici de les que es puguin generar segons
el que disposa la legislació penal, civil o d’una altra naturalesa.

2. La incoació i la instrucció dels expedients sancionadors
correspon al servei competent en la matèria i la resolució, al
titular de la direcció general competent en matèria d’habitatge.

3. La potestat sancionadora s’ha d’exercir d’acord amb els
tràmits que preveu la normativa reguladora del procediment que
ha de seguir l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en l’exercici d’aquesta potestat. 

Article 41
Facultat inspectora 

1. Sens perjudici de la competència d’altres administracions, la
inspecció, la vigilància i el control de la matèria objecte
d’aquesta llei correspon a la conselleria competent en matèria
d’habitatge.

2. Els funcionaris adscrits a la conselleria competent en matèria
d’habitatge, degudament acreditats, han de dur a terme la
inspecció, la vigilància i el control de la matèria objecte
d’aquesta llei, i tenen la condició d’agents de l’autoritat. La
constatació de fets que facin i formalitzin en el document
d’inspecció corresponent té valor probatori, sens perjudici de les
proves dels drets o interessos respectius que puguin assenyalar
o aportar els administrats, en els termes establerts per la
normativa general de procediment administratiu comú. 
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Article 42
Deure de colAlaborar dels ciutadans 

1. Les persones físiques i jurídiques, titulars o arrendatàries dels
immobles i els seus representants tenen el deure de colAlaborar
amb el personal d’inspecció i estan obligats a facilitar les visites
d’inspecció i l’accés a l’immoble, així com la informació
requerida. 

2. Les persones físiques o jurídiques i, si escau, els seus
representants estan obligats a donar informació o presentar la
documentació que els requereixin els òrgans competents en
matèria d’habitatge.

3. És obligatori que els ciutadans compareguin a les oficines
públiques quan sigui necessari aclarir les actuacions de control
i inspecció, sempre que s’hagi intentat pels mitjans habituals i
aquests darrers no hagin resultat suficients. 

Article 43
Mesures provisionals 

L’administració competent pot adoptar les mesures de
caràcter provisional que consideri necessàries per evitar que
continuï el dany ocasionat per l’activitat presumptament
infractora o per assegurar l’eficàcia de la resolució final. 

Capítol II
Infraccions

Article 44
Concepte i classificació 

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria
d’habitatge les accions o les omissions que preveu aquesta llei.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus,
segons la naturalesa del deure infringit i l’entitat del bé jurídic
afectat, de conformitat amb el que estableix aquesta llei.

3. La conselleria competent en matèria d’habitatge ha de
desenvolupar les actuacions d’inspecció més adequades perquè
es compleixin les finalitats del règim sancionador. 

Article 45
Infraccions lleus

Tenen la consideració d’infraccions lleus:

1. Durant la construcció dels habitatges, no exposar en un lloc
visible i accessible el cartell, segons el model oficial, en què
s’indiqui que la promoció està acollida al règim d’habitatge
protegit. 

2. No colAlocar en un lloc visible de l’immoble acollit al règim
d’habitatges protegits la placa acreditativa d’aquesta condició,
de conformitat amb el model oficial de placa. 

3. No tenir llibre d’ordres i visites a les obres d’edificació d’un
habitatge protegit. 

4. Ocupar els habitatges protegits abans de tenir la qualificació
definitiva i sense l’autorització prèvia de l’administració
competent. 

5. Actuar amb temeritat a l’hora de denunciar suposades
infraccions tipificades en aquesta llei. 

6. No comunicar a l’administració competent qualsevol canvi
referit a la titularitat de l’habitatge i als annexos vinculats. 

7. Incomplir l’obligació d’acreditar davant l’administració
competent la prestació de fiança. 

8. Incomplir el deure de colAlaboració amb l’administració. 

9. Incomplir els requisits, les obligacions o les prohibicions que
s’estableixen expressament en la normativa reglamentària de
desplegament d’aquesta llei. 

10. No complir els requeriments del departament de fiances pel
que fa a presentar el contracte de lloguer o de subministrament,
rebuts, resguards bancaris o qualsevol altre tipus de
documentació, a fi de comprovar l’import de la renda que
s’abona. 

Article 46
Infraccions greus 

Tenen la consideració d’infraccions greus: 

1. Incomplir les condicions establertes per accedir a qualsevol
de les mesures financeres d’ajut i foment. 

2. No incloure en els contractes de compravenda i
d’arrendament d’habitatge protegit les clàusules establertes com
a obligatòries en la normativa. 

3. No presentar els contractes de transmissió d’habitatge
protegit per qualsevol títol a fi d’obtenir el visat. 

4. Utilitzar com a residència habitual més d’un habitatge
protegit. 

5. Executar obres en habitatge protegit que modifiquin el
projecte aprovat sense l’autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria d’habitatge, encara que s’ajustin a les
ordenances tècniques i les normes constructives que hi siguin
aplicables. 

6. Executar, sense l’autorització prèvia de la conselleria
competent en matèria d’habitatge, qualsevol construcció no
prevista en el projecte, en terrasses o altres elements comuns de
l’immoble, una vegada obtinguda la qualificació definitiva. 

7. Incomplir, per acció o omissió, les obligacions previstes en
resolucions fermes dictades en procediments administratius
referents al règim legal d’habitatges protegits, finançament
protegit i mesures d’ajut i foment. Quan es reincideixi o hi hagi
mala fe en la comissió dels fets, es podrà qualificar aquesta
conducta com a molt greu. 
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8. Incomplir, el promotor, el deure d’elevar a escriptura pública,
en el termini de tres mesos comptadors des de la qualificació
definitiva, els contractes de compravenda formalitzats amb
anterioritat a la qualificació, o en el mateix termini de tres
mesos, comptadors des de la signatura del contracte, pel que fa
als subscrits després de la qualificació definitiva. 

9. Incomplir, l’usuari, l’obligació de conservar i mantenir els
habitatges protegits i annexos.

10. Transmetre, per qualsevol títol, els habitatges lliures que
hagin estat objecte d’ajuts públics, amb incompliment de les
condicions imposades en el moment de la concessió de l’ajut, i
sens perjudici de la devolució de les ajudes obtingudes.

11. Incomplir l’obligació de prestar fiança.

12. Ocultar, les persones interessades, a l’hora d’adquirir un
habitatge protegit, en propietat o en arrendament, la condició
d’habitatge qualificat com a habitatge protegit. 

13. No tenir qualsevol dels documents exigibles per formalitzar
la venda o l’arrendament d’habitatge protegit. 

14. Incomplir els requisits previs exigibles per vendre o arrendar
un habitatge protegit en projecte, en construcció o acabat. 

15. Ometre en la publicitat de venda dels habitatges protegits els
requisits prevists en la Llei o en posteriors reglaments establerts
a aquest efecte. 

16. Incomplir, en el cas dels habitatges protegits adaptats a
persones amb discapacitat, l’obligació d’oferir aquests
habitatges a aquestes persones de conformitat amb el
procediment que s’estableixi reglamentàriament. 

17. No solAlicitar l’autorització a la conselleria competent en
matèria d’habitatge per vendre o arrendar a persones sense
discapacitat els habitatges adaptats a persones amb discapacitat
per falta de demanda suficient. 

18. No adaptar els habitatges protegits per a persones amb
discapacitat a la necessitat concreta de la persona discapacitada
adjudicatària quan ho hagi solAlicitat amb l’antelació suficient
per poder executar l’obra d’adaptació particularitzada. 

19. Obstaculitzar injustificadament, per part del titular de
l’habitatge protegit, l’execució de les obres de reparació
imposades per l’administració competent. 

20. Presentar dades falses respecte a l’import de la renda de
lloguer, la data del contracte o l’extinció, o respecte als requisits
que per accedir al règim voluntari de dipòsit convingut de
fiances es fixin reglamentàriament.

21. No cessar voluntàriament en el règim concertat per la pèrdua
sobrevinguda, durant dos anys consecutius, de les condicions
d’accés a aquest règim. 

Article 47
Infraccions molt greus

Tenen la consideració d’infraccions molt greus:

1. Transmetre de manera no autoritzada, per qualsevol títol, els
habitatges protegits i annexos, sens perjudici de la devolució
dels ajuts obtinguts per adquirir-los. 

2. Transmetre de manera no autoritzada sòls, parcelAles o solars
amb destinació a habitatges protegits. 

3. Percebre un sobrepreu o una prima, tant en les primeres
transmissions com en les posteriors i per qualsevol títol, per sòl
destinat a habitatges protegits així com dels habitatges protegits,
i els seus annexos. S’entén per sobrepreu o prima qualsevol
quantitat, en doblers o en espècie, que superi el preu màxim
legal vigent en aquell moment.

4. No ocupar l’habitatge protegit en el termini de tres mesos des
del lliurament de claus.

5. Falsejar dades o falsificar documents relatius als requisits
exigits per accedir a les mesures financeres per a la promoció,
l’adquisició, l’ús o la rehabilitació d’habitatges protegits. 

6. Falsejar les condicions personals, familiars o econòmiques en
les declaracions o falsejar la documentació acreditativa per
aplicar el barem relatiu a l’accés o l’ús d’habitatges protegits. 

7. Utilitzar els ajuts econòmics públics obtinguts per
destinar-los a fins diferents dels que en varen motivar
l’atorgament. 

8. No adequar l’execució final de les obres de promocions
d’habitatges protegits al projecte aprovat quant a superfícies,
disseny i habitabilitat, de manera que impedeixi obtenir la
qualificació definitiva. 

9. Percebre quantitats a compte del preu de l’habitatge sense
l’autorització corresponent de l’administració. 

10. Dedicar l’habitatge protegit a usos no autoritzats o alterar el
règim d’ús i utilització de l’habitatge i dels annexos establert en
la qualificació definitiva. 

11. No destinar a domicili habitual i permanent l’habitatge
protegit. 

12. Mantenir desocupat l’habitatge protegit durant més de dos
mesos sense autorització de l’administració. 

13. Transmetre per actes entre vius terrenys inclosos en els
projectes de construcció, com també cedir la titularitat de
l’expedient de promoció d’habitatges protegits sense haver
obtingut l’autorització corresponent de l’administració. 

14. Subministrar, les companyies subministradores, aigua, gas,
electricitat o infraestructures de telecomunicacions abans
d’obtenir la qualificació definitiva i la llicència de primera
ocupació, excepte quan, per les causes que s’apreciïn
degudament, hi hagi una autorització de l’administració. 
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15. No fer el pla de control de qualitat a les obres d’edificació
en què sigui obligatori, en virtut d’allò que hagi establert la
normativa vigent en matèria de control de qualitat. 

16. Obtenir un lucre o un enriquiment injust a causa de la
comissió de qualsevol modalitat de frau respecte als habitatges
protegits, tant per part dels promotors i dels titulars dels
habitatges, com dels agents mediadors en la compravenda o
l’arrendament de béns immobles, o qualsevol altre que
intervingui en els processos de transmissió d’habitatges
protegits. 

17. Incomplir la normativa vigent en matèria mediambiental que
perjudiqui o pugui perjudicar l’habitabilitat dels habitatges. 

Article 48
Concurrència de les infraccions 

1. Les responsabilitats derivades d’aquesta llei són exigibles
sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què es pugui
incórrer. 

2. No poden ser sancionats els fets que hagin estat sancionats
penalment o administrativament en els casos en què s’apreciï
identitat del subjecte, el fet i el fonament. 

3. En els casos en què les infraccions puguin ser constitutives de
delicte o falta, l’administració instructora ho ha de posar en
coneixement de l’òrgan judicial competent o del Ministeri
Fiscal, i ha de suspendre la tramitació del procediment
administratiu sancionador fins que hi hagi una sentència ferma
o una resolució que posi fi al procediment per la via penal. 

4. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa
en els casos en què s’apreciï la identitat del subjecte, el fet i el
fonament. Si no s’estima que hi ha delicte o falta,
l’administració ha de continuar el procediment sancionador
d’acord amb els fets que els tribunals hagin declarat provats. 

Capítol III
Sancions

Article 49
Quantia de les sancions 

1. Les infraccions tipificades en els articles 43, 44 i 45 han de
ser sancionades amb les multes següents: 

a) Les infraccions lleus: amb multa de fins a 3.000 euros. 
b) Les infraccions greus: amb multa de 3.001 a 15.000

euros. 
c) Les infraccions molt greus: amb multa de 15.001 a 60.000

euros. 

2. Si el benefici resultant de la comissió de la infracció és
superior al de la multa que hi correspon, aquesta s’ha
d’incrementar en la quantia equivalent al benefici obtingut. 

3. La quantia de les multes pot ser revisada i actualitzada
reglamentàriament. 

Article 50
Graduació de les sancions 

Un cop qualificades les infraccions com a lleus, greus o molt
greus, s’han de graduar les sancions en grau mínim, mitjà o
màxim tenint en compte els criteris següents: 

a) La naturalesa i el cost del perjudici causat, així com, si
s’escau, el cost de la reparació i la viabilitat que tingui. 

b) La intencionalitat. 
c) La reiteració en la conducta de la persona infractora. 
d) La reincidència per la comissió, en el termini d’un any, de

més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així s’hagi
declarat mitjançant una resolució ferma. 

e) L’enriquiment injust obtingut amb la comissió del fet. 
f) Els perjudicis causats a terceres persones. 
g) Aquelles altres circumstàncies de naturalesa semblant

que, a judici raonat de l’òrgan competent, incideixin en la
graduació. 

Article 51
Mesures complementàries 

Amb independència de les sancions econòmiques, s’han
d’imposar a la persona responsable de la infracció les mesures
complementàries següents, segons correspongui per la
naturalesa de la infracció.

a) Retornar tots els ajuts econòmics, incrementats amb els
interessos legals, percebuts per a la compra, l’arrendament, la
promoció o la rehabilitació de l’habitatge. 

b) Inhabilitar-los durant un període d’un a cinc anys per
intervenir en la redacció de projectes, en la construcció o la
promoció d’habitatges protegits, o en la rehabilitació
d’habitatges amb algun tipus d’ajut o finançament protegit, en
qualitat de facultatius, promotors i constructors. 

c) Reposar la situació alterada per la infracció comesa a
l’estat anterior en els termes concrets i els terminis que indiqui
la resolució sancionadora. 

d) Retornar el sobrepreu o la prima i, en general, les
quantitats indegudament percebudes a la persona que els hagi
entregats, sempre que aquestes quantitats hagin estat lliurades
a la persona infractora de bona fe. En cas contrari, les quantitats
indegudament percebudes han d’incrementar la multa
econòmica imposada. 

e) Executar les obres de reparació de les deficiències
observades en el termini de temps que fixi la resolució
sancionadora. 

f) Executar les obres de conservació la no execució de les
quals hagi estat objecte de la infracció sancionada en el termini
de temps que fixi la resolució sancionadora. 

g) Executar totes les obres necessàries per complir les
normes tècniques aplicables a l’edificació en el termini de temps
que fixi la resolució sancionadora. 

h) Ocupar l’habitatge que no estigui ocupat o no sigui la
residència habitual i permanent del titular en el termini de temps
que fixi la resolució sancionadora. 

i) Desnonar administrativament l’habitatge i els annexos
vinculats, com també els garatges i trasters en els termes
d’aquesta llei.

j) Expropiar forçosament l’habitatge i els annexos vinculats
així com els garatges i trasters, en els termes d’aquesta llei. 
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k) Ampliar el termini del règim de protecció de l’habitatge.
Aquesta ampliació pot ser de deu a vint anys en els casos
d’infraccions lleus i greus. Pel que fa a les infraccions molt
greus, es pot ampliar el termini des de vint anys fins a temps
indefinit. 

l) Qualsevol altra mesura justa i proporcionada que, de
manera motivada, adopti l’autoritat sancionadora. 

Capítol IV
Execució, prescripció i caducitat

Article 52
Termini de resolució 

Quant als procediments sancionadors a què es refereix
aquesta llei, el termini per dictar una resolució expressa i
notificar-la és d’un any comptador des de la data d’incoació de
l’expedient.

Article 53
Execució forçosa 

L’execució de les resolucions en els procediments
sancionadors es pot fer mitjançant l’aplicació de les mesures
d’execució forçosa que siguin procedents de conformitat amb la
legislació vigent. 

Article 54
Prescripció de les infraccions 

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents: 

a) Les infraccions lleus: als dos anys. 
b) Les infraccions greus: als quatre anys. 
c) Les infraccions molt greus: als vuit anys. 

2. El termini de prescripció de les infraccions comença a
comptar des del dia en què s’hagin comès. 

3. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador. 

Article 55
Prescripció de les sancions 

1. Les sancions tipificades en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents: 

a) Les derivades d’infraccions lleus: als dos anys. 
b) Les derivades d’infraccions greus: als quatre anys. 
c) Les derivades d’infraccions molt greus: als vuit anys. 

2. El termini de prescripció de les sancions es comença a
computar des del dia següent en què sigui ferma la resolució que
imposa la sanció. 

3. Interromp la prescripció de la sanció, la iniciació, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
d’execució. 

Disposició addicional primera 
Convenis o accions concertades 

Quan el compliment del que estableix aquesta llei ho faci
aconsellable, la conselleria competent en matèria d’habitatge
pot establir actuacions de colAlaboració, formalitzar convenis o
un altre tipus d’accions concertades amb altres administracions,
colAlegis professionals, entitats bancàries i de crèdit i qualssevol
altres, i, en particular, amb l’Agència Tributària, les gerències
territorials del cadastre i el Registre de la Propietat. 

Disposició addicional segona 
Agents implicats en el procés de transmissió d’habitatges 

Els notaris, els registradors de la propietat, les entitats de
crèdit, els agents de la propietat immobiliària i la resta
d’intervinents en el procés de transmissió dels habitatges han de
vetllar per l’aplicació de les disposicions d’aquesta llei. 

Disposició addicional tercera
Prestació de serveis immobiliaris

A fi d’afavorir la transparència en el sector de l’habitatge i
garantir la protecció dels consumidors, el Consell de Govern, a
proposta de la conselleria competent en la matèria, pot dictar les
disposicions reglamentàries que regulin l’activitat de prestació
de serveis immobiliaris.

Disposició addicional quarta 
Termini i silenci administratiu 

1. Les solAlicituds de qualificació provisional d’habitatge
protegit s’han de resoldre i notificar en el termini màxim de dos
mesos, transcorregut el qual s’entenen estimades per silenci
administratiu, sempre que no vulnerin l’ordenament jurídic.

2. Les solAlicituds de qualificació definitiva d’habitatge protegit
s’han de resoldre i notificar en el termini màxim de tres mesos,
transcorregut el qual s’entenen estimades per silenci
administratiu, sempre que no vulnerin l’ordenament jurídic.

Disposició addicional cinquena 
Legislació estatal supletòria 

La legislació estatal d’habitatges de protecció oficial té
caràcter supletori respecte al règim jurídic especial d’habitatge
protegit establert en aquesta llei. 

Disposició addicional sisena 
Cèdula d’habitabilitat

En qualsevol transmissió, a partir de l’entrada en vigor, per
venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones
i successives transmissions, cal acreditar que l’habitatge
compleix les condicions de qualitat, mitjançant el lliurament o
la disposició de la cèdula d’habitabilitat vigent.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
d’un rang inferior que s’oposin a allò que preveu aquesta llei. 
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Disposició final primera

S’autoritza el Consell de Govern de les Illes Balears perquè
dicti totes les disposicions que siguin necessàries per desplegar
aquesta llei, i també la conselleria competent en matèria
d’habitatge perquè dicti les ordres de desplegament que s’hi
preveuen. 

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor als tres mesos d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 30 de juliol de 2010.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 4255/10, de la bona administració i del bon govern
de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 5 d'octubre de 2010.

Palma, a 15 de setembre 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 27 d'agost de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de la bona
administració i del bon govern.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de la bona administració i
del bon govern.

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 30 d'agost de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

B)
PROJECTE DE LLEI DE LA BONA

ADMINISTRACIÓ I DEL BON GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El model genèric d’administració pública a Espanya ha
experimentat al llarg dels últims temps diferents canvis, alguns
dels quals han estat d’una destacable transcendència. S’ha
passat d’un tipus d’organització especialment preocupada per la
imparcialitat i l’aplicació objectiva de la llei i per la preservació
de l’ordre públic i del jurídic, a un altre, principalment en les
tres darreres dècades, més centrat en el desenvolupament de
nous serveis en el marc de l’estat del benestar, atès el volum de
necessitats, cada vegada més gran, que la ciutadania espera que
els poders públics solucionin.

L’augment de recursos disponibles a aquests efectes i
l’ampliació dels límits de l’acció pública han fet necessària una
atenció més gran sobre l’eficàcia i l’eficiència de la manera de
fer de les organitzacions, com també la introducció d’una nova
cultura en la gestió dels serveis. A la vegada, s’ha produït una
profunda reflexió sobre el paper dels directius i directives
públics i dels líders polítics en aquest nou espai, en un món més
obert i globalitzat, en què tot és més proper i, al mateix temps,
més complex, amb una ciutadania més exigent a la recerca
d’una legitimació social que va més enllà de la que proporciona
la mera existència i funcionament dels mecanismes
institucionals, democràtics i de l’acció de govern.

A més, i simultàniament, aquestes tres dècades han estat el
marc temporal en què s’han produït dues altres transformacions
fonamentals: d’una banda, el desenvolupament de l’Estat de les
autonomies, amb una accentuada descentralització del poder
polític, que ha significat la reducció de l’estructura de
l’Administració General de l’Estat (AGE), la creació de les
administracions de les comunitats autònomes i el traspàs de
competències tan rellevants com ara les de salut i les d’educació
als nous governs territorials; de l’altra, la incorporació activa en
la Unió Europea, amb la cessió de determinades competències
estatals al nou conjunt comunitari i amb una nova dimensió
política, econòmica i social.

Aquesta darrera realitat de grans canvis competencials entre
els diferents nivells de govern, la dèbil implantació del model
gerencial aconseguida en molts àmbits institucionals hipotecats
per poderoses inèrcies estructurals, com també la forta crisi
econòmica i de valors patida en els darrers mesos i amb arrels
en els darrers anys, obliga a subratllar accions i principis avui
encara vàlids i a apuntar-ne altres de nous per afrontar amb èxit
un canvi definitiu, que permeti passar del model netament
burocràtic originari a un altre de gerencial i de governança, en
la nostra administració i la nostra acció de govern.
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Els canvis que s’han desenvolupat fins ara han estat
iniciatives de caire divers, però principalment de tipus
estratègic, de nous drets, de valors i de principis, com també
organitzatius i tecnològics, amb equivalents de caràcter
legislatiu.

II

L’article 14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
després de la reforma duta a terme mitjançant la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, defineix com a dret dels ciutadans i de
les ciutadanes de les Illes Balears en relació amb les
administracions públiques, entre d’altres i sens perjudici del que
disposa la legislació bàsica de l’Estat, el dret a una bona
administració i a l’accés als arxius i registres administratius de
les institucions i administracions públiques de les Illes Balears,
dret que, assenyala, haurà de ser regulat per una llei del
Parlament de les Illes Balears.

Així mateix, l’article esmentat defineix el dret de la
ciutadania a gaudir de serveis públics de qualitat i que les
administracions públiques de les Illes Balears tractin els seus
assumptes de manera objectiva i imparcial i en un termini
raonable, i també a accedir a la funció pública en condicions
d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i
capacitat.

L’article 15 reconeix igualment el dret dels ciutadans i de les
ciutadanes de les Illes Balears a participar de manera individual
o colAlectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de
la comunitat autònoma, com també en els assumptes públics, en
condicions d’igualtat, directament o mitjançant un representant,
en els termes que estableixen la Constitució, el mateix Estatut
i les lleis.

Cal destacar que al llarg de l’Estatut hi ha referències
expresses a la qualitat dels serveis en els àmbits de la justícia,
l’educació i la salut, entre d’altres.

III

El dret a una bona administració, és a dir, a la presència i al
desplegament del conjunt de principis, eines, estratègies i
instruments que dirigeixen l’actuació de l’administració cap a
la ciutadania, ha estat objecte d’una regulació que ha suposat
uns nivells d’exigència cada vegada més alts i que, avui en dia,
ens parla al mateix temps de la qualitat de les organitzacions i
dels serveis públics.

En l’àmbit europeu, el Tractat de Lisboa de 13 de desembre
de 2007 reconeix els drets, les llibertats i els principis enunciats
en la Carta dels Drets Fonamentals de 7 de desembre de 2000,
adaptada el 12 de desembre de 2007 a Estrasburg, i proclama
que la dita carta té el mateix valor jurídic que els tractats.

L’article 41 de la Carta estableix el dret a una bona
administració, definit com el que tota persona té respecte del fet
que les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió
tractin els seus assumptes de manera imparcial i equitativa i en
un termini raonable. Aquest dret inclou, en particular, el de tota
persona a ser oïda abans que es prengui en contra seu una
mesura individual que l’afecti desfavorablement; el de tota
persona a accedir a l’expedient que l’afecti, dins el respecte dels
interessos legítims de la confidencialitat i del secret professional
i comercial, i l’obligació que incumbeix a l’administració de

motivar les seves decisions. Igualment, el dret a una bona
administració es tradueix en el fet que tota persona té dret a la
reparació per la Unió dels danys causats per les seves
institucions o els seus agents en l’exercici de les seves funcions,
de conformitat amb els principis generals comuns als drets dels
estats membres, com també a adreçar-se a les institucions de la
Unió en una de les llengües de la Constitució Espanyola i a
rebre una resposta en aquesta mateixa llengua.

L’article següent, el 42, reconeix el dret de tot ciutadà o
ciutadana de la Unió i de tota persona física o jurídica que
resideixi en un estat membre o hi tingui el domicili social a
l’accés als documents de les institucions, òrgans i organismes de
la Unió, sigui quin sigui el seu suport.

En l’àmbit de l’AGE i com a legislació bàsica, la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en la redacció de l’article 3 va recollir al seu moment un
seguit de principis (els d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació, com també els de cooperació i
colAlaboració, d’eficiència i servei a la ciutadania i de
transparència i de participació) que varen fixar reptes
emprenedors en aquells temps però que encara avui continuen
molt presents i vius en l’activitat pública.

Posteriorment, l’article 3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’AGE, va precisar i renovar
els principis esmentats, aquesta vegada amb més atenció a les
demandes de la ciutadania, en dos blocs: un d’organització
(jerarquia, descentralització funcional, desconcentració
funcional i territorial, economia, suficiència i adequació estricta
dels mitjans a les finalitats institucionals, simplicitat, claredat i
proximitat a la ciutadania i coordinació) i un altre de
funcionament (eficàcia en el compliment dels objectius fixats,
eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics,
programació i desenvolupament d’objectius i control de la
gestió i dels resultats, responsabilitat per la gestió pública,
racionalització i agilitat dels procediments administratius i de
les activitats materials de gestió, servei efectiu a la ciutadania,
objectivitat i transparència de les actuacions administratives i
cooperació i coordinació amb la resta d’administracions
públiques).

D’altra banda, l’article 4, amb l’epígraf “Principi de servei
als ciutadans”, inclou una referència expressa a la millora
contínua dels procediments, serveis i prestacions públiques,
d’acord amb les polítiques fixades pel Govern i tenint en
compte els recursos disponibles, i determina respecte d’això les
prestacions que proporcionen els serveis estatals, els seus
continguts i els corresponents estàndards de qualitat. Entre
d’altres, destaca l’obligació de mantenir actualitzats i a
disposició de la ciutadania, en les unitats d’informació
corresponents, l’esquema de la seva organització i la dels
organismes dependents, com també les guies informatives sobre
els procediments administratius, serveis i prestacions aplicables
en l’àmbit de la competència del ministeri respectiu i dels seus
organismes públics.

El Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en
l’Administració General de l’Estat, és una fita destacable en
aquest recorregut, atès que té per objecte definir l’espai comú
per a la millora de la qualitat en l’AGE i regular els aspectes
bàsics dels programes que la integren. Aquests programes, que
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tenen per objecte fomentar la transparència mitjançant la difusió
pública del nivell de qualitat oferta a la ciutadania, són els
d’anàlisi de la demanda i d’avaluació de la satisfacció dels
usuaris dels serveis, de cartes de serveis, de queixes i
suggeriments, d’avaluació de la qualitat de les organitzacions,
de reconeixement i de l’Observatori de la Qualitat dels Serveis
Públics.

La creació de l’Agència d’Avaluació de Polítiques i Qualitat
dels Serveis del Govern d’Espanya, mitjançant el Reial Decret
1418/2006, d’1 de desembre, és una referència inexcusable en
aquest àmbit. En el preàmbul del reial decret es manifesta que
els organismes internacionals i les administracions públiques
dels països més avançats comparteixen línies similars de
reforma en matèria de gestió pública. La gestió orientada a
resultats, el desenvolupament d’indicadors per mesurar eficàcia,
eficiència i qualitat, l’enfortiment dels mecanismes de
seguiment i control del compliment d’objectius, juntament amb
l’ús de l’avaluació, són alguns dels trets bàsics que, entre
d’altres, configuren aquesta nova gestió pública.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el
mercat interior, orientada a la simplificació i la reducció de
càrregues administratives, que va ser aprovada en el marc de
l’estratègia de Lisboa, dóna resposta a un dels puntals de la
Unió Europea (la llibertat d’establiment i de circulació de
serveis dins la comunitat) consagrat en el Tractat de la
Comunitat Europea de 1957. Per a la transposició d’aquesta
Directiva europea a l’ordenament jurídic espanyol es va aprovar
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i al seu exercici. Mitjançant aquesta llei
s’incorpora el contingut de la directiva en la legislació
espanyola, a l’efecte d’impulsar la millora de la regulació del
sector de serveis reduint les traves injustificades o
desproporcionades a l’exercici d’una activitat de serveis i
proporcionant un entorn més favorable i transparent als agents
econòmics que incentivi la creació d’empreses i generi guanys
en eficiència, productivitat i ocupació en les activitats de
serveis, a més de l’increment de la varietat i qualitat dels serveis
disponibles per a empreses i per a la ciutadania.

Per la seva banda, la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, assenyala
en l’exposició de motius que el millor servei a la ciutadania
constitueix la raó de les reformes que després de l’aprovació de
la Constitució s’han fet a Espanya per configurar una
administració moderna que faci del principi d’eficàcia i
d’eficiència el seu eix vertebrador, sempre amb la mirada
posada en la ciutadania. Aquest servei constitueix també la
principal raó de ser de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, que tracta, a més, d’estar adaptada a l’època
actual. En consonància amb aquesta declaració, l’article 4 de la
llei recull els principis generals per utilitzar les tecnologies de
la informació, entre els quals cal destacar el principi de
simplificació administrativa, pel qual es redueixen de manera
substancial els temps i terminis dels procediments
administratius i s’aconsegueixen una eficàcia i una eficiència
més grans en l’activitat administrativa, i el principi de
transparència i publicitat del procediment, pel qual l’ús de
mitjans electrònics ha de facilitar la màxima difusió, publicitat
i transparència de les actuacions administratives.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’article 34 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
estableix com a principi general que ha d’informar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes el fet que l’actuació administrativa
ha de procurar, entre d’altres, vetllar per la millora contínua dels
serveis i de les prestacions públiques mitjançant models de
gestió orientats a la innovació i a l’avaluació dels resultats pels
usuaris i per les usuàries. Així mateix, I’article 36 reconeix el
dret de la ciutadania respecte del fet que tots els òrgans i totes
les unitats administratives integrants de l’Administració de la
comunitat autònoma tractin els seus assumptes de manera
imparcial i equitativa, sense dilacions indegudes.

Especialment rellevant és l’article 39 de la llei esmentada,
el qual recull el dret de la ciutadania a la qualitat dels serveis
públics i, en concret, a exigir els nivells de qualitat en la
prestació dels serveis públics establerts pels òrgans competents.
A més, disposa com a obligació del Govern de les Illes Balears
l’adopció d’algun dels models reconeguts i existents en relació
amb l’avaluació de la qualitat dels serveis públics, per tal que
els òrgans de l’administració puguin autoavaluar,
periòdicament, la seva activitat.

En un àmbit més concret, el mateix article preveu la
possibilitat que el Govern estableixi premis o un altre tipus
d’incentius per promoure entre els seus òrgans la millora
contínua de la qualitat dels serveis. Finalment, cal destacar les
referències al dret de petició; als suggeriments o queixes relatius
al funcionament dels serveis públics; a la relació de la
ciutadania amb l’administració per vies informàtiques o
telemàtiques, especialment quant a la tramitació total o parcial
dels procediments i la comunicació directa amb els òrgans i les
unitats administratives, així com la formulació de solAlicituds i
altres manifestacions, i a la necessitat de mantenir actualitzat
l’inventari dels procediments administratius de la seva
competència, com també la seva publicació anual.

L’Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2009 per
impulsar la simplificació i la reducció de càrregues
administratives a l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i l’Acord del Consell de Govern de 18 de
desembre de 2009 pel qual s’aprova la implementació del
sistema de gestió per processos de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, són dos clars exemples d’aquesta tendència de
regulació com a suport d’una bona administració en el marc de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

IV

Al mateix temps que es desenvolupa aquest concepte de
bona administració, tal com encarrega l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, no es pot perdre l’ocasió per avançar cap a un
espai complementari i imprescindible com és el de la
potenciació i la consolidació de la qualitat democràtica en allò
que té a veure amb l’exercici de l’acció de govern, és a dir, el
que s’anomena bon govern, tot allò relacionat amb una manera
d’actuar dels líders polítics de les institucions públiques de
conformitat amb referències jurídiques, morals o ètiques.
Aquesta manera exigent d’actuar valora, a més dels mateixos
protagonistes de l’acció de govern, les organitzacions públiques
i els programes i projectes que desenvolupen.
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La seva rellevància rau en el fet que els poders públics
desenvolupen un paper decisiu en els països democràtics, entre
altres aspectes, com a garantia d’igualtat i de solidaritat i com
a defensors de l’estat de dret, d’una manera estrictament lligada
a la confiança que la ciutadania hi diposita.

Per tal que el vincle entre poders públics i confiança de la
ciutadania es consolidi i maduri, els governs més avançats es
doten de mitjans materials i legals i de valors i mecanismes que
faciliten la bona manera de fer i el control dels responsables
públics.

S’ha de tenir en compte que la qualitat de les organitzacions
i dels serveis públics i la qualitat democràtica, en allò que té a
veure amb l’exercici de l’acció de govern, són un dret de la
ciutadania, de manera que correspon als poders públics vetllar
perquè aquest dret sigui real i efectiu.

En els últims temps, aquest posicionament s’ha traduït a
Espanya en diferents iniciatives, entre les quals es troba la
generació, la publicació i l’impuls de codis ètics basats en els
millors exemples d’austeritat i honestedat, com també de
transparència i responsabilitat, de les diferents organitzacions
públiques i privades, així com la millora de la rendició de
comptes, mitjançant l’impuls de la cultura de l’avaluació del
disseny, el desenvolupament i els resultats i efectes de les
intervencions públiques.

En aquest sentit són referents, en l’àmbit estatal, el Codi del
bon govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, aprovat per l’Ordre
APU/516/2005, de 3 de març, i les actuacions i els programes
de l’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) quant a
la millora de la rendició de comptes mitjançant l’avaluació de
les polítiques públiques. 

La Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, així com el seu
desplegament normatiu, mitjançant el Reial Decret 432/2009, de
27 de març, constitueixen un avenç en el procés de reforçar la
dimensió ètica en l’actuació dels màxims responsables de
l’AGE i d’establir un nou règim de gestió i control dels
conflictes d’interessos dels membres del Govern d’Espanya i
dels seus alts càrrecs, d’acord amb les directrius elaborades en
aquesta matèria per l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic i amb les mesures que han adoptat
els països del nostre entorn cultural amb polítiques més
avançades en aquesta matèria.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, cal
destacar la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que
regula la transparència i el control dels càrrecs públics de les
Illes Balears i crea la denominada Oficina de Transparència i
Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears.
D’altra banda, paralAlelament, hi ha el Registre de Patrimoni,
creat per mitjà de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la regulació i el
funcionament del qual desplega el capítol III del Decret
250/1999, de 3 de desembre, pel qual es va aprovar el
Reglament d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, modificat
pel Decret 126/2005, de 16 de desembre.

Obrint el marc de referència, en l’àmbit europeu, l’article 15
del títol II del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
(versió consolidada un cop introduïdes les modificacions del
Tractat de Lisboa) estableix que, a fi de fomentar una bona
governança i de garantir la participació de la societat civil, les
institucions, els òrgans i els organismes de la Unió han d’actuar
amb el màxim respecte possible al principi d’obertura,
especialment, en aquest cas, de les dades i la informació pública
rellevant per a la societat. En consonància amb aquest fet, les
sessions del Parlament Europeu han de ser públiques, com
també les del Consell en què es deliberi i voti sobre un projecte
d’un acte legislatiu.

Aquest article estableix que qualsevol ciutadà de la Unió,
així com qualsevol persona física o jurídica que resideixi o
tingui el seu domicili social en un estat membre, té dret a
accedir als documents de les institucions, dels òrgans i dels
organismes de la Unió, sigui quin sigui el seu suport. Així
mateix, cadascuna de les institucions, els òrgans o els
organismes ha de garantir la transparència dels seus treballs i ha
d’elaborar disposicions específiques en el seu reglament intern
sobre l’accés als seus documents. A Espanya hi ha diverses
institucions que han emprès iniciatives de catalogació per
reutilitzar dades d’interès públic.

També cal destacar la millora de la regulació i la política de
millora constant de la qualitat de les normes, de simplificació i
d’adequació de la legislació i de revisió de l’impacte de la dita
legislació en la societat, com a característica d’un bon govern.
Això implica la creació d’un marc regulador de qualitat que
contribueixi al creixement econòmic i a la productivitat per
mitjà de la reducció dels costs innecessaris i de l’eliminació
d’obstacles.

D’altra banda, la millora de la regulació es refereix tant a la
qualitat de les lleis com a la qualitat de la intervenció
administrativa, amb la racionalització d’aquesta última i l’ajust
al que és necessari per garantir la protecció dels interessos
generals. En aquest marc d’actuació, s’hi ha de situar l’anàlisi
d’impacte normatiu de la legislació en la societat mitjançant un
estudi rigorós de les conseqüències d’aplicar una determinada
norma, com també les possibles alternatives a aquesta norma i
les conseqüències econòmiques derivades de la seva aplicació,
tot aportant la informació necessària a partir de l’anàlisi
d’alternatives, objectius i impactes per justificar la
proporcionalitat d’una norma.

En aquest sentit, en la comunicació de la Comissió al
Consell i al Parlament Europeu de 16 de març de 2005 “Legislar
millor per potenciar el creixement i l’ocupació en la Unió
Europea”, la Comissió ja recomanava que tots els estats
membres establissin estratègies per legislar millor i, en
particular, sistemes nacionals d’avaluació d’impacte que
permetessin determinar les conseqüències econòmiques, socials
i mediambientals d’una norma, com també les estructures de
suport adaptades a les seves circumstàncies.
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En relació amb aquest enfocament de l’activitat legislativa,
el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret 1083/2009, de 3
de juliol, pel qual es regula la memòria de l’anàlisi d’impacte
normatiu.

La consolidació de la qualitat democràtica en l’acció de
govern es completa amb la necessitat de rendició de comptes i
d’avaluació de polítiques públiques. El Reglament (CE,
Euratom) núm. 1605/2002 del Consell, de 25 de juny de 2002,
pel qual s’aprova el Reglament financer aplicable al pressupost
general de les Comunitats Europees, en la referència als
principis de bona gestió i eficiència, introdueix la realització
d’avaluacions prèvies i posteriors sobre programes i activitats
que ocasionin despeses importants. Igualment, l’Agència Estatal
d’Avaluació i Qualitat (AEVAL), en la Carta de compromisos
amb la qualitat de les administracions públiques espanyoles,
recomana l’avaluació dels programes i polítiques públics com
a instrument imprescindible per poder adequar l’actuació del
Govern i de l’administració a les necessitats socials i per
determinar el grau d’eficàcia i de satisfacció de la ciutadania
amb les polítiques implementades.

V

Aquesta llei es desenvolupa en un títol preliminar i tres títols
més, 66 articles, dues disposicions addicionals, dues
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set
disposicions finals.

El títol preliminar, format per tres articles, recull l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i els principis generals de la bona
administració i del bon govern.

El títol I comprèn les normes relatives a la bona
administració.

El capítol I (“Accessibilitat, administració electrònica i
simplificació”) inclou tres seccions.

La secció 1a (“Accessibilitat i ciutadania”) reconeix a la
ciutadania el dret a la informació administrativa i les vies
d’accés a aquesta informació a través de mitjans electrònics,
amb respecte als principis d’igualtat i universalitat i de
conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, defineix el sistema d’atenció a la
ciutadania, els seus canals i l’establiment de compromisos de
serveis per mitjà de cartes ciutadanes. També s’hi regulen els
drets d’accés a arxius i registres, a formular queixes i
suggeriments i el dret a la participació ciutadana, el qual es
configura com un deure per a l’administració pública en la seva
promoció i impuls, com també en l’establiment de les vies de
relació directa i els mecanismes de participació mitjançant les
noves tecnologies.

La secció 2a (“Administració electrònica”) garanteix, en
primer lloc, el compliment de l’esmentada Llei 11/2007 d’accés
electrònic, de manera que aquest dret de la ciutadania es
constitueix com un deure per a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la qual n’haurà de prioritzar
l’aplicació. Així mateix, aquesta secció preveu el desplegament
reglamentari de la seu electrònica, la creació de registres
electrònics, la promoció de la generalització de l’expedient
electrònic com a alternativa a l’expedient en paper i el sistema
d’arxiu electrònic de documents, tot això amb la garantia del
respecte a la legislació i a la normativa aplicables en matèria de

protecció de dades de caràcter personal, seguretat i integritat.
Finalment, aquesta secció estableix, per als òrgans colAlegiats
que hagi creat l’Administració de la comunitat autònoma, la
utilització preferent dels mitjans electrònics per al seu
funcionament intern.

La secció 3a (“Simplificació administrativa”) recull la
referència, desenvolupada després, a la política de millora
constant de la qualitat de les normes. Així mateix, aquesta
secció reitera l’obligació, que ja preveuen diverses lleis estatals
i autonòmiques, de totes les entitats i organismes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de confeccionar
l’inventari dels procediments administratius de la seva
competència, com també el deure de mantenir-los constantment
actualitzats i publicar-los en la pàgina web institucional.
Seguidament, la secció fa referència a la gestió i millora
contínua dels processos, mitjançant l’estandardització d’aquests
processos i la seva posterior revisió i redisseny per tal d’assolir
millores en qualitat dels serveis. 

Dins el marc de la simplificació administrativa, aquesta
secció reconeix expressament el dret de les persones
administrades a no aportar documentació que ja sigui en poder
de l’administració i estableix com a complement el deure de les
administracions públiques de garantir aquest dret de manera real
i efectiva. Finalment, aquesta secció fa referència al grup
d’impuls per a la simplificació i la reducció de càrregues
administratives com a motor principal de les actuacions tendents
a l’agilitació de tramitacions administratives.

El capítol II (“Transparència en la gestió”) defineix aquest
principi com a informador de tota actuació administrativa,
principalment en matèria de contractacions. Aquest capítol
regula específicament quatre supòsits en els quals el principi de
transparència ha de tenir una aplicació especial per tal de
controlar la tramitació per desenvolupar. Aquests supòsits són:
contractació pública, gestió de serveis públics, convenis de
colAlaboració i règim d’ajuts i subvencions.

El capítol III (“Els sistemes de gestió i la qualitat de les
organitzacions i dels serveis públics”) se subdivideix en sis
seccions. En les seccions 1a, 2a i 3a es regulen els sistemes de
gestió organitzacional que s’han d’implantar en les conselleries
i en els ens, centres i unitats de la seva competència per millorar
l’eficàcia i l’eficiència de les organitzacions, i que s’hauran
d’escollir entre els estàndards reconeguts de qualitat; el foment
de la cultura de l’avaluació d’organitzacions i serveis, com a
eina de millora per conèixer-ne la maduresa organitzativa i com
a garantia de la seva orientació a la ciutadania, i, a partir dels
informes d’avaluació o d’auditoria, el disseny i la
implementació de plans de millora, que han de determinar els
terminis d’execució, els objectius per assolir, les persones
responsables i els mitjans que s’han d’utilitzar, a través de la
constitució de grups de millora. A més, es defineix com a funció
bàsica de la Comissió Interdepartamental de Qualitat la garantia
de la cohesió de l’acció en matèria de gestió, qualitat i avaluació
i es crea la Xarxa Interadministrativa d’Avaluació i Qualitat
com a òrgan d’intercanvi d’experiències i coneixements integrat
per les diferents administracions locals i institucions de les Illes
Balears.
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En les seccions 4a, 5a i 6a, la llei aprofundeix en els
compromisos de servei que ha d’assumir l’administració, com
també en el dret de la ciutadania a conèixer la informació bàsica
d’un determinat servei, del conjunt de les seves característiques
bàsiques, del temps de resposta i del sistema de queixes i
suggeriments, mitjançant el sistema d’implantació de cartes
ciutadanes. Es creen diverses modalitats de premis a la qualitat
i les bones pràctiques com a sistema per promoure la millora de
la qualitat dels serveis en tots els seus àmbits i per distingir els
organismes, unitats i persones que hi han contribuït en algun
sentit. Finalment, es regulen els incentius a la millora, la
iniciativa i el rendiment, com també el progressiu
desenvolupament del lideratge directiu i la millora contínua en
la formació dels empleats i empleades públics.

El títol II (“El bon govern”) s’estructura en dos grans
capítols.

En la secció 1a (“Principis de bon govern”) del capítol I
(“Lideratge ètic i integrador”), s’hi enumeren els principis ètics
i les regles de conducta que afecten les persones incloses en
l’àmbit d’aplicació definit i s’hi estableix com a obligació del
Govern de les Illes Balears fomentar aquests principis. En
aquesta secció, també es fa referència expressa a algunes
obligacions que vinculen els governs en funcions per evitar
actuacions que puguin condicionar o dificultar l’accés a la
informació o el funcionament del govern entrant. Finalment, cal
destacar l’impuls de la idea de governança per tal de garantir la
integració dels eixos públic-privat-civil i local-global. La secció
2a, per la seva banda, regula el deure de dedicació exclusiva al
càrrec públic i el règim d’incompatibilitats i sancions; com a
novetat, preveu un mecanisme per resoldre els conflictes
d’interessos dels alts càrrecs del Govern, mitjançant l’informe
previ de l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears.

El capítol II (“Transparència i acció de govern”) torna a
insistir, en la secció 1a, en la qüestió de la transparència, però
des d’un punt de vista polític, entesa com el nivell
d’accessibilitat de la ciutadania a la informació sobre tots els
aspectes que afecten la gestió política. Per desenvolupar aquest
punt, la llei imposa uns deures d’informació al Parlament per als
nomenaments d’alts càrrecs, la informació sobre retribucions i
declaracions d’aquests últims i l’obertura de dades per tal de
millorar la transparència i generar valor en la societat.

En el marc d’aquest reconeixement explícit del principi de
transparència com a puntal bàsic del bon govern, la secció 2a
preveu la publicació de les formes de gestió de cada servei o
activitat de l’administració. La qualitat normativa i la millora de
la regulació són els principis informadors de la política
legislativa, mitjançant l’avaluació prèvia de les normes i el seu
impacte en la societat. També es garanteix que la informació
obtinguda d’aquesta anàlisi ha d’estar a disposició de la
ciutadania per afavorir la seva participació i perquè la conegui.
La responsabilitat social que vincula l’administració autonòmica
es regula també en aquesta secció, en el marc de la voluntat
d’incorporar les preocupacions socials i ambientals a les seves
relacions amb la ciutadania.

La secció 3a d’aquest capítol II preveu un sistema
d’avaluació de polítiques públiques com a procés sistèmic
d’observació, mesura, anàlisi i interpretació encaminat al
coneixement d’una norma, programa, pla o política, per arribar
a un judici valoratiu basat en evidències per tal de millorar
l’eficàcia del sector públic i perfeccionar la qualitat
democràtica. Defineix els criteris que ha de seguir aquest
sistema, l’abast de l’aplicació, les modalitats i continguts, i
també l’obligatorietat de registre i publicació.

Finalment, en el títol III (“Oficina d’Avaluació Pública de
les Illes Balears”) es crea l’oficina esmentada amb la finalitat de
coordinar i desenvolupar les accions d’avaluació en
l’administració autonòmica, i també d’exercir, entre d’altres, les
funcions de gestió del registre de les avaluacions que es duguin
a terme tant de polítiques públiques com de qualitat de les
organitzacions, de desenvolupament d’un observatori de la
gestió pública i de la valoració de la ciutadania, i de fer el
seguiment i l’avaluació del compliment de les mesures de
transparència i integritat.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei té per objecte establir les mesures i les línies
d’actuació que permetin al Govern, a l’Administració de la
comunitat autònoma i als ens del sector públic instrumental de
les Illes Balears actuar de conformitat amb els principis i valors
de la bona administració i del bon govern, en el context de
millora contínua de la qualitat de les organitzacions i dels
serveis públics que es presten a la ciutadania i de la qualitat
democràtica pel que fa als efectes de les intervencions públiques
i l’acció de Govern.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta llei és aplicable al Govern de les Illes Balears, a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i als ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears els ens que s’esmenten a
continuació, sempre que estiguin sota la dependència de
l’Administració de la comunitat autònoma o hi estiguin
vinculats: els organismes autònoms, les entitats públiques
empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions
del sector públic i els consorcis.

3. Respecte de l’exercici dels serveis públics, les persones
físiques o jurídiques privades que gestionin serveis mitjançant
qualsevol de les modalitats que preveu la normativa de
contractació, s’han d’ajustar al contingut d’aquesta llei.



BOPIB núm. 142/1 - 17 de setembre de 2010 5085

Article 3
Principis generals

Són principis que informen la bona administració i el bon
govern:

a) Orientació a la ciutadania: la ciutadania i la satisfacció de
les seves necessitats reals són la raó de ser de l’wdministració
pública. Els servidors i servidores públics han d’actuar en
l’exercici de les seves funcions amb voluntat de servei a la
societat i han de perseguir sempre l’interès general. Així mateix,
han de mantenir la imparcialitat i l’equitat en el tracte, el servei
i l’administració dels interessos de la ciutadania.

b) Participació ciutadana: l’administració ha d’aplicar
sistemes i mètodes perquè la participació de la ciutadania sigui
un fet en el disseny i la gestió de les polítiques públiques i dels
serveis que presta; que s’han d’incloure en les agendes
polítiques a l’hora de definir i millorar les intervencions d’una
manera proactiva.

c) Informació administrativa: la ciutadania té dret a rebre
informació suficient dels assumptes que siguin del seu interès,
d’una manera accessible, comprensible i transparent. Els
ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir als registres i a fer
tràmits i rebre informació per mitjans electrònics.

d) Transparència: l’exercici de la funció pública ha
d’incloure la transparència, tant en l’adopció de decisions com
en el desenvolupament de l’activitat pública.

e) Eficàcia i eficiència: l’administració autonòmica ha de
vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en tots els seus actes. Als
efectes d’aquesta llei, s’entén per eficàcia la consecució dels
objectius que es persegueixen amb el màxim de qualitat
possible, mitjançant l’orientació a objectius i resultats i la
generalització dels sistemes de gestió. S’entén per eficiència la
utilització òptima dels mitjans per aconseguir l’eficàcia, amb
introducció de la perspectiva econòmica en l’anàlisi de
l’eficàcia. Les administracions públiques han de gestionar de
manera eficient i responsable els recursos que els confia la
ciutadania. Per això, s’han de dissenyar, mesurar i avaluar les
intervencions públiques.

f) Qualitat normativa: la millora del marc regulador, o
qualitat normativa, és essencial per complir amb els
compromisos europeus i fer més fàcil el desenvolupament de les
actuacions empresarials i ciutadanes.

g) Simplicitat i comprensió: l’Administració de la comunitat
autònoma ha d’utilitzar les tècniques i els mètodes que permetin
la simplificació de tràmits, l’eliminació de procediments
innecessaris i la disminució dels temps de resposta. Les normes
i els procediments administratius han de ser clars i
comprensibles per a la ciutadania. A més, els mitjans públics
d’informació dels serveis han d’utilitzar un llenguatge
accessible.

h) Gestió del coneixement: les capacitats dels empleats i
empleades públics i dels seus directius i directives han de ser
objecte d’una adequació contínua, a partir de la formalització de
la manera de fer i l’augment del capital intelAlectual i
organitzacional, amb l’objectiu de la prestació de serveis d’alta
qualitat.

i) Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:
l’Administració de la comunitat autònoma ha de tenir present la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, tant dels
empleats i empleades públics com del conjunt de la ciutadania,
en la seva organització i en la seva actuació.

j) Qualitat dels serveis i millora contínua: la qualitat dels
serveis públics i de les organitzacions que els presten, com
també la qualitat de l’acció de govern i els seus efectes, es
conceben com un dret de la ciutadania.

k) Anticipació i celeritat: la manera de dissenyar polítiques
i de gestionar i prestar serveis públics ha de permetre
anticipar-se als problemes i a les demandes de la ciutadania. A
més, la consecució dels objectius pretesos s’ha d’assolir tan
aviat com sigui possible, sempre sens perjudici de l’eficàcia i
l’eficiència.

l) Integritat: els governs han d’assegurar un alt nivell de
bones pràctiques i tractar d’impedir les males pràctiques
mitjançant polítiques, mesures i infraestructures que garanteixin
la integritat en la seva acció i iniciatives.

m) Governança: els servidors i les servidores públics han de
vetllar per l’enfortiment i el foment de la governança, entesa
com les normes, els processos i els comportaments que afecten
la qualitat de l’exercici del poder o hi influeixen, basats en els
principis d’obertura, de participació, de responsabilitat,
d’eficàcia i de coherència. La governança es basa en una nova
forma d’entendre la interacció de les instàncies públiques
tradicionals, els entorns cívics i econòmics i la ciutadania. S’ha
de perseguir la coordinació i la cooperació entre les diferents
administracions públiques i a l’interior de cadascuna, per fer
possible el desenvolupament d’un “govern multinivell”.

n) Responsabilitat i rendició de comptes: el Govern i
l’administració pública han d’assumir en tot moment les
responsabilitats de les decisions i actuacions pròpies i dels
organismes que dirigeixen. Igualment, han de promocionar i
impulsar la cultura de l’avaluació i l’exercici de rendició de
comptes en totes les seves actuacions i en el compliment dels
objectius establerts.

o) Responsabilitat social de l’administració: la
responsabilitat social s’ha d’integrar com a principi rector de les
polítiques públiques i de les actuacions de l’administració
autonòmica, amb la incorporació de les preocupacions socials
i ambientals a les seves relacions amb la ciutadania i la societat.
S’ha de fomentar de manera especial la inversió socialment
responsable de les seves activitats.

p) Igualtat de gènere: la igualtat entre homes i dones, des de
la perspectiva del Govern i de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, consisteix a garantir la igualtat
d’oportunitats i de tracte entre ambdós sexes, en el marc del
reforç del paper de la dona, i a lluitar contra tota discriminació
aplicant el doble enfocament d’englobar accions específiques i
la integració de la perspectiva de gènere.

q) Accessibilitat: el Govern i l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears han de dissenyar i
desenvolupar els serveis que presten, i també els seus equips i
instalAlacions, de manera que tota la ciutadania tengui garantida
l’accessibilitat i així es pugui participar de manera plena i
efectiva en la societat en condicions d’igualtat, especialment
tenint en compte la nostra discontinuïtat territorial, des de la
perspectiva de la doble i la triple insularitat.
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TÍTOL I
LA BONA ADMINISTRACIÓ

Capítol I
Accessibilitat, administració electrònica i simplificació

Secció 1a
Accessibilitat i ciutadania

Article 4
Informació a la ciutadania

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els ens del sector públic instrumental han de garantir
a la ciutadania el dret a la informació administrativa, com a
primer esglaó del concepte d’accés, i, en general, el dret a tenir
informació i a conèixer les actuacions i les iniciatives d’actuació
pública que emprèn en virtut de l’exercici de les seves
competències i els serveis públics que ofereix.

2. En l’exercici d’aquest dret s’han de respectar els principis
d’igualtat, universalitat i accessibilitat, amb especial atenció a
l’accés a la informació per les persones amb discapacitats.

3. L’Administració de la comunitat autònoma i els ens del
sector públic instrumental han de desenvolupar els mitjans
electrònics més adequats per exercitar aquest dret a la
informació, a més d’habilitar els mitjans pertinents perquè es
pugui exercitar també de manera presencial i telefònica.

4. Els òrgans administratius de l’Administració de la comunitat
autònoma i les entitats i empreses que en depenen han de donar
a conèixer a la ciutadania els informes o les memòries anuals
que recullen l’activitat que desenvolupen i els resultats de la
seva gestió.

5. L’exercici del dret a la informació que garanteix aquest
article es troba sotmès als requisits i a les condicions que
estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades
i les dades personals que la ciutadania proporcioni a
l’administració en l’exercici d’aquest dret s’han d’utilitzar amb
els fins i els límits que estableix aquesta normativa.

6. El dret a la informació que regula aquest article s’entén sens
perjudici del dret a la informació especialitzada que sobre
matèries concretes reconegui la normativa sectorial específica.

Article 5
Sistema d’atenció a la ciutadania

1. El sistema d’atenció a la ciutadania es configura com un
sistema homogeni, útil i actualitzat, i es desenvolupa i s’integra
mitjançant canals múltiples, per tal de facilitar a la ciutadania
que hi pugui accedir.

2. Els canals d’atenció a la ciutadania són:

a) Les oficines d’atenció ciutadana, que es creen en aquesta
llei mitjançant la integració de les actuals unitats d’informació
i atenció ciutadana, a les quals es refereix l’article 41.1 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les de registre
de les seus de cada una de les conselleries, adscrites a les
secretaries generals respectives.

b) La xarxa d’oficines d’informació (general o
especialitzada) i registre (auxiliars o delegades) que es troben
distribuïdes per tot el territori de les Illes Balears i que depenen
de les diferents conselleries.

c) El sistema d’atenció telefònica que depèn de la conselleria
amb competències en matèria d’atenció ciutadana.

d) El sistema d’informació i gestió telemàtica que es
desenvolupa mitjançant la seu electrònica de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb l’article
10 d’aquesta llei i la normativa reglamentària corresponent.

3. La direcció general competent en matèria d’atenció ciutadana
ha de determinar els estàndards de qualitat del sistema, entre
d’altres, per tal que la informació facilitada a la ciutadania sigui
homogènia. També ha d’exercir funcions de coordinació de les
oficines d’informació ciutadana i registre i n’ha d’auditar el
funcionament. Aquests estàndards i els resultats del seu
compliment s’han de publicar en la pàgina web de
l’Administració de la comunitat autònoma.

Article 6
Cartes ciutadanes

És un dret de la ciutadania accedir a la informació, tant
administrativa com dels procediments, del conjunt de
característiques bàsiques d’un determinat servei, les quals
inclouen, especialment, el temps de resposta i els canals i les
condicions per fer arribar a l’organisme competent suggeriments
i queixes. Aquesta informació en relació amb els compromisos
de serveis, obtinguda a partir de metodologies pròpies de la
gestió de qualitat i en entorns de maduresa organitzativa,
configura les cartes ciutadanes que es desenvolupen en la secció
4a del capítol III.

Article 7
Accés a arxius i registres

1. La ciutadania té dret a accedir als arxius i registres de
l’Administració de la comunitat autònoma i dels organismes i
les entitats que en depenen, com també als documents que es
troben en poder seu, de conformitat amb el que disposen la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb les limitacions que estableix la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal. La informació bàsica
de regulació del dret d’accés al conjunt d’arxius i registres s’ha
de fer pública en la pàgina web de l’administració en un apartat
específic.

2. L’Administració de la comunitat autònoma ha de treballar per
implantar progressivament l’ús de les noves tecnologies en
l’accés a arxius i registres.

Article 8
Queixes i suggeriments

1. La ciutadania té dret a formular queixes i suggeriments sobre
el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d’ens que
configuren el sector públic instrumental autonòmic, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament.
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2. Els òrgans i les unitats que estan obligats, d’acord amb
l’apartat anterior d’aquest article, a rebre i a tramitar les queixes
i els suggeriments en els termes que estableixi la normativa
reglamentària, han d’adoptar les mesures pertinents per facilitar
a la ciutadania l’exercici d’aquest dret i han de remoure els
obstacles que n’impedeixin o en dificultin el compliment. A
aquest efecte, tenen l’obligació d’informar degudament la
ciutadania del reconeixement d’aquest dret, dels canals
habilitats per fer-lo efectiu i del termini per respondre que
preveu la normativa reglamentària corresponent.

3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en el marc de la necessitat d’implantar l’ús de les noves
tecnologies, ha de promoure la presentació de queixes i
suggeriments a través de mitjans electrònics.

4. La informació relativa a la gestió i tramitació de les queixes
i els suggeriments que es presentin sobre el funcionament dels
serveis públics de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i de la resta d’ens que configuren el sector
públic instrumental autonòmic, s’ha d’incorporar en l’informe
o la memòria anual que cada òrgan ha d’elaborar i donar a
conèixer a la ciutadania, el qual ha de recollir l’activitat que
desenvolupa i els resultats de la seva gestió, i, a la vegada, s’ha
de publicar en la pàgina web de l’administració. S’ha
d’incorporar especialment el temps mitjà de resposta i les
mesures adoptades, si escau, per resoldre l’anomalia que s’ha
posat de manifest o per atendre la demanda o la proposta
adduïda per la ciutadania.

Article 9
Participació ciutadana

1. Per tal de promoure i garantir la participació ciutadana,
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

a) Ha de fomentar la participació, individual o colAlectiva, en
la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat
autònoma i ha promoure la participació en els assumptes
públics, especialment en relació amb la tramitació de noves lleis
i en l’avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit, els
projectes de llei han d’incloure un procés participatiu o de
consulta i cada avaluació de les polítiques públiques ha de dur
associada una acció d’escolta de la veu de la ciutadania. En cas
d’impossibilitat de dur a terme aquest procés s’ha de motivar
justificadament. 

b) Ha d’enfortir el teixit associatiu i la societat civil, ha
d’impulsar la generació de la cultura i dels hàbits participatius
entre la ciutadania i ha d’afavorir la reflexió colAlectiva sobre els
assumptes que siguin objecte dels processos participatius, tot
això garantint la pluralitat, el rigor, la transparència informativa
i la veracitat. 

c) Ha de promoure el diàleg social com a factor de cohesió
social i de progrés econòmic i el foment de l’associacionisme,
del voluntariat i de la participació social. 

d) Ha d’establir vies de relació directa amb la ciutadania
que, amb el subministrament previ de la informació veraç i
suficient que es consideri, proporcionin informació per tal
d’adequar el disseny de les polítiques públiques a les demandes
i inquietuds de la ciutadania. 

e) Ha d’afavorir els mecanismes de participació i de cultura
democràtica, entre d’altres, mitjançant les noves tecnologies i ha
de treballar per implementar progressivament processos de
participació a través de mitjans electrònics. 

f) Ha de promoure la confecció d’uns pressuposts
participatius, és a dir, la possibilitat que la ciutadania opini
sobre l’ordre de prioritats en el capítol d’inversions mitjançant
mecanismes de democràcia directa estructurats degudament o
altres processos o instruments participatius. 

2. La ciutadania té dret a ser consultada de manera periòdica i
regular sobre el seu grau de satisfacció respecte dels serveis
públics. Per tal de complir aquest dret s’ha de fomentar l’ús
d’instruments adequats, com ara les enquestes, els sondejos o
els pannells ciutadans. Els resultats d’aquestes consultes s’han
de publicar en la pàgina web de l’administració.

Secció 2a
Administració electrònica

Article 10
Mitjans electrònics, informàtics i telemàtics

1. Es reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per mitjans electrònics, en els termes i d’acord amb els principis
que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, amb les garanties de
disponibilitat, accés, integritat, autenticitat, confidencialitat,
traçabilitat i conservació de les dades, com també de
comunicació de la informació i els serveis que gestiona en
l’àmbit de les seves competències.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de tenir com a prioritat l’ús de les tecnologies de la
informació en l’activitat administrativa. En especial, ha de
facilitar l’accés per mitjans electrònics de la ciutadania a la
informació i al procediment administratiu, amb les limitacions
que es deriven de la Constitució i de la resta de l’ordenament
jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d’implicar,
en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc
restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en el seu
accés als serveis públics.

3. Els documents, els serveis electrònics i les aplicacions que es
posin a disposició de la ciutadania han de ser visualitzables,
accessibles i funcionalment operables en unes condicions que
permetin satisfer el principi de neutralitat tecnològica i evitin la
discriminació a la ciutadania per raó de la seva elecció
tecnològica. Igualment, s’ha de facilitar el desenvolupament i la
implantació dels progressos tecnològics més avançats i útils per
a les relacions amb la ciutadania.

4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de regular reglamentàriament la seu electrònica, que
és l’adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de
xarxes de telecomunicacions, de la qual té encomanada la
titularitat, la gestió i l’administració. S’ha de crear una
comissió, la qual s’ha de regular reglamentàriament, com a
òrgan de coordinació i d’enllaç entre els òrgans i els organismes
amb responsabilitat sobre la seu electrònica, respecte de
continguts, disseny i qüestions tècniques de la seu. Aquesta
comissió ha d’estar formada, com a mínim, pels directors o
directores generals competents en matèria de tecnologia i
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comunicacions, en matèria de qualitat dels serveis i en matèria
de comunicació. 

5. S’han de publicar a través de mitjans electrònics les
disposicions i resolucions que, de conformitat amb la seva
normativa reguladora, han de ser publicades i s’han d’establir
les mesures de seguretat necessàries que en garanteixin la
veracitat i la integritat. Qualsevol còpia impresa ha de contenir
els mecanismes necessaris per poder accedir a l’original
electrònic.

Article 11
Sistema de registre electrònic

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de regular reglamentàriament el registre electrònic,
que ha de permetre a la ciutadania presentar per mitjans
electrònics les seves solAlicituds, escrits i comunicacions.

2. El registre electrònic de l’administració autonòmica pot rebre
solAlicituds, escrits o comunicacions adreçats a altres
administracions d’acord amb el que estableix la normativa
bàsica de procediment administratiu i els convenis de
colAlaboració que, a aquest efecte, se subscriguin.

Article 12
Expedient electrònic

1. L’administració autonòmica ha de promoure la generalització
de l’expedient electrònic com a alternativa a l’expedient en
paper, en els termes que estableixen la legislació bàsica i la
normativa autonòmica que la desplegui.
 
2. En l’ordenació, els expedients electrònics han de respectar els
principis d’integritat, d’accessibilitat i d’interconnexió amb
altres documents, expedients o arxius electrònics.

Article 13
Arxiu electrònic

1. Els documents electrònics de l’administració autonòmica
s’han d’arxivar per aquests mitjans en els termes que
s’estableixin reglamentàriament, i és preceptiu conservar-los
quan continguin informació o decisions rellevants per a drets o
interessos.

2. S’ha de garantir la seguretat, la integritat, l’autenticitat, la
confidencialitat, la qualitat, la protecció de dades i la
conservació dels documents que s’hagin emmagatzemat i
dipositat en arxius i dipòsits electrònics, com també la
possibilitat d’accedir-hi i la localització.

3. Tot accés a un arxiu o dipòsit electrònic ha de ser controlat i
s’han d’identificar els empleats i empleades públics, i les
persones que en siguin usuaris.

4. S’han d’arbitrar mesures tècniques que garanteixin la
conservació adequada i el possible trasllat dels documents a
nous formats i suports.

Article 14
Utilització de mitjans electrònics per òrgans colAlegiats

1. Els òrgans colAlegiats que hagi creat l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que estiguin integrats
en la seva totalitat per representants dels seus òrgans i entitats
dependents han d’utilitzar preferentment mitjans electrònics per
al seu funcionament.

2. En cas que s’hagi optat per utilitzar mitjans electrònics, la
convocatòria de les sessions, l’ordre del dia i la documentació
relativa als assumptes que l’integrin s’han de comunicar als
membres per correu electrònic en l’adreça que a aquest efecte
hagin designat, sens perjudici de la utilització d’altres mitjans
de comunicació electrònics i amb independència que hagin
donat el seu consentiment exprés per utilitzar aquesta manera de
citació.

3. Les actes, els llibres d’acords i altres documents dels òrgans
colAlegiats han d’estar arxivats electrònicament com a mínim i
amb totes les garanties adequades per a la seva autenticitat i
conservació.

Article 15
Transmissió de dades, interoperabilitat, cooperació i
colAlaboració administrativa

1. L’administració autonòmica de les Illes Balears ha de facilitar
a les altres administracions l’accés per mitjans electrònics a les
dades de què disposa. Així mateix, s’ha de fomentar l’accés per
mitjans electrònics a les dades de què disposin les
administracions local i estatal. Aquest precepte s’entén sens
perjudici del compliment de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

2. Les eines de l’administració autonòmica electrònica han de
garantir la seva compatibilitat amb els mitjans d’identificació,
autenticació i documents electrònics de la resta
d’administracions.

Secció 3a
Simplificació administrativa

Article 16
Millora de la regulació

1. S’ha d’impulsar l’avaluació de l’impacte normatiu que té en
la societat la regulació ja existent, especialment quant a les
conseqüències econòmiques en la ciutadania i el teixit
empresarial derivades de la seva aplicació. S’ha d’impulsar la
simplificació normativa, la qual cosa implica la revisió
sistemàtica de la legislació per tal de garantir la qualitat formal
de les normes i el fet que estiguin escrites en termes clars,
precisos i accessibles per a la ciutadania. En aquest sentit, s’han
d’adoptar mesures que tendeixin a reduir el nombre de normes
reguladores i la seva dispersió i s’han de fomentar els texts
refosos.

2. Les memòries, els estudis i els informes ja establerts i en
vigor per a la tramitació normativa, segons el que disposa
l’article 57, s’han de refondre en un únic document que
s’anomenarà “Memòria de l’anàlisi de l’impacte normatiu”, el
qual haurà de redactar l’òrgan o centre directiu proponent del
projecte normatiu de manera simultània a la seva elaboració.
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Article 17
Inventari i simplificació de procediments

1. Cada entitat o organisme a què es refereix aquesta llei ha de
confeccionar un inventari dels procediments administratius de
la seva competència i l’ha de mantenir constantment actualitzat.

2. Amb caràcter anual, cada entitat o organisme ha de publicar
en la pàgina web de l’Administració de la comunitat autònoma
la relació de procediments de la seva competència i les seves
principals característiques, entre les quals hi ha d’haver els
terminis de gestió.

3. Cada entitat o organisme ha de simplificar els procediments
de la seva competència i ha de reduir al màxim les càrregues
administratives. S’han d’utilitzar tècniques i mètodes que
persegueixin la simplificació de tràmits, l’eliminació de
procediments innecessaris i la reducció de temps.

4. S’ha de potenciar el desenvolupament del programa
d’actuació per a la reducció de càrregues i la simplificació
administrativa, el qual ha de concretar les actuacions per
desenvolupar en aquest sentit, com també la temporalització i el
cronograma d’aquestes actuacions per complir els objectius
establerts per la Comissió Europea i el Govern de l’Estat.

Article 18
Gestió i millora contínua dels processos

1. En l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’han d’identificar i d’estandarditzar tots els processos
transversals, com també s’han de mesurar i millorar
especialment, d’acord amb les pautes de la millora de la
qualitat, aquells que han de seguir i aplicar totes les secretaries
generals, tal com especifica la secció 1a del capítol III del títol
I d’aquesta llei.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha d’impulsar d’ofici la gestió per processos, com
també la revisió i el redisseny d’aquests últims, mitjançant
l’eliminació d’aquelles activitats que no afegeixen valor al
procés, per tal d’assolir millores en la qualitat dels serveis,
l’eficàcia i l’eficiència.

3. El Comitè de Gerència del Sistema de Gestió per Processos,
creat a aquest efecte, és el responsable del bon funcionament i
de la millora contínua, entre d’altres, de tots els processos
generals de les secretaries generals i dels transversals (que
afecten més d’una conselleria) de tota l’Administració de la
comunitat autònoma.

Article 19
Aportacions documentals

1. La ciutadania té el dret de no aportar dades ni documents no
exigits per les normes o que ja són en poder de qualsevol
organisme de l’administració autonòmica o que han de ser
expedits per aquesta última. En aquest sentit, l’administració ha
de garantir que les persones interessades no hagin d’aportar
documents que ja són en poder seu. Si escau, l’administració pot
solAlicitar que s’identifiqui l’expedient en el qual es troba el
document. En particular, no es pot exigir la presentació
d’originals ni còpies compulsades d’aquella documentació i
informació que, encara que sigui necessària per resoldre el
procediment, sigui en poder de l’administració actuant o es

pugui comprovar per tècniques telemàtiques. Així mateix, no
s’ha d’exigir la presentació d’originals ni còpies compulsades
en el cas de procediments electrònics, per a la qual cosa és
aplicable la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.

2. Per garantir el que disposa l’apartat anterior, l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de promoure
els mecanismes d’interconnexió telemàtica que facin possible
el reconeixement d’aquest dret i ha de procurar que els
documents que siguin en poder d’una administració diferent de
l’actuant, però disponibles per mitjans electrònics, tampoc no
hagin de ser aportats per la persona interessada, dins els límits
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

3. Amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis públics i
de contribuir a fer efectiu el contingut de l’article 35. f) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es crea el Catàleg de simplificació documental com a
inventari públic de documents l’obligació d’aportació dels quals
queda suprimida o substituïda per la presentació de declaracions
responsables. Si amb posterioritat a la seva entrada en vigor es
pretén suprimir o substituir l’obligació d’aportar un altre tipus
de document, aquesta supressió o substitució s’ha d’efectuar
mitjançant la seva inclusió en el Catàleg de simplificació
documental per ordre del conseller o la consellera competent en
matèria de simplificació administrativa i a iniciativa de les
conselleries competents en la matèria afectada. El Catàleg de
simplificació documental ha de recollir, en tot cas, el document
o els documents l’obligada presentació dels quals se suprimeix
o substitueix, els registres o fitxers automatitzats concrets en
què apareixen les inscripcions dels documents o les dades, com
també els procediments administratius, si escau, exclosos
d’aquesta mesura. A més de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, el contingut del Catàleg s’ha de
posar a disposició de les persones interessades en la pàgina web
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

Article 20
Grup d’impuls per a la simplificació i la reducció de
càrregues administratives

El grup d’impuls per a la simplificació i la reducció de
càrregues administratives és l’encarregat d’estudiar, dissenyar
i posar en marxa actuacions generals que tenguin com a objectiu
agilitar tramitacions administratives, mitjançant la utilització de
les eines organitzatives, de qualitat, d’administració electrònica
i jurídiques per redissenyar i simplificar els processos i
procediments, com també les tècniques de gestió per reduir
càrregues administratives.
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Capítol II
Transparència en la gestió

Article 21
Concepte i abast

En tots els processos de gestió s’ha d’actuar sota el principi
de transparència i s’ha de fer pública tota la informació que la
llei permeti, especialment la manera de fer-ne publicitat i de
facilitar-hi l’accés a la ciutadania. Aquesta transparència s’ha
d’observar principalment en l’adjudicació i l’execució dels
contractes, en la signatura de convenis de colAlaboració, tant els
subscrits amb altres administracions públiques com amb entitats
privades, i en la concessió d’ajuts i subvencions. 

Article 22
Contractació pública

1. Els òrgans de contractació de les entitats compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han de donar als operadors
econòmics un tractament igualitari i no discriminatori i han
d’actuar amb transparència i amb vigilància estricta al
compliment de la normativa bàsica estatal en matèria de
contractes del sector públic i a la normativa autonòmica
corresponent.

2. Cada òrgan de contractació, una vegada adjudicat el
contracte, ha de publicar, en l’espai web a aquest efecte, és a
dir, el “Perfil del contractant”, en format reutilitzable, els
aspectes següents, sempre que, d’acord amb la normativa
aplicable en cada tipus de procediment, hi siguin:

a) Els licitadors.
b) Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació.
c) El quadre comparatiu de les ofertes econòmiques, de les

propostes tècniques i de les millores, si escau, que ofereix cada
licitador.

d) La puntuació obtinguda per cada oferta, amb el detall de
l’atorgada per a cadascun dels criteris d’adjudicació i el resum
de la motivació de la valoració obtinguda.

e) L’adjudicatari.
f) Les modificacions del contracte adjudicat que representin

un increment igual o superior al 20% del preu inicial del
contracte, si escau.

g) La cessió de contracte, si escau.
h) La subcontractació, si escau.

3. El requisit de donar publicitat mitjançant el “Perfil del
contractant” s’ha de complir en el cas de tots els contractes,
sigui quina sigui la qualificació i el procediment per
tramitar-los, incloent-hi els contractes menors la quantia dels
quals superi la xifra de 25.000 euros en els contractes d’obres i
de 9.000 euros en la resta de contractes.

4. La informació s’ha de mantenir disponible en la pàgina web
de l’administració autonòmica durant tot l’exercici
pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible en la
pàgina web la informació referida a l’exercici immediatament
anterior.

5. No és procedent divulgar la informació facilitada pels
operadors econòmics que aquests mateixos hagin designat com
a confidencial. Aquesta informació inclou, en particular, els
secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les
ofertes.

6. Així mateix, s’eximeix de complir el requisit de publicitat, a
més dels casos en què la normativa legal en matèria de
contractes del sector públic així ho disposa, en els supòsits en
què la divulgació de la informació relativa a l’adjudicació del
contracte constitueixi un obstacle per aplicar la legislació, sigui
contrària a l’interès públic o perjudiqui els interessos comercials
legítims dels operadors econòmics públics o privats, o pugui
perjudicar la competència lleial entre aquests últims; en cada
cas, s’ha de motivar la concurrència d’aquestes circumstàncies.

Article 23
Gestió de serveis públics

Els plecs de clàusules administratives dels contractes de
gestió de serveis públics han de contenir les previsions
necessàries per garantir, com a mínim, els drets següents de les
persones usuàries:

a) A presentar queixes sobre el funcionament del servei, que
han de ser contestades de manera motivada i individual.

b) A obtenir una còpia segellada de tots els documents que
presentin en les oficines de la concessionària, en relació amb la
prestació del servei.

c) A utilitzar, a elecció seva, qualsevol de les llengües
oficials de la comunitat autònoma en les seves relacions amb
l’entitat concessionària i amb els seus representants i
treballadors i treballadores.

d) A accedir a tota la informació que sigui en poder de la
concessionària i sigui necessària per formular queixes o
reclamacions sobre la prestació del servei. En queden exclosos
els documents que afectin la intimitat de les persones i els
relatius a matèries protegides pel secret comercial o industrial,
com també, en general, aquells que estiguin protegits per la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal.

e) A exigir a l’administració l’exercici de les seves facultats
d’inspecció, de control i, si escau, de sanció per resoldre les
irregularitats en la prestació del servei.

f) A ser tractades d’acord amb el principi d’igualtat en l’ús
del servei, sense que hi pugui haver discriminació ni directa ni
indirecta per cap raó.

Article 24
Convenis de colAlaboració

1. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental
autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i
setembre de cada any, una relació dels convenis de colAlaboració
subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra
administració pública com amb una entitat privada.

2. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental
autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en
els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de
cada any, una relació dels convenis subscrits referida al
quadrimestre anterior, sens perjudici de la inscripció en el
Registre de convenis i acords. La informació s’ha de mantenir
disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari.
Igualment, s’ha de mantenir disponible a Internet la informació
referida a l’exercici immediatament anterior.
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3. En l’expedient administratiu s’ha de motivar la utilització de
la figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l’oferta i excloguin la subscripció d’un
contracte administratiu o la concessió d’una subvenció. La
motivació s’ha de publicar en la forma que estableix el paràgraf
anterior.

Article 25
Règim d’ajuts i subvencions

1. La gestió de subvencions i ajuts públics concedits per
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’ha d’ajustar especialment als principis d’eficàcia, en el
compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant i
d’eficiència, en l’assignació i la utilització de recursos públics,
com també de publicitat, concurrència, objectivitat,
transparència, igualtat i no-discriminació, amb les úniques
excepcions previstes en la normativa bàsica estatal de
subvencions i en la normativa autonòmica corresponent.

2. Cada òrgan de l’Administració de la comunitat autònoma o
ens del sector públic instrumental que dugui a terme activitats
de foment mitjançant l’atorgament de fons públics ha de
publicar en la pàgina web de l’administració autonòmica:

a) Una relació actualitzada de les línies d’ajuts o
subvencions que s’hagin de convocar durant l’exercici
pressupostari, amb indicació dels imports que s’hi destinen,
l’objectiu o la finalitat i la descripció dels possibles beneficiaris.

b) El text íntegre de la convocatòria dels ajuts o
subvencions.

c) Les concessions d’aquests ajuts o subvencions, dins el
mes següent al de la notificació o publicació, amb indicació
únicament de la relació dels beneficiaris, l’import dels ajuts i la
identificació de la normativa reguladora.

d) Les subvencions concedides sense promoure la publicitat
i concurrència, d’acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i en la normativa autonòmica corresponent.

3. S’eximeixen de la publicació, a més dels casos i de les dades
en què la normativa legal en matèria de subvencions així ho
disposa, els supòsits següents:

a) Quan la publicació de les dades del beneficiari, a causa de
l’objecte de l’ajut, sigui contrària al respecte i a la salvaguarda
de l’honor i la intimitat personal i familiar de les persones
físiques, en virtut d’allò que estableixen la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, la intimitat
personal i familiar, i la pròpia imatge, com també la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

b) Quan es tracti de dades que estiguin protegides pel secret
comercial o industrial.

c) Amb caràcter general, quan ho exigeixin o aconsellin
raons substancials per l’existència d’un interès públic més digne
de protecció, que, en tot cas, s’ha de motivar expressament.

4. El que estableix aquest article sobre la publicitat de les
subvencions s’entén sens perjudici del que disposa la normativa
bàsica estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponent.

Capítol III
Els sistemes de gestió i la qualitat de les organitzacions i

dels serveis públics

Secció 1a
Els sistemes de gestió organitzacional

Article 26
Concepte

L’Administració de la comunitat autònoma i els ens del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han d’impulsar l’eficàcia i l’eficiència de les seves
organitzacions mitjançant la generalització de la implantació
dels sistemes de gestió segons els estàndards reconeguts de
qualitat que, entre altres elements, incloguin els epígrafs
següents:

a) Desenvolupament d’un lideratge per a la consecució
d’objectius i presa de decisions amb fets i dades.

b) Planificació estratègica i operativa i identificació de
prioritats.

c) ColAlaboració i aliances.
d) Participació dels empleats i empleades i el seu

reconeixement.
e) Incorporació d’eines tecnològiques a les funcions més

pròximes a la perspectiva de la ciutadania.
f) Formació dels empleats i empleades i gestió del

coneixement per a la millora contínua.
g) Anàlisi de les expectatives de la societat i d’escolta de la

ciutadania.
h) Mecanismes actius de participació de la ciutadania.
i) Estudi del clima laboral i de les opinions dels empleats i

de les empleades.
j) Identificació, millora i innovació en els processos.
k) Índexs de la perspectiva dels usuaris i usuàries i de la

ciutadania.
l) Sistema de comunicació interna.
m) Sistema de comunicació externa.
n) Publicació de dades sobre el compliment dels objectius i

de la percepció ciutadana.

Article 27
Abast i característiques

1. Les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears han d’implantar un sistema de gestió de
qualitat, avaluable o auditable, a elecció seva entre els
reconeguts, l’abast del qual ha de ser el del conjunt de centres,
unitats i ens de la seva competència.

2. Les unitats i els centres prestadors de serveis de les
conselleries i dels ens del sector públic instrumental, han
d’implantar el seu propi sistema de gestió de qualitat amb les
característiques següents:
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a) Els seus elements mínims i la periodicitat de la seva
avaluació han de ser establerts per la conselleria corresponent
i la conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis.

b) En el cas que la seva dimensió superi el nombre de 100
treballadors, el sistema ha de ser auditable o avaluable
externament.

c) En el cas que la seva dimensió se situï entre 25 i 100
treballadors, ambdós inclosos, el sistema ha de ser auditable o
avaluable internament.

d) En el cas de xarxes de centres, el sistema ha de ser el
mateix per a tota la xarxa. 

3. Tenint en compte tant la importància concreta i el seu paper
central de la gestió dels processos en un sistema general de
gestió, com la rellevància dels serveis comuns de
l’administració autonòmica:

a) S’han d’identificar i d’estandarditzar tots els processos
transversals i s’han de mesurar i millorar seguint les pautes de
la millora de la gestió de qualitat.

b) Han de seguir un programa d’auditoria interna de qualitat
tots aquells que han d’aplicar les secretaries generals i els
òrgans i unitats de serveis generals, almenys els de serveis
econòmics i de recursos humans.

c) El Comitè de Gerència del Sistema de Gestió per
Processos, creat a aquest efecte, i esmentat en l’article 18.3:

- Ha d’aprovar la relació dels processos transversals descrits
en la lletra a.
- Ha de coordinar les tasques de millora, mesura,
simplificació i reducció de temps de resposta i càrregues
administratives aplicables.
- Ha de supervisar les actuacions d’auditoria interna de
qualitat i, si escau, les d’auditoria externa de qualitat.

4. En l’àmbit sectorial, la gestió de la qualitat tant assistencial
com dels resultats i de les prestacions són competència de cada
conselleria.

Secció 2a
Avaluació d’organitzacions i serveis

Article 28
Concepte

L’administració autonòmica i els ens del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears han
d’impulsar la cultura de l’avaluació d’organitzacions i serveis
com a eina de millora per conèixer-ne la maduresa organitzativa
i com a garantia del seu enfocament a la ciutadania. L’avaluació
de la qualitat de les organitzacions i els serveis públics
persegueix:

a) Identificar aquells aspectes i àrees de millora que
permetin i afavoreixin l’evolució i el desenvolupament de les
organitzacions, mitjançant la millora contínua.

b) Mesurar el rendiment de les organitzacions i els serveis
públics que es presten a la ciutadania, com també establir
mecanismes d’eficiència.

c) Assegurar la comparança, la cooperació i la competitivitat
dels òrgans, organismes i unitats que presten serveis públics.

d) Millorar la transparència i fer arribar a la ciutadania, en
la seva condició de destinatària de l’activitat pública, informació
sobre els nivells de qualitat prestats.

Article 29
Models, sistemes i modalitats

1. La conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis
ha de determinar els models i sistemes de les avaluacions
d’organitzacions i de valoració i acompliment de compromisos
de serveis, segons el que estableix el Pla Estratègic de Qualitat
i els acords del Consell de Govern a aquest efecte. En els casos
de requeriments concrets derivats d’exigències de qualitat
sectorials, assistencials o de prestacions, com ara les de salut i
d’educació, les conselleries competents han d’establir-hi acords
metodològics.

2. L’avaluació o l’auditoria de qualitat de les organitzacions i
dels serveis públics es pot articular a través de les modalitats
següents:

a) L’autoavaluació o les auditories internes de qualitat, que
ha de dur a terme cada unitat o organisme, amb els seus propis
mitjans o a través d’uns altres mitjans públics o la contractació
de tercers.

b) L’avaluació o les auditories externes de qualitat, o les
certificacions, que ha de dur a terme l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears que es crea a aquest efecte en
l’article 65 d’aquesta llei.

Article 30
Periodicitat

La conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis
ha de determinar la periodicitat de les avaluacions o auditories
d’organitzacions i serveis, tenint en compte el Pla estratègic de
qualitat, els acords del Consell de Govern adoptats a aquest
efecte i la dinàmica pròpia de les conselleries amb competència
en matèria de qualitat assistencial o de prestacions.

Secció 3a
Millora de la qualitat de les organitzacions i dels serveis

Article 31
Plans i grups de millora de la qualitat

1. Els responsables dels òrgans, organismes i unitats, a partir
dels informes d’avaluació o d’auditoria de qualitat, dels
indicadors de qualitat i del seguiment dels compromisos
establerts, han de dissenyar i implementar plans i actuacions de
millora, d’acord amb els models, les metodologies, les eines i
els instruments de gestió de qualitat.

2. En els plans de millora s’han de determinar els terminis
d’execució, els objectius per assolir, les persones responsables
i els mitjans que s’hagin d’utilitzar. El seu grau de compliment
s’ha d’avaluar periòdicament i, com a mínim, en l’avaluació o
auditoria següent que es dugui a terme.

3. A aquest efecte s’han de constituir grups de millora, entesos
com a sistemes participatius de gestió mitjançant els quals els
empleats i empleades públics que els integren, en colAlaboració
amb els tècnics de qualitat, analitzen causes, fan suggeriments,
aporten idees i proposen mesures específiques en relació amb la
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millora de la qualitat dels serveis públics sobre els quals
desenvolupin el seu treball.

Article 32
Coordinació interadministrativa i cooperació
interinstitucional en matèria de qualitat

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la Comissió Interdepartamental de Qualitat,
creada a aquest efecte, ha de garantir la cohesió de l’acció
interna en matèria de gestió, qualitat i avaluació.

2. La millora de les organitzacions i dels serveis públics ha
d’incloure un esquema de cooperació interinstitucional com a
model de governança seguint el principi que estableix l’article
3. Així, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de crear la Xarxa Interadministrativa d’Avaluació i
Qualitat, òrgan d’intercanvi d’experiències i coneixements,
integrat per les diferents administracions locals i institucions de
les Illes Balears, i que també pot incloure una representació de
la Universitat de les Illes Balears i de l’AGE.

3. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la millora de
la qualitat dels serveis en les administracions de les Illes Balears
amb una dotació econòmica suficient.

Secció 4a
Compromisos de servei i cartes ciutadanes

Article 33
Concepte 

La construcció i la publicació dels compromisos de servei
mitjançant cartes ciutadanes es concep com un instrument de
transparència i de millora contínua de la qualitat dels serveis
públics que presta cada entitat, òrgan o organisme, mitjançant
eines i processos de gestió, d’acord amb els estàndards de
qualitat a què ha d’ajustar la seva activitat.

Article 34
Classes i abast de les cartes ciutadanes

1. Les cartes ciutadanes poden ser de diferents classes, entre
d’altres:

a) De drets: són cartes que recullen el conjunt de drets d’un
determinat grup d’usuaris i usuàries en relació amb una política
concreta i amb el seu desplegament mitjançant prestacions o
serveis.

b) Marc: són cartes de mínims de qualitat que elaboren els
serveis que es trobin compresos en xarxes de centres, oficines
o unitats existents.

c) De servei: són cartes que estableixen els mínims de
qualitat a què s’ha d’ajustar un servei determinat, que poden
sorgir d’iniciatives prèvies de cartes marc o individualment si
no formen part d’una xarxa.

d) De serveis electrònics: són cartes que han de publicar els
organismes que disposen d’aquest tipus de servei, amb indicació
de les seves especificacions tècniques.

e) Transversals o multiinstitucionals: són cartes de servei
d’un procés o d’un servei que presta més d’una administració.

f) De compromisos: són cartes certificades o avaluades per
un òrgan extern acreditat a aquest efecte.

2. L’abast de les cartes ciutadanes és obligatori en els casos
següents:

a) Totes les unitats o centres que presten serveis en xarxa
han de disposar almenys d’una carta marc.

b) Totes les unitats o centres de més de 25 treballadors han
de disposar almenys d’una carta de servei.

c) Tots el processos transversals entre l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, les administracions
insulars i les administracions locals han de disposar d’una carta
de tipus transversal o multiinstitucional.

Article 35
Procediment d’elaboració i seguiment de les cartes

1. L’elaboració de les cartes ciutadanes ha de comprendre les
fases d’iniciativa, d’elaboració, d’aprovació i de difusió
posterior. Se n’han d’establir la periodicitat, la construcció i el
seguiment mitjançant els mecanismes normatius necessaris.

2. Per garantir la transparència en la gestió, el resultat del
compliment dels compromisos s’ha de publicar mitjançant un
quadre de comandament en la pàgina web de l’administració
autonòmica de les Illes Balears.

Article 36
Contingut i publicitat

1. Les cartes ciutadanes poden constar de diferents elements que
formen el seu document matriu, integrat per documents com ara
enquestes, actes de reunions, estudis de càrregues de treball, de
capacitat de resposta, etcètera, i un document resum per
difondre-les.

2. El document matriu ha d’estar disponible en cadascun dels
òrgans propietaris de la carta de què es tracti.

3. El document resum ha d’incloure, entre altres qüestions, els
compromisos establerts i les característiques bàsiques de les
condicions de prestació del servei, si escau.

4. Per garantir la transparència en la gestió, totes les cartes s’han
de publicar almenys en la pàgina web de l’administració
autonòmica de les Illes Balears.

Secció 5a
Reconeixements i incentius

Article 37
Concepte

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de promoure el reconeixement i els incentius als
òrgans i ens que configuren l’administració i el sector públic
instrumental, i a les persones que facin més esforços i
aconsegueixin millors resultats en la millora dels serveis públics
mitjançant premis i altres tipus d’incentius.

2. Els processos de regulació dels premis a la qualitat i a les
bones pràctiques s’han de dissenyar per contribuir a la
divulgació dels treballs de qualitat i gestionar aquest
coneixement.
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3. Els incentius econòmics s’han d’adreçar a les unitats i a les
persones que destaquin pel seu esforç i dedicació quant a la
millora d’organitzacions i serveis.

Article 38
Modalitats de premis

1. Les modalitats de premis són les següents: 

a) D’àmbit general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears:

- Premi d’ExcelAlència en la Gestió Pública, com a categoria
autònoma del Premi Balear d’ExcelAlència en la Gestió,
orientat a incentivar l’excelAlència en les organitzacions
públiques de les Illes Balears.
- Premi de Bones Pràctiques a la Qualitat Pública de les Illes
Balears, destinat a les organitzacions públiques i sense ànim
de lucre de les Illes Balears, que té com a finalitat el
reconeixement als òrgans, organismes i unitats que arribin
a un determinat nivell de maduresa organitzativa i que,
mitjançant la seva activitat de millora, hagin incrementat la
qualitat dels serveis que presten a la ciutadania.

b) D’àmbit específic de l’Administració de la comunitat
autònoma i dels ens del sector públic instrumental de les Illes
Balears:

- Premi de Bones Pràctiques a la Qualitat Pública, que té
com a finalitat el reconeixement als òrgans, organismes i
unitats de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears que arribin a un determinat nivell de maduresa
organitzativa i que, mitjançant la seva activitat de millora,
hagin incrementat la qualitat dels serveis que presten a la
ciutadania.
- Premi a les Iniciatives de les Empleades i dels Empleats
Públics, que té com a finalitat el reconeixement a aquells
empleats i empleades que s’hagin distingit, especialment, en
la presentació formal d’iniciatives, suggeriments o informes
que, per ser innovadors o significar un important esforç
d’anàlisi i d’obtenció de resultats, comportin directament o
indirectament una millora en la qualitat dels serveis o en
l’atenció de la ciutadania.

2. Es poden crear tantes categories com determinin les
corresponents convocatòries.

Article 39
Convocatòries

1. El Premi d’ExcelAlència en la Gestió ha de ser convocat de
manera coordinada per les conselleries competents en matèria
de qualitat, tant en l’àmbit de les empreses privades com dels
serveis públics.

2. La resta de premis han de ser convocats per la conselleria
competent en matèria de qualitat pública.

3. Les convocatòries corresponents s’han de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, juntament amb les bases
que n’han de regir la concessió.

Article 40
Incentius a la millora, la iniciativa i el rendiment

1. La participació del personal en els programes de millora dels
serveis, en la mesura en què aquests últims arribin als resultats
prevists en les avaluacions que regula la secció 2a d’aquest
capítol III, ha de ser considerada pels responsables dels
diferents programes de despesa a l’hora de determinar els
criteris de distribució de l’import disponible per atendre el
complement de productivitat i com un dels criteris objectius a
què es refereixen les normes reguladores del complement
esmentat.

2. Segons el que s’estableixi, en cada exercici pressupostari els
òrgans i els organismes avaluats de conformitat amb els articles
29.2.b) i 30, i fins a un màxim de deu, poden ser creditors d’una
dotació econòmica addicional puntual per al seu personal, en
concepte de complement de productivitat. A aquest efecte, la
llei de pressuposts ha de fixar en cada exercici l’import màxim
que han de percebre aquests òrgans o organismes. La quantitat
determinada s’ha de distribuir entre aquests últims en funció del
nombre i de la composició dels seus efectius, amb la finalitat de
salvaguardar l’equilibri adequat en les percepcions individuals
del personal afectat.

3. Els òrgans o organismes als quals s’hagi acreditat la dotació
econòmica a què es refereix l’apartat anterior, només la poden
tornar a rebre per un concepte anàleg si ha transcorregut un
període de tres anys.

4. Els programes d’avaluació de l’acompliment han de tenir en
compte, amb caràcter general, la participació del personal en els
programes de millora dels serveis, tant en els grups de millora
com en relació amb el rendiment segons l’avaluació de les
organitzacions esmentada en la secció 2a del capítol III, a l’hora
de fixar els criteris per determinar-los i desenvolupar-los i, si
escau, per aplicar-los.

Secció 6a
Lideratge directiu

Article 41
El lideratge directiu i la millora contínua

1. Els empleats i les empleades públics de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de seleccionar
sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, en el marc que
fixa l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la normativa
autonòmica en matèria de funció pública, d’acord amb les
demandes d’una societat dinàmica i cada vegada més exigent i
amb la transparència i la celeritat adequades en els processos
que hi estiguin vinculats.

2. La carrera administrativa ha de cercar contribuir a la
promoció de l’esperit de servei i del prestigi social de la funció
pública.

3. S’ha de perfeccionar la capacitat dels empleats i empleades
públics per liderar equips, assolir objectius i impulsar la millora
contínua mitjançant formació específica en gestió de qualitat.
Les característiques i els nivells han de ser fixats per la
conselleria competent en matèria de qualitat, tenint en compte
les directrius de l’Escola Balear d’Administració Pública i els
diferents llocs de responsabilitat. La formació ha de ser
obligatòria per a tots els llocs de treball amb responsabilitat
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igual o superior a cap de secció o equivalent. Aquesta formació
obligatòria s’ha de rebre en horari de feina.

4. Quan aquesta formació s’inclogui dins una altra de més abast
i rellevància per a llocs de responsabilitat determinada, s’ha
d’ajustar al que estableixi l’Escola Balear d’Administració
Pública.

5. El personal que ocupi llocs de treball de naturalesa directiva
ha de fomentar especialment la cultura de l’avaluació
d’organitzacions, serveis i persones.

TÍTOL II
EL BON GOVERN

Capítol I
Lideratge ètic i integrador

Secció 1a
Principis de bon govern

Article 42
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta secció és aplicable als membres del Govern de les
Illes Balears, als alts càrrecs, al personal eventual i a tot el
personal que ocupi qualsevol lloc de treball de naturalesa
directiva de l’administració autonòmica, sigui quina sigui la
seva denominació.

2. Igualment, és aplicable al personal directiu, als òrgans
directius i al personal eventual dels ens que formen el sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Article 43
Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones compreses en l’àmbit d’aplicació que estableix
l’article anterior han d’observar, en l’exercici de les seves
funcions, allò que disposen la Constitució Espanyola, l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i la resta de l’ordenament
jurídic, han de promoure el respecte als drets fonamentals i a les
llibertats públiques i han d’ajustar les seves actuacions als
principis ètics i de conducta següents: objectivitat, integritat,
neutralitat, responsabilitat, credibilitat, imparcialitat,
confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència,
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa,
promoció de l’entorn cultural i mediambiental i promoció de la
igualtat entre homes i dones.

2. Aquestes persones han de promoure els drets humans i les
llibertats dels ciutadans i de les ciutadanes i han d’evitar tota
actuació que pugui produir discriminació per raó de naixença,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.

3. Aquestes persones han de vetllar per l’interès general evitant
el conflicte d’interessos. No han d’acceptar cap tracte de favor
o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat.

4. Les activitats públiques rellevants d’aquestes persones han de
ser transparents i accessibles per a la ciutadania amb les úniques
excepcions que preveu la llei.

5. Aquestes persones han d’administrar els recursos públics amb
austeritat i evitar actuacions que puguin menyscabar la dignitat
amb la qual s’ha d’exercir el càrrec públic.

6. El tractament oficial de caràcter protocolAlari dels membres
del Govern i dels alts càrrecs és el de senyor o senyora, seguit
de la denominació del càrrec, ocupació o rang corresponent. És
compromís del Govern fomentar i estendre aquest tipus de
tractament a tots els òrgans vinculats al Govern, a
l’Administració de la comunitat autònoma o al Parlament.

Article 44
Foment

1. El Govern de les Illes Balears ha de promoure el foment dels
principis de bon govern amb la difusió i la formació necessària
per a la correcta capacitació dels servidors i servidores públics
en valors i responsabilitats ètiques.

2. Tots aquests principis de bon govern han de ser recollits i
desenvolupats en l’elaboració de codis ètics per a tot el personal
inclòs en l’àmbit d’aplicació a què fa referència aquesta secció.

3. Una vegada aprovats aquests codis, se’ls ha de donar la
màxima difusió i publicitat.

4. Un organisme creat a aquest efecte, l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears, ha de coordinar el seguiment
d’aquests codis i ha de vetllar perquè es compleixin, com també
ha de comunicar al Govern els possibles casos d’incompliment
perquè adopti les mesures oportunes.

Article 45
El Govern en funcions 

1. El Govern en funcions s’ha d’abstenir de prendre decisions
que excedeixin les imprescindibles per al funcionament habitual
de l’administració o que condicionin l’actuació del Govern
entrant, llevat dels supòsits de caràcter urgent establerts
legalment.

2. El Govern sortint ha de garantir l’estat de la documentació
necessària per al Govern entrant i ha de fer inventaris dels
documents bàsics, en qualsevol suport, per facilitar el traspàs de
poders. Amb aquesta finalitat, s’han d’elaborar documents
informatius de l’estat concret dels arxius de cada unitat
administrativa, els quals han de ser públics i transparents.

3. S’ha de vigilar l’ús adequat del càrrec públic, especialment
durant les campanyes electorals, i el respecte de les normes
electorals que les regulen.

4. L’activitat del Govern en funcions ha de ser regulada
reglamentàriament.
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Article 46
Governança

1. L’eficàcia, la qualitat i la bona orientació de les polítiques, els
plans, els programes i els projectes del Govern de les Illes
Balears s’ha de basar en estratègies i accions que impulsin la
idea de Govern relacional, tant en termes d’institucionalització
multinivell com d’interacció amb la societat civil.

2. Per fer-ho, el Govern ha de determinar les intervencions
públiques que haurien de disposar d’un esquema de governança
per garantir la integració en xarxa dels eixos públic-privat-civil
i local-global.

3. Les característiques bàsiques dels esquemes de governança
han de ser establertes per la conselleria competent en matèria de
qualitat. El nivell directiu de les unitats, centres i ens ha de
desenvolupar l’estratègia tenint en compte tant el pla sistèmic
i de qualitat democràtica, com l’operacional i de
desenvolupament de les actuacions.

Secció 2a
Conflicte d’interessos

Article 47
Concepte

1. Hi ha conflicte d’interessos quan els membres del Govern i
els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb
assumptes en els quals conflueixin al mateix temps interessos
del seu càrrec públic i interessos privats propis, de familiars
directes o compartits amb terceres persones.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per alts càrrecs els inclosos
en la normativa autonòmica d’incompatibilitats.

Article 48
Dedicació exclusiva al càrrec públic

1. Els membres del Govern i alts càrrecs han d’exercir les seves
funcions amb dedicació exclusiva i no poden compatibilitzar la
seva activitat amb l’acompliment, per si mateixos o mitjançant
substitució o apoderament, de qualsevol altre lloc, càrrec,
representació, professió o activitat, tant si són de caràcter públic
com privat, per compte propi o d’altri. El personal a què es
refereix aquest article no pot compatibilitzar el seu càrrec o lloc
de treball amb la condició de representant electe en colAlegis
professionals, cambres o entitats que tinguin atribuïdes funcions
públiques o hi coadjuvin.

2. Així mateix, tampoc no poden percebre cap altra remuneració
amb càrrec als pressuposts de les administracions públiques o
entitats vinculades o que en depenguin, ni cap altra percepció
que de manera directa o indirecta provingui d’una activitat
privada.

3. En ambdós punts, s’han de tenir en compte les excepcions
que marca la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el Decret
250/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 49
Deure d’inhibició o d’abstenció

1. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs
s’han d’inhibir o d’abstenir de participar en la presa de
decisions en les quals tenguin o puguin tenir interessos ells
mateixos, els seus cònjuges o persones unides per relació
anàloga, i qualsevol persona amb vincle de parentiu fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc a l’aplicació del
règim de sancions previst en matèria d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma.

Article 50
Règim d’incompatibilitats posterior al cessament

1. Els membres del Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs
s’han de sotmetre al règim jurídic en matèria d’incompatibilitats
i limitacions a l’exercici d’activitats privades, que sigui vigent
en cada moment, amb posterioritat al cessament.

2. En cas de dubte, la persona interessada ha de solAlicitar un
informe previ a l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes
Balears, la qual s’ha de pronunciar sobre la compatibilitat de
l’activitat que s’hagi de dur a terme i ho ha de comunicar a la
persona interessada. S’han de fer públiques les compatibilitats
solAlicitades que siguin autoritzades.

Article 51
Règim sancionador

El règim de faltes, infraccions i sancions aplicables als
membres del Govern i als alts càrrecs per l’incompliment de les
seves obligacions d’integritat i de transparència s’ha de regular
de conformitat amb el que disposa la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el
Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Capítol II
Transparència i acció de govern

Secció 1a
Transparència política

Article 52
Concepte

1. Als efectes d’aquesta llei, la transparència política és el nivell
d’accessibilitat i publicitat que el Govern ofereix a la ciutadania
en relació amb les seves activitats públiques i la garantia de
l’exercici del dret dels ciutadans i de les ciutadanes a la
informació sobre el funcionament intern del Govern i les seves
institucions, com també de tots els aspectes que afecten la gestió
política.

2. Per assolir la transparència política, és necessari establir
mesures de prevenció i control de conflictes d’interessos i
mesures d’informació pública i de registre d’activitats, béns i
drets dels alts càrrecs de l’administració i del Govern de les Illes
Balears.
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Article 53
Informació al Parlament

1. El Consell de Govern ha de donar a conèixer al Parlament de
les Illes Balears el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears i dels alts càrrecs, com també el dels gerents de les
empreses públiques o de qualsevol dels ens del sector públic
instrumental.

2. El Parlament de les Illes Balears, segons els mecanismes que
preveu el seu reglament, pot demanar una compareixença de la
persona nomenada, amb la finalitat que pugui defensar la seva
idoneïtat per al càrrec, així com el seu projecte per a l’acció de
govern.

Article 54
Informació sobre retribucions i declaracions patrimonials

1. Els membres del Govern i els alts càrrecs tenen l’obligació de
formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels
seus béns, drets i obligacions, en els termes que
reglamentàriament s’estableixin, i que quedarà sota la
responsabilitat de l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes
Balears.

2. Les retribucions que les persones afectades per aquesta llei
percebin per raó del seu càrrec han de ser objecte de publicitat
oficial amb caràcter genèric, amb indicació expressa dels
diferents conceptes retributius.

Article 55
Obertura de dades

1. Per millorar la transparència i generar valor en la societat, el
Govern de les Illes Balears es compromet a una obertura
efectiva de les dades públiques que són en poder seu, no
subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o propietat.

2. La disposició del conjunt de dades en formats reutilitzables
s’ha de fer de manera ordenada i seguint criteris de prioritat.
S’ha de donar prioritat a la informació mercantil i empresarial,
la informació geogràfica, la informació legal, l’estadística social
i la informació de transport.

3. Els conjunts de dades s’han de facilitar sota llicències de
propietat obertes, que en permetin la redistribució, la
reutilització i el seu aprofitament.

4. El compliment dels articles inclosos en aquesta secció s’entén
sens perjudici del que estableixi la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.

Secció 2a
Formes de gestió, marc regulador i responsabilitat social

Article 56
Formes de gestió

El Govern de les Illes Balears ha de fer pública la seva
estratègia sobre la forma de gestió de cada servei o activitat de
la seva competència. A aquest efecte, ha de fer una relació
exhaustiva de tots els serveis i les funcions que presta
l’administració en el seu conjunt, n’ha d’indicar, en cada cas, la
forma de gestió i la seva justificació, i n’ha de ponderar els
criteris de responsabilitat, transparència, eficàcia i eficiència,
entre d’altres.

Article 57
Qualitat normativa

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de vetllar per la cultura de la qualitat normativa. En
aquest sentit, per iniciar el procés d’elaboració d’avantprojectes
de llei, és requisit previ presentar una anàlisi d’impacte
normatiu mitjançant un estudi rigorós de les conseqüències per
a la societat, especialment les econòmiques, d’aplicar una
determinada norma, com també les possibles alternatives a
aquesta norma i les conseqüències econòmiques derivades de la
seva aplicació. 

2. Aquesta anàlisi s’ha d’incloure en la memòria justificativa
prèvia que en tot cas s’ha d’adjuntar als avantprojectes
legislatius, segons el que estableix l’article 16. El contingut i el
sistema d’elaboració i de gestió d’aquesta “Memòria de l’anàlisi
de l’impacte normatiu” han de ser determinats per acord del
Consell de Govern a proposta de la conselleria competent en
matèria de qualitat dels serveis en un termini no superior a dos
mesos comptadors a partir del mateix dia d’entrada en vigor
d’aquesta llei.

3. Aquesta memòria ha de fer referència a criteris de
simplificació i de reducció de càrregues administratives i ha de
valorar l’oportunitat de la proposta, l’impacte econòmic i
pressupostari, l’impacte sobre els sectors, colAlectius o agents
afectats per la norma, inclòs l’efecte sobre la competència, les
accions de consulta fetes i les accions de participació ciutadana
desenvolupades, i l’impacte per raó de gènere, entre altres
criteris que garanteixin que les normes que s’han d’aprovar són
necessàries, amb objectius clars, proporcionades, eficaces,
accessibles i transparents.

4. S’ha de garantir que la informació obtinguda a partir de
l’estudi de l’impacte flueixi tant pels canals de comunicació
amb la ciutadania com pels canals interadministratius,
mitjançant la instauració dinàmica de sistemes d’informació en
les organitzacions públiques.

5. S’ha d’impulsar la cultura de la qualitat normativa mitjançant
el foment de la participació de la societat civil, com a element
fonamental per millorar la qualitat de la legislació i la seva
adequació a les necessitats socials.
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Article 58
Responsabilitat social

L’administració i els ens del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han d’evidenciar la seva
responsabilitat social incorporant les preocupacions socials i
ambientals en les relacions amb la ciutadania i la societat, d’una
manera general i més enllà de les seves competències sectorials,
i en dos vessants:

1r. Mitjançant accions adreçades als treballadors i
treballadores, pel que fa a:

a) Organització del treball perquè les persones puguin
millorar les seves habilitats professionals.
b) Foment de la formació permanent del personal.
c) Desenvolupament de mesures per a l’efectiva igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
d) Facilitació de la conciliació de la vida professional,
familiar i personal.
e) Establiment de mesures per prestar atenció a les persones
víctimes de violència de gènere.
f) Previsió de la integració de les persones amb discapacitat
i colAlectius en situació d’exclusió social.
g) Foment de la salut laboral.

2n. Mitjançant accions adreçades als entorns, pel que fa a:
a) Incentiu als proveïdors perquè també siguin socialment
responsables.
b) Enriquiment de l’entorn sociocomunitari amb accions de
millora del medi ambient, de preservació del territori, de
foment de la creativitat i de cohesió social i territorial.
c) ColAlaboració en les pràctiques d’estudiants de formació
professional i universitària.

Secció 3a
Avaluació de polítiques públiques

Article 59
Concepte

1. L’avaluació de polítiques públiques és un procés sistèmic
d’observació, mesura, anàlisi i interpretació encaminat al
coneixement d’una intervenció pública, tant si és una norma, un
programa, un pla o una política, per arribar a un judici valoratiu
basat en evidències, respecte del disseny, de la posada en
pràctica, dels efectes, dels resultats i dels impactes d’aquestes
polítiques. La finalitat de l’avaluació és ser útil a les persones
decisores, als gestors públics i a la ciutadania i millorar el servei
a la societat amb una eficàcia més alta del sector públic i amb
el perfeccionament de la qualitat democràtica.

2. L’avaluació és una activitat específica i amb identitat pròpia,
clarament diferenciada d’unes altres com el control intern,
l’auditoria financera, l’auditoria de gestió o el control
pressupostari, però amb les quals manté una estreta relació de
complementarietat.

3. L’avaluació ha d’aconseguir la participació efectiva de la
ciutadania, el foment de l’aprenentatge i la innovació, la
potenciació de la transparència mitjançant la rendició de
comptes i, així, l’augment del nivell de confiança en
l’administració pública.

Article 60
Criteris

1. L’avaluació de les polítiques públiques ha de seguir els
criteris següents:

a) Rellevància dels objectius perseguits.
b) Eficàcia, en el sentit de si s’han aconseguit els resultats

desitjats.
c) Eficiència, en el sentit de si s’han aconseguit amb un ús

raonable i proporcionat dels recursos.
d) Impacte generat per l’aplicació de la política.
e) Sostenibilitat o permanència dels canvis o efectes positius

en el temps.

2. A més d’aquests criteris, es poden aplicar altres factors
d’anàlisi com ara la coherència, l’equitat, la capacitat de
resposta, la conveniència, la cobertura, etcètera, els quals
s’aplicaran amb flexibilitat a cada cas concret.

Article 61
Abast

1. Cada òrgan de l’Administració de la comunitat autònoma i
ens del sector públic instrumental de les Illes Balears pot
acordar autònomament l’avaluació de les polítiques públiques
que hagi dissenyat, executat o executi en l’àmbit de les seves
respectives competències.

2. No obstant això, el Consell de Govern ha de determinar
anualment una relació d’intervencions públiques prioritàries de
les quals l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears,
creada a l’efecte en el marc d’aquesta llei, ha de fer les
avaluacions corresponents. En tot cas, ho seran totes aquelles
intervencions públiques que superin la quantitat de cinc milions
d’euros.

Article 62
Modalitats d’avaluació

1. L’avaluació de les polítiques públiques segons el moment en
què es dugui a terme pot ser:

a) Ex ante: durant la planificació o programació d’una
política pública.

b) Intermèdia: durant l’aplicació de la política pública en el
període programat.

c) Ex post: amb posterioritat a l’execució de la política
pública programada. 

Article 63
Continguts de l’avaluació

Les avaluacions de les polítiques públiques han de tractar
com a mínim dels aspectes següents:

a) Necessitats detectades i que es pretenen resoldre.
b) Objectius que es pretén aconseguir.
c) Resultats assolits.
d) Relació entre els tres elements anteriors.
e) Efectes produïts.
f) Impactes constatats i sectors sobre els quals s’han produït.
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g) Mitjans i recursos econòmics i humans empleats. 
h) Costs i relació amb els resultats assolits.
i) Procediments triats per actuar i raons de la seva elecció.
j) Grau de colAlaboració interinstitucional en l’elaboració i

el desenvolupament de la política.
k) Grau de participació ciutadana en l’elaboració i el

desenvolupament de la política.
l) Opinió i valoració que han merescut per a la ciutadania les

actuacions desenvolupades.
m) Compliment de la legalitat i del dret que assisteix la

ciutadania.

Article 64
Publicitat

1. Una vegada conclosa l’avaluació, s’ha de trametre al registre
d’avaluacions de l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix l’article 66.

2. Els resultats de les avaluacions s’han de publicar, almenys, en
la pàgina web de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

TÍTOL III
OFICINA D’AVALUACIÓ PÚBLICA DE LES ILLES

BALEARS

Article 65
Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears

1. Amb la finalitat de coordinar i desenvolupar les accions
d’avaluació de polítiques, plans i programes, organitzacions i
serveis públics de les institucions públiques i els seus ens
instrumentals de les Illes Balears es crea l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears (OAPIB), sota la dependència
directa de la conselleria competent en matèria de qualitat dels
serveis, com a òrgan d’execució, de coordinació i de consulta.

2. L’OAPIB ha de desenvolupar les seves funcions amb plena
autonomia funcional. Per això, el director o directora de
l’OAPIB ha de ser designat pel Consell de Govern, oïdes les
conselleries competents en matèria d’avaluació i de qualitat
pública, general i sectorial, per un període de cinc anys, entre
persones de prestigi reconegut en el món de l’avaluació i de la
qualitat pública.

3. El Consell de Govern ha d’establir reglamentàriament
l’estructura de l’òrgan, les incompatibilitats, la situació
administrativa i el règim que hi sigui aplicable.

Article 66
Funcions 

1. L’OAPIB té les funcions següents:

1r. En matèria d’avaluació:
a) Coordinar i homogeneïtzar totes les tasques referides a
l’avaluació pública que es duguin a terme en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma i del sector públic
instrumental de les Illes Balears.
b) Dirigir i executar aquelles avaluacions que li siguin
encomanades directament per la normativa.

c) Dirigir i executar aquelles avaluacions que li encomani
anualment el Consell de Govern, entre les quals
obligatòriament es troben l’avaluació de la política
d’integritat i el desenvolupament dels programes
d’avaluació de l’acompliment.
d) Desenvolupar, si escau, avaluacions referides a altres
administracions públiques de les Illes Balears, mitjançant els
mecanismes de colAlaboració i cooperació necessaris.
e) Incloure un esquema de cooperació interinstitucional,
com a model de governança mitjançant la Xarxa
Interadministrativa d’Avaluació i Qualitat.
f) Dur a terme, per mitjans propis o aliens, les activitats
tècniques, d’estudi, editorials, formatives, informatives o
promocionals que consideri adequades per complir les
funcions que li són pròpies.
g) Gestionar un registre de les avaluacions de polítiques
públiques i qualitat d’organitzacions i serveis públics que es
duguin a terme a les Illes Balears. En aquest registre s’han
d’inscriure els resultats de les diferents avaluacions descrites
en aquesta llei i altres que determini el Govern de les Illes
Balears, i s’han de publicar en la pàgina web de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2n. En matèria de seguiment i observació:
a) Identificar i fer el seguiment de les millors pràctiques de
gestió pública, tant en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma com de la resta d’entitats públiques de
les Illes Balears i altres d’especial importància, amb la
finalitat de promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de
coneixements.
b) Impulsar la realització dels estudis pertinents per recollir
les expectatives i la valoració de la ciutadania sobre els
serveis públics. Així mateix, ha de promoure que les
conselleries recullin dades periòdicament sobre les
expectatives i la valoració de la ciutadania referents als
serveis públics de les seves competències respectives.
c) Elaborar anualment una memòria sobre l’índex de la
qualitat global dels serveis públics a partir dels resultats
d’avaluació o d’auditoria de qualitat de les organitzacions,
dels informes de seguiment dels compromisos de serveis,
dels informes relatius a queixes i suggeriments, i de la
valoració de la ciutadania, entre altres informes o índexs de
valoració. Aquests resultats i dades s’han de publicar en la
pàgina web de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

3r. En matèria de transparència i integritat:
a) Fomentar els valors i els principis de transparència i
integritat i vetllar pel seu compliment, amb incidència
especial en la gestió de contractacions, de serveis públics, de
convenis i d’ajuts i subvencions.
b) Dirimir els casos de conflictes d’interessos i emetre un
informe previ, si escau, sobre les solAlicituds de
compatibilitat d’activitats.
c) Vetllar pel compliment del règim d’incompatibilitats i
gestionar la difusió de les compatibilitats autoritzades.
d) Gestionar la informació sobre les retribucions dels càrrecs
públics, així com la seva difusió.
e) Gestionar el Registre d’interessos i activitats i el Registre
de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. Desenvolupar,
si escau, actuacions conjuntes en aquesta matèria amb altres
institucions públiques de les Illes Balears, especialment amb
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els ens que tenguin competència en matèria de control del
patrimoni i béns dels càrrecs públics. 
f) Comprovar la justificació de les variacions en forma
d’increment del patrimoni dels càrrecs públics.
g) Presentar una memòria anual amb recomanacions per
aconseguir més transparència en la gestió dels càrrecs
públics.
h) Elaborar un informe semestral sobre el seguiment del
compliment dels principis ètics i de conducta, amb la
finalitat d’analitzar els procediments i les actuacions que
poden possibilitar-ne la transgressió i proposar les mesures
que s’estimin convenients per assegurar l’objectivitat de les
decisions de l’administració i de les institucions públiques.

2. Un desplegament posterior ha de concretar les funcions i el
règim de funcionament d’aquesta oficina.

Disposició addicional primera
Adscripció del Registre d’interessos i activitats i del
Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de ser a càrrec de l’Oficina
d’Avaluació Pública de les Illes Balears, regulada en els articles
65 i 66 d’aquesta llei, a la qual correspon, per tant, la seva
gestió i el seu control.

Disposició addicional segona
Creació de l’escala de qualitat i d’avaluació
d’organitzacions, serveis i polítiques públiques

Es crea l’escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions,
serveis i polítiques públiques dins els cossos especials facultatiu
superior i facultatiu tècnic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Corresponen al cos facultatiu superior d’aquesta escala, en
particular, les funcions següents: la direcció, la coordinació i
l’execució de les tasques en matèria de qualitat i avaluació que
tingui assignades. Corresponen al cos facultatiu tècnic, en
particular, les funcions següents: l’execució de les tasques en
matèria de qualitat i avaluació que tingui assignades.

Fins a la constitució efectiva d’aquesta escala s’ha de
confeccionar una borsa amb els requisits específics que
determini la direcció general competent en matèria de qualitat
per a cada un dels cossos esmentats.

Disposició transitòria primera

Per al compliment del que estableix l’article 10 d’aquesta
llei, s’estableix un termini fins al 31 de desembre de 2012.

Disposició transitòria segona

Per donar compliment a l’article 41.3 d’aquesta llei, a fi que
tots els llocs de treball a què fa referència tenguin la formació
requerida, s’estableix un termini de dos anys comptadors a
partir de l’endemà de l’entrada en vigor de la llei.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior
rang que s’oposin al que estableix aquesta llei.

Disposició final primera
Govern en funcions

Per donar compliment a l’article 45.4 i fer el desplegament
normatiu, s’estableix un termini d’un any comptador a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona
Modificacions de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears

La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears queda modificada de la manera
següent:

1. Se suprimeix l’apartat 1.e) de l’article 6.

2. La lletra c) de l’article 7 queda redactada de la manera
següent:

«c) La participació, com a voluntari, en activitats solidàries
d’entitats benèfiques sense ànim de lucre, sempre que no
comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels
deures o funcions corresponents.»

3. Se suprimeix la lletra d) de l’article 7.

4. S’afegeix, a continuació de l’article 7, un nou article que té
la redacció següent:

«Article 7 bis 
Activitats docents, culturals i científiques en els àmbits

públic o privat

L’exercici dels càrrecs o dels llocs de treball a què es
refereix aquesta llei ha de ser compatible, tant en l’àmbit
públic com en el privat, amb les activitats següents, sempre
que no tenguin caràcter permanent o continuat, no
comprometin la imparcialitat en les seves funcions i no
comportin cap tipus de menyscapte del compliment dels
deures o funcions corresponents:

a) L’assistència ocasional com a ponent, a seminaris,
conferències, congressos, jornades de treball o estudi, o
cursos de caràcter professional, sempre que no siguin
conseqüència d’una relació laboral de prestació de serveis.

b) Les activitats ocasionals de caràcter cultural, científic
o docent, com ara la impartició de classes en escoles oficials
d’administració pública, sempre que no siguin conseqüència
d’una relació laboral o de prestació de serveis.»

5. Es modifica l’article 15 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que té la redacció
següent:
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«Article15
Fets constitutius d’infracció

1. Es consideren infraccions del règim d’incompatibilitats i
de control d’interessos establert per aquesta llei els fets o les
conductes següents:

a) L’incompliment de les normes d’incompatibilitats a
què es refereixen els articles 4 i 5 quan s’hagi produït dany
manifest a l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

b) La falsedat en les dades i en els documents que
s’hagin de presentar o declarar d’acord amb allò que
estableix aquesta llei.

c) L’incompliment de les normes d’incompatibilitat a
què es refereixen els articles 4 i 5 quan no s’hagi produït
dany manifest a l’administració autonòmica.

d) L’omissió o la no aportació de les dades i dels
documents que s’hagin de presentar o declarar d’acord amb
allò que estableix aquesta llei.

e) L’incompliment del deure d’inhibició o d’abstenció en
els casos que una norma així ho exigeixi.

f) L’incompliment dels pronunciaments continguts en
l’informe previ emès per l’Oficina d’Avaluació Pública de
les Illes Balears en els casos de conflicte d’interessos,
previst en l’article 50.2 de la Llei ________, de ___ de ___,
de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.

g) La no declaració d’activitats o béns patrimonials en
els registres corresponents en el termini establert quan,
requerit a aquest efecte, no es produeixi la rectificació
corresponent.

2. Els fets o les conductes a què es refereixen les lletres a) i
b) són constitutius d’infraccions molt greus; els descrits en
les lletres c), d), e) i f) són constitutius d’infraccions greus,
i, finalment, la conducta assenyalada en la lletra g) és
constitutiva d’infracció lleu.»

Disposició final tercera
Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears

La Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, queda modificada de la manera següent:

1. L’apartat 2 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«2. El president o presidenta rep el tractament de senyor o
senyora i té dret a utilitzar la bandera de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com a guió i als honors
corresponents al càrrec.»

2. L’apartat 3 de l’article 26 queda redactat de la manera
següent:

«3. Els consellers o les conselleres reben el tractament de
senyor o senyora i tenen dret als honors que els corresponen
per raó del càrrec.»

3. La disposició addicional primera queda redactada de la
manera següent:

«Les persones que hagin ocupat el càrrec de president o
presidenta de les Illes Balears tenen dret a rebre, amb
caràcter permanent, les atencions honorífiques i
protocolAlàries corresponents, sempre que no hagin cessat
per alguna de les causes establertes en les lletres f i h del
punt 1 de l’article 6 d’aquesta llei, ni per sentència ferma
amb declaració de culpabilitat per qualsevol delicte.»

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i
escales de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

La Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
queda modificada de la manera següent:

1. Es modifica l’article 8. S’hi afegeix, a continuació de la lletra
j), una nova lletra que té la redacció següent:

«k) Escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions, serveis
i polítiques públiques.»

2. Es modifica l’article 9. S’hi afegeix, a continuació de la lletra
j), una nova lletra que té la redacció següent:

«k) Escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions, serveis
i polítiques públiques.»

3. Es modifica l’article 19.1. S’hi afegeix, a continuació de la
lletra j), una nova lletra que té la redacció següent:

« k) Escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions,
serveis i polítiques públiques: títol corresponent al segon o
al tercer cicle d’ensenyament universitari.»

4. Es modifica l’article 20.1. S’hi afegeix, a continuació de la
lletra j), una nova lletra que té la redacció següent:

«k) Escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions, serveis
i polítiques públiques: títol corresponent al primer cicle
d’ensenyament universitari.»

5. Es modifica l’article 31.2. S’hi afegeix, a continuació de la
lletra j), una nova lletra que té la redacció següent:

«k) A l’escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions,
serveis i polítiques públiques: la direcció, la coordinació i
l’execució de les tasques en matèria de qualitat i avaluació
que tingui assignades.»

6. Es modifica l’article 32.2. S’hi afegeix, a continuació de la
lletra j), una nova lletra que té la redacció següent:

«k) A l’escala de qualitat i d’avaluació d’organitzacions,
serveis i polítiques públiques: l’execució de les tasques en
matèria de qualitat i avaluació que tingui assignades.»
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Disposició final cinquena
Cartes ciutadanes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

El Govern de les Illes Balears, en un termini d’un any
comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha
d’adaptar el Decret 37/2009, de 26 de juny, sobre cartes
ciutadanes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al que
estableix aquesta llei sobre cartes ciutadanes.

Disposició final sisena
Desplegament reglamentari

Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desplegar
i executar aquesta llei. 

Disposició final setena
Entrada en vigor

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

El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2010, d'acord amb l'article 126.2 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 3961/10, del Grup Parlamentari Mixt, de policia de
les Illes Balears.

Palma, a 15 de setembre 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 125 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició de llei de policia de les
Illes Balears.

Palma, 19 d'agost de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
Les diputades:
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA POLICIA DE LES
ILLES BALEARS

PREÀMBUL

I

L’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
marca clarament que és competència de les Illes Balears la
creació i l’organització d’un cos de policia propi en el marc de
la legislació estatal, i afirma que correspon a la comunitat
autònoma el comandament de la policia de les Illes Balears que
durà a terme les seves funcions sota la dependència directa de
les institucions de les Illes Balears.

De la mateixa manera l’Estatut d’Autonomia recull que les
funcions de la policia de les Illes Balears es fixaran a la seva llei
de creació d’acord amb la legislació estatal.

Cal tenir molt en compte en la formulació d’aquesta llei de
policia de les Illes Balears el principi d’autonomia municipal
consagrat en la legislació específica de règim local, tant l’estatal
com l’autonòmica, que atorga als municipis competències
pròpies en matèria de seguretat en llocs públics, ordenació del
trànsit i protecció civil.

La Llei de la policia de les Illes Balears s’emmarca dins
d’aquestes normes bàsiques, amb l’objectiu de dotar d’un marc
legal integrador en el mateix sistema de seguretat pública,
alhora que en permeti la coordinació tot i respectant el principi
d’autonomia municipal.

Aquesta llei pretén la creació i consolidació d’una policia
integral per a les Illes Balears que substitueixi, -amb rigor i
eficàcia-, i sense duplicar-les, a les forces de seguretat de l’estat,
tal com ja passa en altres comunitats com són Catalunya i
Euskadi.

Per tal d’harmonitzar tot el procés de creació i desplegament
la llei preveu el desplegament de la Policia de les Illes Balears
de manera progressiva en funció de les seves pròpies
competències i de les que es vagin assumint d’acord amb la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat.

II

En el contingut de la llei, destacar la referència als òrgans
responsables de la política de seguretat ciutadana i el seu
comandament, així com la creació i regulació del funcionament
de l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears, el Centre de
processament de dades del Servei Policial, el Consell de la
Policia de les Illes Balears i del Consell de Seguretat de les Illes
Balears.

D’acord amb aquests objectius, la llei consta de 92 articles,
que es desenvolupen en un títol de disposicions generals que en
fixa l’objecte, l’àmbit d’aplicació i la finalitat, i en uns altres
cinc títols que, respectivament, regulen l’administració de la
seguretat, la Policia de les Illes Balears, el règim estatutari dels
seus funcionaris, la provisió de llocs de treball i la policia
autonòmica. Així mateix, la llei té una disposició addicional,
dues de transitòries, una de derogatòria i una de final. 
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El títol II, de l’administració de la seguretat, es desenvolupa
en cinc capítols referits a relacionar els òrgans corresponents als
cossos de policia dependents de l’Administració de la comunitat
autònoma i de l’administració local. Així es defineix a la
Conselleria d’Interior o a la competent en la matèria en el seu
moment com a responsable de la política de seguretat ciutadana
i la creació de l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears, del
Centre de processament de dades del servei policial i del
Consell de la Policia de les Illes Balears tots ells adscrits i dins
de l’estructura orgànica de la mateixa Conselleria d’Interior; a
més de regular-ne les funcions i organització de cadascun d’ells.
Per altra banda en el capítol V es crea el Consell de Seguretat de
les Illes Balears com a òrgan obert a altres entitats per tal
d’afavorir el diàleg i la coordinació i colAlaboració amb la
societat.

El títol III, referit a la Policia de les Illes Balears, estructurat
en set capítols, té per objecte la definició i objectius de la
Policia de les Illes Balears, els seus codis i principis d’actuació
a més de establir-ne els criteris de formació i les relacions de
lloc de treball. Per altra banda també vol regular les proves i
sistemes de selecció del seu personal així com els criteris
d’ingrés als cossos de policia de les Illes Balears. La llei preveu
per als funcionaris de policia dependents de les administracions
púbiques de les Illes Balears l’adequada capacitació lingüística
tant pel que fa a la formació com a les proves d’ingrés en els
cossos de policia, sempre dins del que especifica la Llei de
funció pública de les Illes Balears.

És en el títol IV on es regula el règim estatutari dels
funcionaris de la Policia de les Illes Balears, donant-los la
condició de funcionaris i establint els criteris d’adquisició i
pèrdua d’aquesta condició. Els drets i deures dels membres dels
cossos de policia de les Illes Balears, les diferents situacions
administratives, -entre elles el de segona activitat-, i el seu
règim disciplinari queden definits en el títol V.

En el darrer dels títols es defineixen les funcions de la
Policia Autonòmica en el seu caire de policia integral destinada
essencialment a la protecció de persones i béns i dels seus
corresponents drets i llibertats així com la vigilància de la
seguretat ciutadana en el seu àmbit d’actuació. Els cinc capítols
del títol V tenen per objecte la regulació de les escales de la
Policia Autonòmica així com les funcions de cadascuna d’elles.
També es creen en aquesta llei les unitats de Policia Verda i de
Policia Judicial, dins l’estructura orgànica de la Policia
Autonòmica referint-ne les funcions i els criteris de formació.
En el seu darrer capítol es regula explícitament el dret
d’afiliació sindical dels membres del cos de la Policia
Autonòmica.

Pel que fa a la disposició addicional, regula la coexistència
i adaptació de la policia auxiliar i de la policia turística amb la
Policia Autonòmica, establint-ne un període màxim de tres anys
per a la seva integració.

Finalment les disposicions transitòries supediten la creació
de la Unitat de la Policia Judicial a l’assumpció de les
competències de justícia per part de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i preveuen el desplegament progressiu de la
Policia de les Illes Balears.

TÍTOL I  
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 
Objecte

Aquesta llei té per objecte l’ordenació de l’administració de
seguretat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
creació de la Policia Autonòmica i la regulació del règim
específic del personal dels cossos de policia dependents de les
administracions públiques de les Illes Balears.

S’entén com a Policia de les Illes Balears els cossos de
policia dependents de l’Administració de la comunitat autònoma
i de l’administració local. En l’exercici de les seves funcions,
dins el marc de les competències que corresponen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la Policia de les Illes
Balears té el caràcter de policia ordinària i integral, i actua a tot
el territori de les Illes Balears, amb l’objectiu d’assolir la
substitució progressiva de les forces de seguretat de l’Estat,
-Guàrdia Civil i Policia Nacional-, en les funcions d’ordre
públic i seguretat ciutadana, evitant-ne duplicitats innecessàries.

Article 2 
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei serà aplicable als cossos de policia dependents
de l’Administració de la comunitat autònoma i de
l’administració local. 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei s’estén als policies
auxiliars i a la resta de personal dependent de qualsevol
administració pública de les Illes Balears que realitzi funcions
en matèria de seguretat d’acord amb la mateixa llei.

Article 3  
Finalitat

Els cossos de policia de les Illes Balears tenen com a
finalitat protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir
la seguretat ciutadana,  els efectes dels quals hauran de vetllar
per la pacífica convivència i protegir les persones i els seus béns
d’acord amb aquesta llei.

La política de la seguretat ciutadana de les Illes Balears
contribuirà a la consecució del benestar social, cooperant amb
els agents socials, especialment en els àmbits de prevenció,
assistencial i de rehabilitació.

TÍTOL II  
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SEGURETAT

Capítol I  
La Conselleria d’Interior

Article 4

1. La Conselleria d’Interior o competent en la matèria és la
conselleria responsable de la política de seguretat ciutadana de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.



5104 BOPIB núm. 142/1 - 17 de setembre de 2010

2. Baix el comandament suprem del Govern, que l’exerceix
mitjançant el President del Govern de les Illes Balears,
correspon també al conseller d’Interior o competent en la
matèria la superior direcció del cos de Policia Autonòmica i dels
seus serveis auxiliars, respecte dels quals exerceix en particular
les següents funcions:

1. La direcció, coordinació i inspecció dels serveis.
2. La planificació general i coordinació tècnica-operativa
dels plans.
3. L’elaboració dels plans i projectes d’actuació econòmica,
i la seva coordinació i execució, excepte d’aquells que
corresponguin al Consell de Govern o a altres òrgans,
d’acord amb la legislació vigent.
4. L’elaboració d’estudis generals relatius a organització,
coordinació i desenvolupament dels cossos de seguretat de
les Illes Balears.
5. L’aplicació i supervisió del règim estatutari dels
funcionaris dels cossos de seguretat de les Illes Balears, amb
l’excepció d’aquelles potestats que corresponguin al Consell
de Govern o estiguin atribuïdes a altres òrgans en virtut del
que disposa aquesta llei, i la determinació de la
representació de l’Administració de la comunitat de les Illes
Balears en la negociació amb els representants dels
funcionaris.
6. La gestió del personal adscrit als serveis auxiliars de la
Policia Autonòmica, de conformitat amb els principis
generals aplicables al conjunt de la funció pública de les
Illes Balears.
7. Les funcions relatives a la selecció, formació,
especialització, promoció, situacions administratives i règim
disciplinari dels funcionaris dels cossos de seguretat
dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
8. Correspon a la Conselleria d’Interior, o competent en la
matèria, la promoció de la coordinació de la Policia
Autonòmica i dels seus serveis auxiliars amb les policies
locals, respectant en tot cas l’autonomia orgànica i funcional
de les policies locals.
9. La resta de funcions que se li atorguin en aquesta llei i en
la resta de l’ordenament jurídic.

Les competències previstes a l’apartat anterior s’entendran
sens perjudici de qualsevol altra que atribueixi la normativa
vigent, i el seu exercici correspondrà als òrgans de la conselleria
segons el previst a la seva estructura orgànica.

Capítol II  
Acadèmia de Policia de les Illes Balears

Article 5 
Acadèmia de Policia de les Illes Balears

Es crea l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears, com a
organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la
Conselleria de Interior, -o la competent en la matèria-, dotat de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar pel
compliment dels seus fins.

Els òrgans de Govern de l’Acadèmia de Policia de les Illes
Balears són:

1. El Consell Rector.
2. El director.

Article 6 
Funcions de l’Acadèmia de les Illes Balears

1. Correspon a l’Acadèmia de les Illes Balears :

a) Elaborar un pla de carrera professional que prevegi,
d’acord amb la legislació vigent, l’equiparació de les titulacions
exigides per a l’accés a les diferents categories que estableix
aquesta llei. El Pla de carrera professional serà aprovat pel
Govern, a proposta de la persona titular de la Conselleria
competent.

b) Establir les bases dels processos selectius per a l’ingrés en
les escales i categories de la Policia de les Illes Balears,
convocar-los, designar els tribunals qualificadors i, en general
quantes atribucions corresponguin al desenvolupament dels
processos selectius.

c) Elaborar les regles bàsiques per a l’ingrés en les distintes
escales i categories dels cossos de policia dependents de
l’administració local, que s’ajustaran als mateixos criteris als
establerts per a les de la Policia Autonòmica que siguin
equivalents, i en particular els programes, continguts i estructura
dels processos selectius que hagin de resultar comuns i
d’obligada aplicació.

d) Programar, organitzar i desenvolupar els cursos de
formació i període de pràctiques previ a l’ingrés en les escales
i categories dels cossos que integren la Policia de les Illes
Balears i qualssevol altres destinats a la seva formació i
perfeccionament. A aquests efectes, l’Acadèmia de Policia de
les Illes Balears avaluarà periòdicament les necessitats
formatives dels diferents cossos.

e) Elaborar els criteris bàsics als que hauran d’ajustar-se els
plans de formació dels funcionaris dels cossos de policia
dependents dels municipis, coordinar el seu desenvolupament
i prestar-ne assistència en la seva execució.

f) ColAlaborar amb entitats públiques i privades dedicades a
tasques de protecció i ajuda als ciutadans de la comunitat
autònoma, promovent i desenvolupant aquelles activitats de
caràcter formatiu o de divulgació que puguin ser adequades per
al compliment dels seus fins.

g) Elaborar publicacions periòdiques de caràcter formatiu i
informatiu destinades als funcionaris de la Policia de les Illes
Balears i, en general, a l’exercici de quantes activitats es
dirigeixin a la seva qualificació professional.

h) Dur el seguiment de les baixes de la Policia Autonòmica
i la incoació dels expedients disciplinaris a proposta dels
comandaments o per iniciativa pròpia, i dels cossos de policia
local que els siguin encomanats expressament o mitjançant
conveni.

i) La resta que li atribueixi aquesta llei o li reconeguin altres
lleis o disposicions.

2.  L’Acadèmia de Policia de les Illes Balears actuarà en
coordinació amb els òrgans responsables en matèria de seguretat
i amb subjecció a les directrius generals que indiqui la
conselleria competent.

Article 7 
Consell Rector

El Consell Rector estarà integrat pels següents membres:

a) El conseller competent, que actuarà com a president.
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b) El director de l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears,
que actuarà com a secretari 

c) Tres representants de la Conselleria d’Interior o la
conselleria competent, designats pel seu titular, d’entre qui
ostenti la condició de funcionari de carrera de l’Administració
de la comunitat autònoma.

d) Tres representants dels municipis, designats per la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

e) Un representant dels funcionaris de la Policia
Autonòmica, designat per l’organització sindical amb més
representació en el cos. La designació haurà de recaure entre qui
ostentin la condició de funcionari de carrera en el cos i estiguin
en situació de servei actiu o segona activitat.

f) Un representant dels funcionaris de la policia local,
designat per l’organització sindical amb més representació en el
cos. La designació haurà de recaure entre qui ostentin la
condició de funcionari de carrera en el cos i estiguin en situació
de servei actiu o segona activitat.

Article 8 
Funcions del Consell Rector

Correspon al Consell Rector:

a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de l’Acadèmia i la
seva memòria anual

b) Aprovar, a proposta del director, el pla anual d’activitats
de l’Acadèmia i vetllar pel seu compliment.

c) Informar, prèviament a la seva aprovació, les disposicions
de caràcter general sobre el règim intern de l’Acadèmia.

d) Aprovar, a proposta del director, els plans generals de
selecció i formació, així com els convenis que l’Acadèmia
pugui subscriure amb entitats públiques o privades en l’àmbit de
les seves funcions.

e) Aprovar les seves normes d’organització i funcionament,
que s’ajustaran, en quant al règim d’acords, al que disposa la
legislació del procediment administratiu pels òrgans colAlegiats.

f) En el marc de les funcions assignades a l’acadèmia,
conèixer i informar de quants assumptes siguin sotmesos a la
seva consideració per qualsevol del seus membres i requerir i
proposar a la direcció les actuacions que s’estimin convenients.

Article 9 
Director de l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears

1.El director ostenta la representació legal de l’Acadèmia de
Policia de les Illes Balears, i a ell correspon la direcció, gestió,
coordinació i inspecció dels seus serveis i activitats, així com
l’exercici de totes aquelles facultats, pel compliment dels fins
encomanats a l’Acadèmia, que no es trobin atribuïdes a altres
òrgans.

2. El director de l’Acadèmia serà nomenat i cessat per decret del
Govern, a proposta del conseller competent.

Article 10 
Personal de l’Acadèmia 

Els llocs de treball de l’Acadèmia de Policia de les Illes
Balears es classifiquen com a reservats a funcionaris. D’acord
amb el contingut o especialitat, es determinaran els llocs de
treball que tinguin atribuïdes funcions de caràcter docent,
selectiu o de formació, el desenvolupament de les quals es
reservarà a funcionaris de la Policia de les Illes Balears.

Així mateix, es podrà atribuir als funcionaris de la Policia de
les Illes Balears l’exercici temporal de funcions de caràcter
docent, selectiu o de formació, que es durà a terme en règim de
comissió de servei, atenent per a la seva concessió els principis
de publicitat, mèrit i capacitat.

Les comissions de servei a què fa referència l’apartat
anterior podran ser conferides per un període no superior de
quatre anys, prorrogable per altre igual, i els funcionaris que les
desenvolupin percebran les retribucions que tinguin
assenyalades en el lloc de treball d’origen. No obstant, quan
dites retribucions siguin inferiors a les dels llocs de treball
d’origen els interessats percebran un complement per la
diferència.

Article 11 
Recursos de l’Acadèmia

Els recursos de l’Acadèmia de Policia de les Illes Balears
estaran constituïts per:

1. Els crèdits consignats dins els pressuposts generals de la
comunitat autònoma
2. Els béns i drets de que sigui titular o tingui adscrits, i els seus
productes i rendiments.
3. Les subvencions, aportacions i préstecs d’entitats públiques
o privades, o de particulars.
4. Els ingressos que puguin produir les activitats de l’Acadèmia
en l’àmbit de les seves competències
5. Qualsevol altres recursos que puguin ser-li atribuïts.

Quedaran afectats a l’Acadèmia els béns i drets de tota
classe, de titularitat de l’Administració de la comunitat
autònoma, que estiguin vinculats a l’exercici de les funcions que
aquesta llei li atribueix.

Capítol III  
Centre de processament de dades del Servei Policial

Article 12 
Centre de processament de dades del Servei Policial

Es crea dins l’estructura orgànica de la Conselleria d’Interior
o competent en la matèria, el Centre de processament de dades
del Servei Policial, com a òrgan administratiu per a la recollida,
dipòsit, elaboració, classificació, conservació i processament de
dades, en fitxers automatitzats en suport físic, de les dades que
siguin precises pels serveis policials per a l’exercici de les seves
funcions, així com de la seva comunicació als subjectes
autoritzats.

Article 13 
Funcionament

El funcionament del Centre de processament de dades del
Servei Policial s’ajustarà al que disposen els convenis
internacionals en vigor, la llei orgànica que reguli el tractament
automatitzat de dades de caràcter personal i a la legislació
vigent.
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Reglamentàriament es podrà determinar l’òrgan responsable
dels fitxers que integrin el Centre de processament de dades del
Servei Policial, així com la seva estructuració i condicions
d’integritat i seguretat de conformitat amb la legislació vigent.

Article 14 
Comunicació de les dades

Les comunicacions de la informació de dades de caràcter
personal recollits per fins policials hauran de deixar constància
del grau d’exactitud o fiabilitat de les dades i informacions de
la comunicació de què es tracti.

Podran recaptar l’accés a les dades de caràcter personal
consignats a fins policials:

a) Un jutge o tribunal pel desenvolupament d’una
investigació compresa en l’àmbit de les seves competències.

b) El cap de la Unitat de la Policia Judicial quan hi hagi un
interès legítim en el curs d’una investigació desenvolupada en
l’àmbit de les funcions que li atribueixen les lleis

c) El cap o els caps d’altres unitats policials quan precisin de
tal informació en l’exercici de les seves funcions a l’objecte de
prevenir perills concrets per a la seguretat ciutadana i en el marc
de les competències i atribucions que li encomanin les lleis.

L’accés dels membres de altres cossos de policia s’habilitarà
amb subjecció als criteris de coordinació aplicables i s’ajustaran
en tot cas a les previsions d’aquesta llei.

La comunicació de les dades contemplades a l’apartat 1
d’aquest article a altres òrgans administratius o persones
privades, només es podrà produir en les condicions i supòsits
determinats en la legislació referida a l’apartat 1 de l’article
anterior.

Capítol IV  
El Consell de la Policia de les Illes Balears

Article 15 
Consell de la Policia de les Illes Balears

Es crea el Consell de la Policia de les Illes Balears com a
òrgan paritari, de consulta i proposta de la Policia de les Illes
Balears.

El Consell, baix la presidència del conseller d’Interior o
competent, estarà integrat per:

- Tres representants de la Conselleria d’Interior o competent.
- Un representant de la Acadèmia de Policia de les Illes
Balears.
- Un representant del Centre de processament de dades del
Servei Policial.
- Cinc representants de la Policia Autonòmica, entre els
quals hi ha d’haver un representant de cada unitat policial.
- Cinc representants de la policia local.

Designació de representants s’adequarà al que
reglamentàriament es disposi.

Article 16 
Funcions del Consell de la Policia de les Illes Balears

Correspon al Consell de Policia de les Illes Balears:

a) Formular propostes relatives als criteris d’aplicació en el
desenvolupament dels concursos per a la provisió de llocs de
treball

b) Evacuar consultes en matèria de l’Estatut Professional
c) Participar en l’elaboració dels programes de

modernització de mètodes i tècniques de treball
d) Amb caràcter previ a l’adopció de la resolució que

procedeixi, informar els expedients disciplinaris que
s’instrueixin per faltes molt greus contra funcionaris dels cossos
policials i en tots aquells que s’instrueixin contra els seus
representants o delegats sindicals. De la mateixa manera,
coneixerà periòdicament dels expedients disciplinaris que
s’hagin incoat contra funcionaris dels cossos policials, així com
de la seva resolució i de les rehabilitacions.

e) Informar, en el termini màxim d’un mes, els
avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals
que afectin a matèries relatives al règim estatutari.

f) Aprovar les seves normes d’organització i funcionament,
que s’ajustaran en quant al règim d’acords, al que disposa la
normativa vigent reguladora del procediment administratiu pels
òrgans colAlegiats.

g) Debatre i proposar mesures en relació a la política de
personal de la Policia de les Illes Balears, i en especial en
matèria de sistemes d’ingrés, relacions de llocs de treball,
promoció i carrera professional, i aplicació de les retribucions,
així com informar sobre els criteris generals per a la
determinació dels complements específics i de productivitat.

h) Conèixer i informar de qualsevol assumpte a què sigui
sotmès per qualsevol dels seus membres en relació a matèries
pròpies de la seva competència i proposar les mesures que
cregui convenient.

i) Ser escoltat en els expedients de declaració d’actes de
servei.

j) Emetre informes sobre les disposicions reglamentàries que
afectin als cossos de Policia de les Illes Balears.

k) L’exercici d’aquelles altres funcions que li atribueixi la
llei i les disposicions reglamentàries.

Capítol V  
Consell de Seguretat de les Illes Balears

Article 17 
Consell de Seguretat de les Illes Balears

D’acord amb l’article 50 de la Llei 2/1986, de Forces i
Cossos de Seguretat, es crea el Consell de Seguretat de les Illes
Balears, com a òrgan de trobada i intercanvi d’idees i
experiències a fi i efecte d’afavorir la coherència en les
actuacions de les diferents entitats i institucions implicades i
afectades per la política de seguretat. 

Així mateix, podran participar en les seves sessions aquelles
persones físiques o jurídiques, ja siguin públiques o privades,
que resultin d’interès als fins del Consell de Seguretat.
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Reglamentàriament s’establiran les normes que hagin de
regir la constitució, composició i funcionament del Consell de
Seguretat de les Illes Balears.

Article 18 
Comissions de treball

El Consell de Seguretat de les Illes Balears, com a òrgan de
coordinació i colAlaboració dels serveis policials de totes les
administracions implicades, podrà constituir comissions de
treball respecte a la coordinació entre la Policia de les Illes
Balears i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

TÍTOL III 
DE LA POLICIA DE LES ILLES BALEARS

Capítol I 
Policia de les Illes Balears

Article 19 
Policia de les Illes Balears

Als efectes d’aquesta llei, integren la Policia de les Illes
Balears els cossos de policia dependents de l’Administració de
la comunitat autònoma i de les entitats locals de les Illes
Balears.

Article 20 
Naturalesa

Els cossos que integren la Policia de les Illes Balears són
instituts armats de naturalesa civil i estructura i organització
jeràrquica. Els seus membres tindran la condició de funcionaris
públics de l’Administració de la comunitat autònoma o del
municipi respectiu, i en l’exercici de les seves funcions i a tots
els efectes, el caràcter d’agents de l’autoritat.

Article 21 
Cooperació i colAlaboració

Les entitats locals i la Conselleria d’Interior -o competent en
la matèria-, dins l’àmbit de les seves respectives competències,
hauran de coordinar les seves actuacions a les finalitats previstes
en aquesta llei. En conseqüència, vindran obligats a facilitar-se
la informació que precisin els seus respectius cossos de policia,
que hauran de colAlaborar mútuament en l’exercici de les seves
funcions.

Els batlles seran informats en tot moment del desplegament
del cos de la Policia Autonòmica, en allò que afecti al seu terme
municipal, i de les iniciatives o actuacions específiques que
puguin tenir repercussió en la colAlectivitat local.

En funció del desplegament de la Policia de les Illes Balears,
el cos de Policia Autonòmica pot exercir les funcions assignades
a la policia local en el termes establerts a l’article 79.5. En
aquests supòsits, els membres del cos actuaran baix la
dependència de les autoritats locals i de la Conselleria
d’Interior, o competent en la matèria, d’acord amb les seves
respectives competències.

Capítol II 
Codi deontològic

Article 22 
Codi de conducta

El servei públic de policia s’exercirà amb absolut respecte
a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i
a la resta de l’ordenament jurídic, i al mateix temps al
compliment dels deures que imposa la llei servint a la comunitat
i protegint a totes les persones contra actes ilAlegals que
impedeixin el lliure exercici dels seus drets i llibertats.

Article 23 
Autoritat judicial

Els membres de la Policia de les Illes Balears respectaran
l’autoritat dels tribunals, i, en el desenvolupament de la funció
de Policia Judicial, estaran al servei i baix la dependència de
l’administració de justícia, en els termes que disposin les lleis.

Article 24 
Principis d’actuació

1. Els membres de la Policia de les Illes Balears actuaran amb
absoluta neutralitat política i imparcialitat, i evitaran qualsevol
pràctica abusiva o arbitrària respectant en tot moment els
principis d’igualtat i no discriminació, i els demés que es
consignen a la Constitució i en la Declaració Universal de Drets
Humans.

2. Els membres dels cossos de la Policia de les Illes Balears
actuaran en tot moment amb integritat i dignitat, evitant tot
comportament que pugui significar la pèrdua de confiança i
consideració que requereixen les seves funcions, o comprometre
el prestigi o eficàcia del servei o de l’administració. En
particular, s’abstindran de tot acte de corrupció i s’hauran
d’oposar a aquests de manera clara i contundent.

3. En les seves relacions amb els ciutadans posaran esment a
donar un tracte correcte, proporcionant informació complerta,
i tan àmplia com sigui possible, sobre les causes i finalitats de
les seves intervencions. Acreditaran la seva condició de
professional sempre que sigui necessari i quan ho solAlicitin les
persones amb les que es relacionin en les seves actuacions.

Article 25 
Principis generals

En la seva actuació professional es regiran pels principis de
jerarquia i subordinació, devent respecte i obediència a les
autoritats i superiors jeràrquics. No obstant això, s’abstindran de
complir ordres que impliquin l’execució d’actes que
constitueixin delicte o siguin contraris a les lleis, sense que en
tal cas es puguin adoptar mesures disciplinàries contra ells.

Article 26 
Secret de les actuacions

Hauran de guardar secret respecte a totes les informacions
que coneguin per raó o ocasió del desenvolupament de les seves
funcions, llevat d’aquelles que el seu exercici mateix o les
disposicions normatives els imposi actuar d’altra manera.



5108 BOPIB núm. 142/1 - 17 de setembre de 2010

Article 27 
Deures inherents

Els membres de la Policia de les Illes Balears estan obligats,
fins i tot fora del servei, a observar els deures inherents a la seva
funció, intervenint sempre en la defensa de la llei i en la
seguretat ciutadana, i prestar auxili en els casos d’accident,
calamitat pública o desgràcies particulars.

Article 28 
Ús de la força

En l’exercici de les seves funcions, els membres de la
Policia de les Illes Balears actuaran amb la decisió necessària,
sense incórrer a la força més enllà del que és raonable, regint-se
en tot cas als principis d’adequació, necessitat i proporcionalitat
en la utilització dels mitjans al seu abast.

No podran utilitzar les armes llevat que existeixi un risc
racionalment greu per a la seva vida o integritat física o de
terceres persones, o en aquelles circumstàncies on concorri un
greu risc per a la seguretat ciutadana, i observant els principis a
què fa referència l’apartat anterior. L’ús de les armes de foc es
considerarà com a mesura extrema, sense poder-les emprar
llevat que se’ls ofereixi resistència armada o es posi en perill
d’altre manera la seva vida o la de terceres persones, i no es
pugui detenir o reduir l’agressor mitjançant altres tipus de
mesures.

Article 29 
Deures en la detenció

Quan es detingui una persona, hauran d’identificar-se
degudament com a membres de la Policia de les Illes Balears,
donant compliment amb la deguda diligència els tràmits,
terminis i requisits exigits per l’ordenament jurídic.

Article 30 
Custòdia de detinguts

Els membres de la Policia de les Illes Balears vetllaran per
la vida i la integritat física de les persones a qui detinguin o que
es trobin baix la seva custòdia, i respectaran el seu honor i
dignitat i els drets que legalment els corresponen.

No podran infligir, instigar o tolerar qualsevol acte de
tortura o tractes cruels, inhumans o degradants, ni invocar
l’ordre d’un superior o circumstàncies especials, com amenaça
de guerra o de la seguretat nacional, o qualsevol altra
emergència pública com a justificació.

Asseguraran la plena protecció de la salut de les persones
baix la seva custòdia. Quan l’estat de les mateixes ho requereixi,
les procuraran assistència mèdica i seguiran les instruccions del
facultatiu que els atengui, cuidant en tot cas que no es produeixi
cap disminució en les mesures de seguretat necessàries per
garantir la seva vigilància.

Article 31 
Responsabilitats

Tot membre de la Policia de les Illes Balears és responsable
personal i directe dels actes que dugui a terme en la seva
actuació professional infringint o vulnerant les normes legals i
reglamentàries, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial
que com a conseqüència de les mateixes pugui correspondre a
l’administració.

No obstant això, els membres de la Policia de les Illes
Balears tindran dret a ser representats i defensats per
professionals designats per l’administració pública de la qual
depenguin, i càrrec d’aquesta, en totes les actuacions judicials
en què se’ls exigeixi responsabilitats pels fets comesos en
l’exercici de les seves funcions.

Quan la resolució judicial en ferma acrediti que els fets
causants de l’exigència de responsabilitat s’hagin produït
contravenint les normes reguladores de l’actuació policial,
l’administració podrà exercir les corresponents accions.

Article 32 
Obligació de denúncia

Qualsevol membre de la Policia de les Illes Balears que
tingui motius fundats per creure que s’ha produït o es produirà
una violació del que disposa el present capítol, informarà als
seus superiors i, si fos necessari, a qualsevol autoritat que tingui
atribucions correctives.
  

Capítol III 
Formació permanent

Article 33  
Formació permanent

Els membres de la Policia de les Illes Balears rebran
formació i capacitació professional permanent que garanteixi
l’adequat compliment de les seves funcions. Així mateix, les
administracions públiques de les Illes Balears procuraran
l’adequada capacitació lingüística dels funcionaris de policia de
ella dependents.

L’Acadèmia de Policia de les Illes Balears elaborarà les
programacions d’aquelles activitats de caràcter formatiu que
tendeixin al manteniment i millora de les aptituds i capacitats
professionals, i tindran caràcter general i periòdic per a tots els
funcionaris de la Policia de les Illes Balears.

Els destinataris de les diferents activitats formatives es
determinaran en funció dels seus objectius i de les necessitats de
cobertura dels serveis de policia. El desenvolupament de dites
activitats, sense menyspreu de la correcta prestació dels serveis
policials, es realitzarà per a tot el personal al que vagin
destinades.

Les activitats que s’estableixin amb caràcter preceptiu seran
d’obligada realització pels funcionaris a què vagin destinades,
i el rendiments obtinguts es faran constar a l’expedient personal
de l’interessat.
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La realització i, en el seu cas, superació de qualsevol
activitat formativa no atorgarà, per si sola, dret a l’adscripció a
un determinat lloc de treball. No obstant això, i quan així figuri
expressament previst a la convocatòria, els funcionaris que la
superin estaran obligats a solAlicitar, en la primera convocatòria
que es produeixi i amb caràcter preferent, totes aquelles vacants
que requereixin per a la seva provisió de la formació i
coneixements adquirits, podent, de no fer-ho així, ser adscrits
amb caràcter forçós a qualsevol de elles.

Capítol IV  
Relacions de lloc de treball

Article 34 
Relacions de lloc de treball

Les relacions de llocs de treball constitueixen l’expressió
ordenada del conjunt de llocs de treball dels cossos de la Policia
de les Illes Balears reservats als funcionaris de les diferents
escales i categories.

Les relacions de llocs de treball hauran d’indicar, al menys,
els següents extrems:

a) La denominació.
b) El sistema de provisió.
c) L’escala i categoria a la que es reservi.
d) Requisits exigits pel seu desenvolupament, entre els que

haurà de figurar necessàriament el perfil lingüístic i, en el seu
cas, la data de preceptivitat.

e) Nivell de complement de destí.
f) Període mínim de permanència a què es trobi subjecte,

sempre que aquest es fonamenti, per raons d’economia i
eficàcia, en les especials característiques de formació i
capacitació que es requereixin.

g) Període màxim de permanència a què es trobi subjecte
motivat per les especials característiques de les funcions a
desenvolupar i sempre que raons físiques o equilibri psíquic ho
recomanin.

Així mateix, les relacions dels llocs de feina determinaran
aquells que siguin susceptibles de desenvolupament per
personal en situació de segona activitat.

La creació, modificació i supressió de llocs de treball es
realitzarà mitjançant les relacions de llocs de treball.

El que disposa aquest article s’entendrà, en quant es refereix
a l’administració local, sens perjudici de la regulació que, en
relació a la confecció de les relacions de llocs de feina, puguin
dictar-se en aplicació del que preveu l’art. 90.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Article 35 
Competències de l’aprovació relacions de llocs de treball

L’aprovació de les relacions de lloc de treball correspon a la
Conselleria d’Interior, -o competent en la matèria-, pel que fa a
la Policia Autonòmica i a l’òrgan competent de la respectiva
entitat local en els cossos de policia local. En tot cas, les
relacions de llocs de treball s’ajustaran a les previsions
pressupostàries, sense que puguin contenir  llocs de treball la
dotació de la qual no pugui ser atesa amb els crèdits contemplats
en les partides pressupostàries per a l’exercici corresponent.

Les relacions de llocs de treball, així com les seves
modificacions es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 36 
Grau personal

Tots els funcionaris tindran un grau personal que
correspondrà a qualque nivell en què es classifiquin els llocs de
treball.

El grau personal es regirà pel que disposa en caràcter
general pels funcionaris de l’Administració de la comunitat
autònoma, llevat del que expressament prevegi aquesta llei i en
les disposicions normatives que la desenvolupin.

La determinació dels cursos específics o altres requisits
objectius que possibilitin la adquisició del grau personal pels
funcionaris de la Policia Autonòmica l’efectuarà la Conselleria
d’Interior o competent en la matèria. El procediment d’accés als
cursos i la fixació d’altres requisits objectius es fonamentarà
exclusivament en els criteris de mèrit i capacitat. 

Capítol V 
Selecció

Article 37 
Proves de selecció

La selecció dels funcionaris dels cossos que integren la
Policia de les Illes Balears es durà a terme per l’administració
pública corresponent mitjançant convocatòria pública, garantint
el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat,
mèrit i capacitat, així com el de publicitat del procés selectiu.

Els processos selectius cuidaran l’adequació entre les proves
a realitzar i el contingut de les funcions a desenvolupar, podent
incloure a aquests efectes exercicis de coneixement generals o
específics, teòrics o pràctics, tests psicotècnics, proves d’aptitud
física, entrevistes, cursos de formació, període de pràctiques i
qualsevol altre sistema que resulti adequat per a garantir la
selecció de qui reuneixin les condicions cognitives, psíquiques
i físiques més apropiades pel desenvolupament de les funcions.

Article 38 
Competències lingüístiques

El contingut de les convocatòries per a l’ingrés en els cossos
de Policia de les Illes Balears s’adequarà, en quant als nivells de
competència lingüística en català propi de les Illes Balears i a la
valoració que s’hagi d’atorgar al coneixement de dita llengua,
a les previsions establertes a la Llei de funció pública de les
Illes Balears.
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Article 39 
Proves específiques

Atenent a la naturalesa de les vacants a proveir, els
processos selectius podran incloure proves específiques d’acord
a la particular aptitud que requereixi el seu desenvolupament,
sens perjudici de les que resultin necessàries per avaluar la
idoneïtat general exigible per a l’ingrés en l’escala o categoria
que es tracti. 

Els funcionaris que ingressin en virtut d’aquestes
convocatòries seran adscrits a les vacants que les motivin com
a primer destí, sense que aquesta particularitat impliqui
menyspreu o detriment per als futurs que puguin proveir.

Article 40 
Convocatòria de processos selectius

Les convocatòries dels processos selectius, juntament amb
les seves bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Les bases de la convocatòria hauran de contenir
necessàriament:

a) la determinació de places a les que es refereix, expressant
el cos, l’escala i categoria, i el grup de titulació

b) Requisits que han de reunir els aspirants
c) Les proves, els programes i, en el seu cas, relació de

mèrits, així com els criteris i normes de valoració
d) La composició del tribunal qualificador
e) La determinació de les característiques del curs de

formació i període de pràctiques
f) La resta d’extrems que reglamentàriament es determinin.

Les convocatòries determinaran el nombre de places que
s’hagin de proveir, expressant els perfils lingüístics exigibles i
el nombre d’elles que es reservin a promoció interna.

Els òrgans competents de cada administració pública podran
aprovar, en els seus respectius àmbits, bases generals per a la
seva aplicació a successives convocatòries. Quan aquestes bases
hagin estat publicades, les corresponents convocatòries podran
ometre el text comprès en elles, fent-ne expressa referència i a
la data i butlletí oficial de la publicació.

Article 41 
Tribunals qualificadors

El desenvolupament i l’avaluació de les proves que integren
el sistema selectiu correspondrà als tribunals qualificadors, que
actuaran amb plena autonomia funcional, seran responsables de
l’objectivitat del procediment i garantiran el compliment de les
bases de la convocatòria.

El nomenament del tribunal qualificador garantirà el
compliment del principi d’especialitat. En virtut del qual, la
totalitat dels seus membres amb dret a vot haurà de posseir una
titulació d’igual o superior nivell acadèmic al de l’exigida per
a l’ingrés, i a la meitat d’ells, al menys, una corresponent a la
mateixa àrea de coneixements. En tot cas, en els tribunals
figurarà un representant designat per l’Acadèmia de Policia de
les Illes Balears.

Article 42 
Resolucions del tribunal qualificador

Les resolucions dels tribunals qualificadors seran vinculants
per a l’òrgan que sigui competent per al nomenament com a
funcionari, sens perjudici que aquest, si aprecia l’existència de
qualque irregularitat invalidant, pugui procedir a la seva revisió
d’acord amb les normes reguladores del procediment
administratiu.

Els tribunals no podran declarar aptes a un nombre major
d’aspirants que el de les places convocades, essent nulAles de ple
dret les propostes que infringeixin tal limitació. 

Article 43 
Regles bàsiques per a l’ingrés als cossos de policia

El Govern de les Illes Balears, a proposta de l’Acadèmia de
Policia de les Illes Balears, determinarà les regles bàsiques per
a l’ingrés en les escales i categories dels cossos de la policia
dependents de l’administració local, ajustant-se als criteris
anàlegs als establerts per a la Policia Autonòmica que siguin
equivalents, i en particular els programes, contingut i estructura
dels processos selectius.

Quan així se li encomani a l’Acadèmia de Policia de les Illes
Balears per part del municipi respectiu, podrà dur a terme
l’execució dels processos selectius per a l’ingrés a les escales i
categories dels cossos de policia dependents de l’administració
local. En tot cas, correspondrà a l’Acadèmia l’organització i el
desenvolupament dels cursos de formació i període de
pràctiques previs a l’ingrés, sens perjudici del que disposa a
l’article 6.1 apartat b) d’aquesta llei.

Capítol VI 
Sistemes de selecció

Article 44 
Sistemes de selecció

L’ingrés en el cossos que integren la Policia de les Illes
Balears es durà terme mitjançant els sistema d’oposició, concurs
o concurs oposició, que es complementaran, com una fase més
del procés selectiu amb la realització de cursos de formació i
període de pràctiques.

Quan les proves selectives adoptin el sistema de concurs
oposició, la valoració de la fase de concurs no podrà excedir del
quaranta cinc per cent de la puntuació màxima puntuable en la
de l’oposició, sense que la puntuació obtinguda en la fase de
concurs pugui ser utilitzada per a superar els exercicis de
l’oposició. 

Article 45 
Cursos de formació i període de pràctiques

Els cursos de formació i el període de pràctiques hauran de
desenvolupar-se una vegada superada l’oposició, el concurs o
concurs oposició, sense que la duració de cada un d’ells, ni
acumulada entre ambdós, pugui excedir de trenta mesos.

Els períodes de pràctiques es desenvoluparan en aquells
centres o dependències que, per raó de les seves àrees
d’activitat, resultin més adequats per a procurar la formació
integral de l’aspirant i el particular coneixement de l’estructura
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i funcionament dels serveis policials de la seva administració de
destí.

Article 46 
Exclusió del procés selectiu

Els cursos de formació i el període de pràctiques tindran
caràcter eliminatori, individualment considerats, i la seva no
superació determinarà l’automàtica exclusió de l’aspirant del
procés selectiu i la pèrdua de quants drets puguin assistir-lo pel
seu ingrés en la corresponent escala o categoria.

No obstant això, aquells aspirants que concorrent causa de
força major, no s’incorporin al curs o període de pràctiques o no
arribin a completar-los, podran fer-ho en els següents que es
celebrin, una vegada hagin desaparegut les circumstàncies
impeditives. L’apreciació de la causa correspondrà a l’òrgan
responsable de l’organització i desenvolupament del curs i
pràctiques, que serà el competent per adoptar la resolució que
procedeixi.

Article 47 
Funcionaris en pràctiques

Els aspirants que accedeixin als cursos de formació i
pràctiques, seran nomenats funcionaris en pràctiques, quedant
en aquesta situació des de l’inici del curs o pràctiques fins que
no es produeixi el seu nomenament com a funcionari de carrera
o la seva exclusió del procés selectiu.

Com a funcionaris en pràctiques percebran una retribució
equivalent al sou i pagues extraordinàries corresponents al grup
de classificació de la categoria en la que aspirin a ingressar, que
s’incrementarà, si les pràctiques es realitzen desenvolupant un
lloc de treball, amb les retribucions complementàries assignades
al mateix. No obstant això, qui ja pertany a una altra categoria
del mateix cos, estant en situació de servei actiu, conservarà les
retribucions que tingui assenyalades en el seu lloc d’origen,
llevat que optin per percebre les previstes en aquest apartat.

Durant el curs i les pràctiques, o al seu acabament, els
aspirants podran ser sotmesos a quantes proves mèdiques que
siguin precises a fi i efecte de comprovar l’adequació al quadre
de exclusions mèdiques s’estableixi per a l’ingrés en la
categoria. Si de les proves practicades es deduïa la concurrència
de qualsevol causa d’exclusió, l’òrgan responsable podrà
proposar, en funció de la gravetat de la malaltia o defecte físic,
l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu, corresponent a
l’òrgan competent per efectuar el nomenament adoptar la
resolució que procedeixi.

Article 48 
Qualificacions dels centres de formació

Les qualificacions assignades pels centres de formació
responsables del curs i les pràctiques seran vinculants per a
l’òrgan de l’administració que sigui competent per efectuar el
nomenament com a funcionari de carrera, sens perjudici que
aquest pugui procedir a la seva revisió en la forma prevista en
la normativa reguladora del procediment administratiu.

Capítol VII 
Ingrés als cossos de policia de les Illes Balears

Article 49 
Ingrés a les categories i escales

L’ingrés a la categoria d’agent dels cossos que integren la
Policia de les Illes Balears s’efectuarà mitjançant oposició o
concurs oposició lliure.

L’ingrés a la categoria oficial, suboficial i d’agent primer
s’efectuarà per promoció interna mitjançant els sistemes
d’oposició, concurs o concurs oposició.

L’ingrés en la categoria d’inspector i subinspector
s’efectuarà per promoció interna i torn lliure mitjançant el
sistema d’oposició, concurs o concurs oposició, podent
reservar-se per a la seva provisió per torn lliure fins a un 50%
de les vacants existents.

L’ingrés a les categories d’intendent, comissari i major
s’efectuarà per promoció interna mitjançant els sistemes
d’oposició, concurs o concurs oposició.

L’ingrés en l’escala de facultatius i tècnics de la Policia de
les Illes Balears s’efectuarà per promoció interna mitjançant els
sistemes d’oposició, concurs o concurs oposició. No obstant
això, de no proveir-se les vacants per promoció interna, podrà
procedir-se a la convocatòria en torn lliure.

Article 50 
Places per a promoció interna i torn lliure

Les places no cobertes pel torn de promoció interna
incrementaran les de torn lliure, quan el sistema de torn lliure
sigui d’aplicació. Les vacants que resultin en torn lliure
s’incrementaran a les convocades pel torn de promoció interna.

Article 51 
Accés a la promoció interna

L’accés per promoció interna requerirà la superació de les
mateixes proves que les establertes per a l’ingrés de torn lliure.
No obstant això, els funcionaris que concorrin per promoció
interna podran ser eximits de la realització d’aquelles proves o
activitats formatives teoricopràctiques que estiguin encaminades
a l’acreditació de coneixements ja exigits per a l’ingrés de la
categoria d’origen, o acreditats durant l’exercici professional,
sempre que així ho determinin les bases de la convocatòria.

Article 52 
Requisits per a la promoció interna

Per concórrer en el torn de promoció interna i sens perjudici
dels requisits generals establerts per a l’ingrés de la
corresponent categoria, els funcionaris hauran de reunir els
següents requisits:

a) Per a l’ingrés a la categoria d’agent primer, trobar-se en
situació de servei actiu en la categoria d’agent, haver complert
dos anys de serveis efectius en la mateixa i no haver estat
sancionat per la comissió de falta greu o molt greu, llevat que
s’hagi obtingut la cancelAlació de la sanció imposada.
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b) Per a l’ingrés en les categories de suboficial i oficial,
trobar-se en situació de servei actiu en la categoria
immediatament inferior de l’escala corresponent, que serà la
d’agent primer quan es tracti de proveir les vacants de
suboficial, haver complert quatre anys de serveis efectius en la
mateixa i no haver estat sancionat per la comissió de falta greu
o molt greu, llevat que s’hagi obtingut la cancelAlació de la
sanció imposada.

c) Per a l’ingrés en les categories de comissari i
sotscomissari, trobar-se en situació de servei actiu en la
categoria immediatament inferior de l’escala corresponent, que
serà la d’oficial quan es tracti de proveir les vacants de
sotscomissari, haver complert quatre anys de serveis efectius en
la mateixa i no haver estat sancionat per la comissió de falta
greu o molt greu, llevat que s’hagi obtingut la cancelAlació de la
sanció imposada.

d) Per a l’ingrés en l’escala de facultatius i tècnics de la
Policia Autonòmica, trobar-se en situació de servei actiu en
qualsevol de les altres escales del cos, haver complert dos anys
de serveis efectius en el mateix i no haver estat sancionat per la
comissió de falta greu o molt greu, llevat que s’hagi obtingut la
cancelAlació de la sanció imposada.

Així mateix, podran concórrer pel torn de promoció interna
qui, sense tenir la titulació exigible per a l’ingrés en la
corresponent categoria, tinguin la pròpia del grup de
classificació immediatament inferior a la que correspongui,
reuneixin els requisits establerts en l’apartat anterior i hagin
superat els cursos de capacitació que es determinin pel Govern
de les Illes Balears, l’organització de la qual i el seu
desenvolupament correspondran a l’Acadèmia de Policia de les
Illes Balears. El que disposa aquest paràgraf no serà d’aplicació
per a l’ingrés a l’escala de facultatius i tècnics de la Policia
Autonòmica.

Als efectes de còmput de temps de serveis efectius en la
categoria de procedència, al període transcorregut en la situació
de servei actiu s’incrementarà el corresponent al servei de
pràctiques previ a l’ ingrés en la mateixa, sempre que el procés
selectiu hagués estat superat, i es deduiran els períodes de
permanència en situació de baixa per malaltia o accident, llevat
que sigui per causa d’accident laboral i per llicències.

Els funcionaris podran participar fins a un màxim de tres
convocatòries per a l’accés pel torn de promoció interna a la
mateixa escala i categoria. S’entendrà esgotada una
convocatòria, i per tant computable, quan el funcionari sigui
admès a formar part de la mateixa, llevat que la
incompareixença o no finalització del procés selectiu obeeixi a
causa involuntària, degudament justificada, que serà lliurament
apreciada per l’òrgan convocant. L’accés a les places de l’escala
de facultatius i tècnics no estarà subjecta al límit imposat en
aquest apartat.

TÍTOL IV  
RÈGIM ESTATUTARI DELS FUNCIONARIS 

DE LA POLICIA DE LES ILLES BALEARS

Article 53  
Adquisició de la condició de funcionari

Els membres dels cossos de la Policia de les Illes Balears, en
la seva condició d’agents de l’autoritat, tindran la condició de
funcionaris.

La condició de funcionari de carrera en els diferents cossos
que integren la Policia de les Illes Balears s’adquireix per
l’accés a places de plantilla pressupostària pertanyents a les
seves escales o categories mitjançant el compliment successiu
dels següents requisits:

a) Superació del procediment selectiu.
b) Nomenament conferit per l’autoritat competent.
c) Presa de possessió dins el termini reglamentari.

Article 54 
Pèrdua de la condició de funcionari

La condició de funcionari es perdrà per qualsevol de les
causes previstes a la Llei de funció pública de les Illes Balears,
així com per:

a) Els que transcorregut el termini màxim de permanència
en qualsevol situació administrativa o extingida la causa que
motivà la seva declaració, no solAlicitin el reingrés al servei
actiu o segona activitat, sense tenir el temps de serveis efectius
necessaris per a accedir a la situació d’excedència voluntària per
interès particular.

b) Els que, trobant-se en situació d’excedència forçosa, no
participin en els concursos per a la provisió de llocs de treball
o no accedeixin al reingrés al servei actiu o segona activitat si
així es disposa amb caràcter obligatori per l’administració, sense
tenir el temps de serveis efectius necessaris per accedir a la
situació d’excedència voluntària per interès particular.

Article 55 
Jubilació forçosa

La jubilació forçosa dels membres de la Policia de les Illes
Balears es declararà d’ofici quan el funcionari compleixi l’edat
legalment establerta. Excepcionalment, la permanència en el
servei actiu podrà prorrogar-se fins arribar al mínim de serveis
computables per a causar dret a la pensió de jubilació, d’acord
amb el règim de previsió social que resulti d’aplicació, sempre
que l’interessat conservi l’aptitud necessària pel correcte
desenvolupament de les seves funcions.

Es podrà declarar la jubilació forçosa, bé sigui d’ofici o a
petició de l’interessat, i prèvia instrucció del corresponent
expedient, quan, el funcionari no arribi a l’edat de jubilació
legalment establerta, es trobi en estat de impossibilitat física o
disminució de les seves facultats que l’incapacitin amb caràcter
permanent pel desenvolupament de les seves funcions.
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Article 56 
Rehabilitació de la condició de funcionari

Els que hagin perdut la condició de funcionari en virtut de
sanció disciplinària podran ser rehabilitats en tal qualitat,
reingressant en el cos en l’escala i categoria d’origen, sempre
que acreditin la cancelAlació dels antecedents penals, si s’escau,
el compliment de les responsabilitats en que hagin pogut
incórrer i una conducta que, a judici de l’òrgan competent per
a acordar la rehabilitació, els faci mereixedors de tal benefici.

La rehabilitació s’acordarà pel conseller d’Interior o
conseller competent en la matèria o per l’òrgan competent de
l’ajuntament de la respectiva entitat local, sense que pugui
concedir-se fins haver transcorregut sis anys des de que la
sanció hagi esdevingut ferma. Si la solAlicitud de rehabilitació
hagi estat desestimada, no podrà reproduir-se fins transcorreguts
dos anys.

L’interessat haurà de reingressar al servei actiu en el termini
màxim d’un mes, comptat a partir del dia següent de la
notificació de l’acord o resolució que disposa la rehabilitació.
De no fer-ho així, llevat per causa major, s’entendrà decaigut el
seu dret i sense efecte la rehabilitació atorgada.

TÍTOL V 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Capítol I 
Drets i deures

Article 57 
Drets dels membres dels cossos de Policia de les Illes
Balears

Els funcionaris que integren els cossos de Policia de les Illes
Balears tindran dret a:

a) Al càrrec i a la permanència en el seu lloc de treball, amb
subjecció als límits i condicions prevists en aquesta llei.

b) Ser retribuïts d’acord amb el lloc de treball que
desenvolupin i al règim de previsió social que els correspongui

c) A la carrera administrativa i a la promoció interna
d) A la formació professional permanent
e) A la informació i participació en la determinació de les

seves condicions de treball, en els termes establerts a les lleis.
f) A l’assistència sanitària i a les prestacions socials que es

reconeguin així com a la seguretat i higiene en el treball
g) A conèixer i accedir lliurement al seu expedient

individual
h) A l’exercici dels drets i llibertats sindicals, en els termes

establerts en les lleis
i) A gaudir per cada any complet de servei actiu de, al

menys, un mes de vacances retribuïdes, o dels dies que en
proporció els correspongui quan el temps treballat sigui menor.
El moment de dites vacances quedarà subordinat a les
necessitats del servei.

j) A una millora del seu nivell de vida i condicions socials
a través de mesures concretes d’atenció social fomentades per
les administracions respectives.

Article 58 
Ordenació de la jornada de treball

La duració i ordenació de la jornada de treball i el règim de
descansos, horaris i festes seran les que es determinin per la
Conselleria d’Interior, -o competent en la matèria-, i l’òrgan
competent en la respectiva entitat local.

Excepcionalment, quan existeixin raons de servei que ho
facin necessari, els funcionaris podran ser requerits pel servei
fora de la seva jornada de treball. Així mateix, i per les mateixes
raons, podrà imposar-se l’obligació de mantenir-se a les
dependències policials o mantenir-se en situació de
disponibilitat.

Article 59 
Obligacions dels membres dels cossos de Policia de les Illes
Balears

Els funcionaris dels cossos de Policia de les Illes Balears
vindran obligats a observar estrictament el règim
d’incompatibilitats establert en la legislació vigent, i les
administracions públiques a l’exigència del seu compliment.

El desenvolupament de segona activitat en el sector públic
o privat requerirà, en tot cas, la prèvia i expressa declaració de
compatibilitat, que únicament s’atorgarà en els casos prevists en
la legislació vigent.

Article 60 
Actes de servei

Podrà ser declarat acte de servei l’actuació policial de
caràcter extraordinari realitzada per un funcionari exercint el
servei públic en benefici d’un tercer, en risc per la pròpia vida,
que posi de manifest qualitats excepcionals d’entrega, valor,
esperit humanitari o solidaritat social.

La mort en accident, o qualsevol altre mort violenta d’un
funcionari, sempre que sigui durant la realització del servei o en
l’exercici de les seves funcions, tindrà la consideració d’acte de
servei.

Article 61 
Declaració d’acte de servei

La declaració d’acte de servei correspondrà al conseller
d’Interior o conseller competent, oït el Consell de Policia de les
Illes Balears, o al ple de la respectiva entitat local, oïda la
representació sindical. Reglamentàriament es determinaran els
efectes que comporti la declaració de l’acte de servei.

Capítol II 
Situacions administratives

Article 62  
Relació de situacions administratives

Els funcionaris dels cossos de Policia de les Illes Balears
podran trobar-se en qualcuna de les següents situacions
administratives:
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a) Servei actiu.
b) Servei en altres administracions públiques de les Illes

Balears.
c) Serveis especials.
d) Excedència, forçosa o voluntària.
e) Suspensió.
f) Segona activitat.

Aquestes situacions es regiran pel que disposa la Llei de
funció pública de les Illes Balears amb les particularitats que en
aquesta llei s’especifiquen.

Article 63 
Excedència voluntària 

Procedirà declarar en situació d’excedència voluntària als
funcionaris que vulguin participar com a candidats a eleccions
pels òrgans representatius públics, essent la permanència en
servei actiu o segona activitat causa d’inelegibilitat. Si fossin
elegits pel càrrec, passaran a la situació administrativa que
legalment els correspongui. En cas contrari, hauran de solAlicitar
el reingrés al servei actiu o segona activitat en el termini màxim
de trenta dies, passant, de no fer-ho així, a la situació
d’excedència voluntària per interès particular, sempre que es
reuneixin el requisits exigits.

Els funcionaris en situació d’excedència voluntària prevista
en l’apartat anterior no devengaran cap retribució mentre es
trobin en aquesta situació. No obstant això, tindran dret a la
reserva del lloc de treball, i el temps de permanència en la
mateixa serà computable a efectes de triennis, consolidació del
grau personal i els drets passius.

Article 64 
Suspensió de les funcions

La suspensió de funcions podrà ser provisional o ferma, i
durant la mateixa el funcionari serà privat de l’exercici de les
seves funcions i dels drets inherents a la seva condició, sens
perjudici al que disposa el 65 article d’aquesta llei.

Article 65 
Suspensió provisional

Amb caràcter excepcional, la suspensió provisional podrà
acordar-se com a mesura cautelar durant la tramitació d’un
procediment disciplinari o judicial, mitjançant resolució
motivada de l’òrgan competent, quan així ho exigeixi la
protecció del interès públic, i es declararà preceptivament si
contra el funcionari s’hagués dictat acte de presó.

El temps de suspensió provisional no podrà excedir de sis
mesos, llevat en el cas de paralització de l’expedient disciplinari
imputable a l’interessat o que la finalització d’aquest estigui
pendent de la resolució definitiva d’un procediment penal per
delicte dolós que es tramiti pels mateixos fets, podent
prorrogar-se, en aquest darrer cas, fins a la conclusió de
l’expedient disciplinari. Quan la suspensió tingui lloc per
haver-se dictat contra el funcionari acte de presó, es prorrogarà
fins tant recaigui sentència o es decreti la llibertat.

El suspès provisional tindrà dret a percebre les retribucions
bàsiques i ajuda familiar, llevat dels casos d’incompareixença
o dilació de l’expedient disciplinari imputable al mateix, que
determinarà la pèrdua del dret a tota retribució.

Si resolt l’expedient la suspensió no fóra declarada ferma ni
s’acordi la separació del servei, procedirà a la incorporació
immediata del funcionari al seu lloc de treball, l’abonament de
les retribucions deixades de percebre i el còmput com a servei
actiu del temps estat en situació de suspès provisional.

Article 66 
Segona activitat

Els funcionaris dels cossos de Policia de les Illes Balears,
amb excepció dels qui pertanyin a l’escala de facultatius i
tècnics de la Policia Autonòmica, podran passar a la situació de
segona activitat per qualcuna de les següents causes:

a) Compliment de l’edat que es determini reglamentàriament
per cada categoria

b) Insuficiència apreciable, i presumiblement permanent, de
les facultats físiques i psíquiques necessàries per a l’eficaç
desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria.
 
Article 67 
Declaració d’ofici de la segona activitat

El pas a la situació de segona activitat per raó de l’edat es
declararà d’ofici, qualsevol que sigui la situació administrativa
en la que es trobi el funcionari, sens perjudici que, si aquesta fos
distinta a la de servei actiu, pugui continuar en la mateixa. En
aquest darrer cas, el dret a la reserva del lloc de treball, en
aquelles situacions que ho tinguin reconegut, s’entendrà
condicionat a que la plaça ocupada anteriorment resulti de
susceptible desenvolupament en la nova situació de segona
activitat.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i atenent a les
disponibilitats de personal existents i a les necessitats
orgàniques i funcionals del cos, la Conselleria d’Interior o
competent i els òrgans competents de les entitats locals podran
limitar, per a cada any natural i categoria, el nombre màxim de
funcionaris que pugui passar a la situació de segona activitat,
prorrogant la permanència en el servei actiu de qui, en ordre
invers al de la data en que compleixin l’edat, accedeixin del
límit fitxat. Així mateix, podrà aplaçar-se el pas a la segona
activitat, per successius períodes d’un any, quan existeixi
petició expressa de l’interessat i sempre que existeixi informe
favorable del Tribunal metge a que es refereix l’apartat segon
del següent article.

Article 68 
Segona activitat per raó de la disminució de les facultats
personals

Passaran a la situació de segona activitat aquell funcionaris
que abans de complir l’edat reglamentàriament establerta, o
complida aquesta si s’hagués obtingut la pròrroga en la situació
de servei actiu, tinguin una disminució apreciable de les
facultats psíquiques o físiques necessàries per a l’exercici de les
seves funcions que, sense impedir-los l’eficaç realització de les
tasques fonamentals de la professió policial, determini una
insuficient capacitat de caràcter permanent pel ple
desenvolupament de les pròpies de la seva categoria. La
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declaració de segona activitat, en el supòsit al que es refereix el
present article, únicament es podrà produir des de la situació de
servei actiu.

El procediment podrà iniciar-se d’ofici o a instància de
l’interessat, i l’avaluació de la incapacitat correspondrà a un
tribunal metge composat per tres facultatius, que es designaran
per la Conselleria d’Interior, -o competent en la matèria-, o
l’òrgan competent de la respectiva entitat local, un d’ells a
proposta de representació sindical. El tribunal podrà recaptar la
participació d’aquells especialistes que estimi convenients pel
correcte exercici de la seva funció, i disposar la pràctica de
quantes proves, reconeixements o exploracions mèdiques
consideri necessàries a tal fi.

Els dictàmens emesos pel tribunal metge vincularan a
l’òrgan competent per declarar la situació de segona activitat,
sens perjudici de que aquest pugui procedir a la seva revisió
d’acord amb les normes reguladores del procediment
administratiu en els casos que s’apreciés alguna irregularitat.

Si com a conseqüència dels reconeixements metges
efectuats, el tribunal apreciés en el funcionari un estat
d’impossibilitat física o de disminució de les seves facultats que
l’incapacitin amb caràcter permanent pel desenvolupament de
les seves funcions, ho posarà en coneixement de l’òrgan
competent a fi i efecte de que es tramiti l’oportú expedient de
incapacitat i, si s’escau, de jubilació forçosa.

El Govern de les Illes Balears determinarà
reglamentàriament per a cada categoria el quadre d’incapacitats
determinants del pas a segona activitat.

Article 69 
Règim de la segona activitat

Els funcionaris declarats en situació de segona activitat
quedaran a disposició de la Conselleria de Interior, o competent,
o de l’òrgan competent de la respectiva entitat local, i hauran de
desenvolupar funcions policials ordinàries quan les raons del
servei ho requereixin i mentre aquestes persisteixin.

Així mateix, podran ocupar aquells llocs de treball que
resultin de susceptible desenvolupament per personal en situació
de segona activitat d’acord amb l’establert en les relacions de
lloc de treball.

Durant la permanència en la situació de segona activitat, els
funcionaris percebran les retribucions bàsiques corresponents a
la seva categoria i aquelles de caràcter personal que tinguin
reconegudes, incloses les que corresponguin en concepte de
triennis, que continuaran perfeccionant-se en dita situació. Sens
perjudici del que disposa l’apartat següent, quan ocupin un lloc
de treball percebran les retribucions complementàries
assignades al mateix, i, si per raons de servei haguessin de
prestar funcions policials ordinàries, les pròpies del lloc de
treball a que aquestes corresponguin, en proporció al temps
efectiu de prestació de les mateixes.

En aquells supòsits en el que el funcionari hagi estat declarat
en situació d’incapacitat permanent pels òrgans competents de
la Seguretat Social, sense que procedeixi la jubilació forçosa, les
retribucions complementàries que li corresponguin es minoraran
en la mateixa quantia que l’import de la prestació de pagament
periòdic que tingui reconegut en aquell concepte.

Article 70 
Reingrés al servei actiu o a segona activitat

El reingrés en la situació de servei actiu o segona activitat de
qui no tinguin reserva de plaça i destí s’efectuarà mitjançant la
seva participació en les convocatòries per a la provisió de llocs
de treball, a través dels sistemes de concurs o lliure designació.
Així mateix, el reingrés podrà efectuar-se mitjançant
l’adscripció provisional a un lloc de treball que estigui vacant.

El reingrés a la situació de servei actiu des de la segona
activitat només podrà produir-se en aquells casos en que, havent
estat declarada aquesta darrera per raons de incapacitat física o
psíquica, es demostri de manera fefaent la total recuperació del
funcionari, previ dictamen favorable del tribunal metge.

Capítol III 
Regim disciplinari

Article 71 
Aplicació del règim disciplinari

El règim disciplinari establert en el present capítol és
d’aplicació als funcionaris dels cossos de Policia de les Illes
Balears, qualsevol sigui la situació administrativa en què es
trobin.

De no ser possible el compliment de la sanció en el moment
en que es dicti la resolució, per trobar-se el funcionari en
situació administrativa que ho impedeixi, aquesta es farà
efectiva quan el seu canvi de situació ho permeti.

No es podrà exigir responsabilitat disciplinària per actes
anteriors a l’adquisició o posteriors a la pèrdua de condició de
funcionari, sens perjudici del que disposa el paràgraf següent.

Els funcionaris en pràctiques estaran sotmesos a les normes
de règim disciplinari establertes en el reglament del centre de
formació policial corresponent, i, amb caràcter supletori, a les
previstes en el present capítol i disposicions que es dicten en el
seu desenvolupament.

Article 72 
Règim sancionador

Els funcionaris dels cossos de Policia de les Illes Balears
només seran sancionats per  incompliment dels seus deures i
obligacions quan dit incompliment sigui constitutiu de falta
disciplinària.

La responsabilitat disciplinària s’entendrà sens perjudici de
la responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer el
funcionari.
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Incorreran en responsabilitat disciplinària no només els
autors d’una falta, sinó també els superiors que les tolerin i els
funcionaris que indueixin a la seva comissió, així com els que
els encobreixin.

Quan es consideri que els fets pels que s’ha instruït
expedient disciplinari puguin ser constitutius de delicte, es
donarà compte immediatament a l’administració de justícia.

La iniciació d’un procediment penal contra membres de la
Policia de les Illes Balears no impedirà la instrucció pels
mateixos fets de la informació prèvia o expedient disciplinari
corresponent, amb l’adopció, en el seu cas, de la suspensió
provisional dels expedientats i de les demés mesures cautelars
que procedeixin. No obstant, la resolució definitiva de dits
procediments només es podrà produir quan la sentència
recaiguda en l’àmbit penal sigui ferma, vinculant a
l’administració la declaració dels fets provats que contingui.

Article 73 
Tipus de faltes disciplinàries

Les faltes disciplinaries es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.

Són faltes molt greus:

a) Qualsevol conducta constitutiva de delicte dolós, que
dugui aparellada pena privativa de llibertat.

b) L’abús d’autoritat que causi greu perjudici als ciutadans,
subordinats o a l’administració, així com la pràctica de la tortura
o qualsevol tracte inhumà, degradant, discriminatori o vexatori
a les persones que es trobin baix la seva custòdia.

c)  El consum de begudes alcohòliques o drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicotròpiques durant el servei o amb
habitualitat, així com negar-se, en situació d’anormalitat física
o psíquica evident, a les pertinents comprovacions tècniques.

Són faltes greus:

a) La violació del secret professional i la falta del degut
sigilAli  respecte del assumptes que conegui per raó del càrrec,
que perjudiqui al desenvolupament de les funcions policials o
a qualsevol persona.

b) La participació en vagues, en accions substitutives a les
mateixes, o a actuacions concertades amb el fi d’alterar el
normal funcionament dels serveis.

c) La insubordinació individual o colAlectiva respecte a les
autoritats o comandaments, així com la desobediència de les
ordres i instruccions legítimament donades per aquests.

d) La manifesta, reiterada i no justificada falta de rendiment,
així com l’apatia, desídia o desinterès en el compliment dels
deures, quan constitueixi conducta continuada o ocasioni greu
perjudici als ciutadans o a l’eficàcia del servei.

e) Fer ostentació de l’arma reglamentària o dels distintius
del càrrec, sense causa que ho justifiqui i causant greu perjudici
a qualsevol persona o greu desprestigi del cos, així com la
utilització de l’arma reglamentària fora de servei, llevat dels
casos establerts en aquesta llei.

f) La pèrdua o sostracció per negligència inexcusable
d’armes.

g) La no prestació d’auxili amb urgència en aquells fets o
circumstàncies greus en què sigui obligada la seva actuació.

h) La falta de colAlaboració manifesta amb els demés
membres de forces i cossos de seguretat.

i) Incórrer en falta greu quan hagi estat sancionat
anteriorment, en virtut de resolucions que hagin arribat fermesa
en via administrativa, per altres dues faltes greus, l’anotació de
la qual no compleixi els requisits per ser cancelAlada.

j) Qualsevol altra conducta no enumerada en els punts
anteriors i tipificada com falta molt greu en la legislació general
dels funcionaris de les administracions públiques de les Illes
Balears.

Són faltes lleus:

a) La incorrecció cap als superiors, els companys, els
subordinats o als ciutadans.

b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de
les funcions o ordres rebudes.

c) El descuit en la presentació personal
d) El descuit en la conservació dels locals, del material i dels

documents del servei, si no produeix perjudicis greus.
e) L’incompliment de la jornada de treball sense causa

justificada.
f) La solAlicitud o la consecució de permuta de destí de canvi

de serveis amb afany de lucre o falsejant les condicions per
tramitar-la.

g) Prescindir del conducte reglamentari al formular
qualsevol solAlicitud o reclamació, excepte en cas d’urgència o
d’impossibilitat física.

h) Les faltes repetides de puntualitat en un mateix mes sense
causa justificada.

Article 74 
Sancions

Per raó de les faltes a què es refereix el present capítol,
podran imposar-se les següents sancions:

1. Per faltes molt greus:
a) Separació del servei
b) Suspensió de funcions de dos a quatre anys

2. Per faltes greus:
a) Suspensió de funcions de cinc dies a dos anys
b) Trasllat

3. Per faltes lleus
a) Apercebiment
b) Suspensió d’un a cinc dies amb pèrdua de la remuneració,

que no suposarà pèrdua de antiguitat.

Article 75 
Proporcionalitat de la sanció

Per la determinació de la major o menor gravetat de la falta
i graduar la sanció a imposar es tindrà en compte, a més del que
objectivament s’hagi comès o omès, i actuant baix el principi de
proporcionalitat, els següents elements:

a) Intencionalitat.
b) Grau de participació en comissió o omissió.
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c) Pertorbació que pugui produir al normal funcionament de
l’administració i dels serveis policials.

d) Els danys i perjudicis o falta de consideració que pugui
implicar pels ciutadans i els subordinats.

e) La inobservança dels principis de disciplina, jerarquia i
colAlaboració.

f) Reincidència o reiteració.
g) Deteriorament de la imatge de l’administració o dels

serveis policials que puguin haver causat.
h) En general, la seva transcendència per a la seguretat

ciutadana.

Article 76 
Procediment sancionador

No es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus,
sinó en virtut d’expedient instruït a l’efecte. Per a l’imposició de
sancions per faltes lleus no serà preceptiva la prèvia instrucció
d’expedient, llevat el tràmit d’audiència.

El procediment sancionador dels funcionaris dels cossos de
la Policia de les Illes Balears s’establirà reglamentàriament
ajustant-se als principis d’impuls d’ofici, imparcialitat, agilitat,
eficàcia, publicitat i contradictorietat, i comprenent
essencialment els drets d’informació, defensa, audiència i vista
de l’expedient.

Amb la incoació de l’expedient disciplinari, o en qualsevol
moment posterior, l’autoritat competent podrà acordar la
suspensió provisional del funcionari, d’acord amb el que
disposa l’art. 72 d’aquesta llei, i podrà adoptar aquelles altres
mesures cautelars que sigui precises per assegurar l’eficàcia de
la resolució que pugui recaure o la prestació eficaç del servei.

De la incoació dels expedients disciplinaris contra
funcionaris dels cossos de policia locals, així com de la seva
resolució, haurà de donar compte als òrgans de representació del
personal.

Les sancions disciplinaries s’executaran conforme als termes
de la resolució en que s’imposin i en el termini màxim de tres
mesos. No obstant això, l’òrgan sancionador podrà acordar,
prèvia conformitat de l’interessat, la suspensió temporal de
l’execució per un període de temps que no excedeixi del
legalment establert per a la seva prescripció.

Article 77 
Òrgans sancionadors

Són òrgans competents per a la imposició de sancions
disciplinàries als membres de la Policia Autonòmica:

a) El conseller d’Interior, o competent, per a la separació del
servei

b) El director general que sigui competent en matèria de
seguretat per a les sancions per faltes greus i molt greus

c) Per a la imposició de sancions per faltes lleus, endemés
dels òrgans anteriors, seran competents els caps de les
dependències o unitats on prestin servei els infractors.

Són òrgans competents per a la imposició de sancions
disciplinàries als membres de la Policia Local els establerts en
la legislació de règim local.

Article 78  
Responsabilitat disciplinària

La responsabilitat disciplinària s’extingeix amb el
compliment de la sanció, mort, prescripció de la falta o sanció,
indult o amnistia.

Les faltes molt greus prescriuran als sis anys, les greus als
dos anys i les lleus al mes. El termini de prescripció començarà
a comptar-se des de què s’hagi comès la falta.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als
sis anys, les imposades per faltes greus als dos anys, i les
imposades per faltes lleus al mes. El termini de prescripció
començarà a comptar-se partir del dia següent a aquell en què
hagi adquirit fermesa la resolució que se’ls imposi.

Les sancions disciplinàries s’anotaran en el registre de
personal. Dites anotacions es cancelAlaran d’ofici una vegada
transcorregut un període de temps equivalent al seu termini de
prescripció, en el cas de sancions per falta molt greu o greu, i de
tres mesos en el supòsit de sancions per falta lleu, a comptar des
del compliment de la sanció corresponent, sempre que durant
aquest temps no hagi donat lloc el sancionat a altre procediment
disciplinari que acabi amb la imposició de sanció.

TÍTOL VI 
POLICIA AUTONÒMICA

Article 79 
Funcions de la Policia Autonòmica

En el marc de les competències assumides per la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Policia Autonòmica, com a
policia ordinària i integral tindrà com a finalitat essencial
protegir a les persones i béns, garantir el lliure exercici dels seus
drets i llibertats i vetllar per la seguretat ciutadana en tot el
territori de la comunitat autònoma. A aquests efectes, exerceix
les funcions que l’ordenament jurídic atribueix a les forces i
cossos de seguretat, i en concret:

1. Funcions de Policia de seguretat ciutadana:
a) Protegir a les persones i béns
b) Mantenir l’ordre públic
c) Vigilar i protegir a persones òrgans, edificis, establiments

i dependències del Govern de les Illes Balears, i garantir el
normal funcionament de les instalAlacions i la seguretat dels
usuaris dels serveis.

d) Protegir les manifestacions i mantenir l’ordre en grans
concentracions humanes

e) Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o
calamitat pública, i participar en l’execució dels plans de
protecció civil en la forma que determinin les lleis.

f) Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament,
si es requereix

g) Prevenir actes delictius
h) la resta de funcions que li atribueixi la legislació vigent.

Aquestes funcions es compliran baix els principis de
cooperació, coordinació i mútua colAlaboració amb la resta de
forces i cossos de seguretat. D’aquests principis es deriva la
conveniència per a les institucions implicades de
subministrar-se informació policial.
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2. Funcions de policia administrativa:
a) Vetllar pel compliment de les lleis aprovades pel

Parlament de les Illes Balears i de les disposicions i ordres
singulars dictades per la resta d’òrgans del Govern de les Illes
Balears.

b) Inspeccionar les activitats sotmeses a l’ordenació o
disciplina del Govern de les Illes Balears, i denunciar tota
activitat ilAlícita.

c) Fer ús de la coacció en ordre a l’execució forçosa dels
actes o disposicions dels òrgans del Govern de les Illes Balears.

d) Vetllar pel compliment de les lleis i demés disposicions
de l’Estat aplicables a les Illes Balears i garantir el
funcionament dels serveis públics essencials.

e) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el medi
ambient, els recursos hidràulics i la riquesa cinegètica,
piscícola, forestal i de qualsevol altre tipus relacionada amb la
conservació de la naturalesa.

f) Vetllar pel compliment de la normativa sobre el patrimoni
cultural illenc.

g) ColAlaborar amb els policies locals i amb les Forces i
Cossos de seguretat de l’Estat en la recollida, tractament i
comunicació recíproca de informació d’interès policial.

h) Vigilar, inspeccionar i controlar les empreses de seguretat
privada, els seus serveis i actuacions i els mitjans i personal al
seu càrrec, en el termes de la legislació vigent.

i) La resta de funcions que li atribueixi la legislació vigent.

3. Les funcions de policia judicial que li puguin ser transferides
d’acord amb l’article 126 de la Constitució, dels articles 547 i
549 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la resta de la
legislació processal vigent, sens perjudici d’aquelles que
corresponen a les policies locals. Aquestes funcions es
compliran a través de les seves unitats orgàniques de policia
judicial, a iniciativa pròpia o a requeriment de les autoritats
judicials.

4. Funcions d’intervenció en la resolució amistosa de conflictes
privats, si se la requereix.

5. Funcions de cooperació i colAlaboració amb les entitats locals,
en concret:

a) Prestar suport tècnic i operatiu a les policies locals quan
aquestes no puguin assumir plenament un servei, per raó del
volum o de la especialització.

b) Exercir, a més de les funcions especificades en el present
article, les pròpies de les policies locals en els municipis que no
tinguin cos de policia local.

c) En els supòsits establerts als apartat a) i b) d’aquest punt,
el Govern de les Illes Balears i les corporacions locals
subscriuran els corresponents convenis de cooperació, en els
que es definiran en qualsevol cas, els objectius, els recursos, el
finançament, la organització i les obligacions i facultats
respectives.

6. La resta de funcions que se li transfereixin o deleguin pel
procediment establert a l’article 150.2 de la Constitució.

Capítol I 
Escales i categories

Article 80 
Escales

La Policia Autonòmica està formada per les escales superior,
executiva, d’inspecció i bàsica, corresponents respectivament
als grups A, B, C y D de classificació dels funcionaris de les
administracions públiques en funció de la titulació exigida pel
seu ingrés.

Cadascuna d’aquestes escales comprèn les següents
categories:

a) L’escala superior, la d’intendent, comissari i major.
b) L’escala executiva, la d’inspector i subinspector.
c) L’escala d’inspecció, la d’oficial i suboficial.
d) L’escala bàsica, la d’agent primer i la d’agent.

En la Policia Autonòmica existirà, així mateix, l’escala de
facultatius i tècnics, les places de les quals correspondran als
grup de classificació A,B, C i D en funció de la titulació exigida
en cada cas.

No obstant tot l’anterior, qui, després de superar el curs
bàsic d’accés i el període de pràctiques, siguin nomenats
funcionaris de carrera de l’escala bàsica de la Policia
Autonòmica, s’entendran classificats en el grup C de
classificació dels funcionaris de les administracions públiques

Aquesta classificació tindrà efectes econòmics i
administratius exclusivament limitats a l’àmbit de la policia
autonòmica i no suposarà equivalència o reconeixement dins
l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

Capítol II 
Funcions

Article 81 
Distribució de funcions 

Correspon preferentment al personal de l’escala superior les
funcions de direcció, orientació i coordinació de les unitats
operatives i altres específiques de seguretat pública amb
especial atenció a l’activitat investigadora.

Correspon preferentment al personal de l’escala executiva
les funcions de coordinació i comandament de centres o grups
operatius de policia baix la direcció, si s’escau, de l’escala
superior.

Correspon al personal de l’escala d’inspecció la
responsabilitat dels subgrups dins les unitats de seguretat
ciutadana, informació i investigació.

Correspon al personal de l’escala bàsica les tasques
executives que demandin les funcions policials, així com el
comandament d’un o de més funcionaris de l’escala en servei
operatiu.

Correspon a l’escala de facultatius i tècnics la realització, en
suport a la funció policial, de tasques pròpies de la professió
l’exercici del qual habiliti la titulació exigida per a l’ingrés i el
desenvolupament de funcions que requereixin coneixements
propis i/o específics d’una concreta formació acadèmica.
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No obstant tot l’anterior, els funcionaris vindran obligats a
desenvolupar les accions que demandi l’execució dels serveis
policials i les necessitats de la seguretat ciutadana.

Article 82 
Distribució de llocs de treball

Les relacions de llocs de treball de les diferents escales i
categories de la policia autonòmica no podran sobrepassar la
relació numèrica que estableixin les plantilles pressupostàries.

La distribució dels llocs de treball en les diferents divisions,
unitats, seccions, grups o serveis que composin l’estructura
orgànica de la policia autonòmica, i l’aprovació d’aquesta, la
durà a terme el conseller d’Interior, -o conseller competent-,
d’acord amb les dotacions i composició numèrica aprovades
amb caràcter general pel cos de policia autonòmica.

L’estructura referida cobrirà les àrees de seguretat ciutadana,
policia administrativa, investigació criminal, recursos operatius
i, en general, las de l’administració de policia que en cada
moment demanda la realitat social en l’àmbit de les funcions
atribuïdes a la policia autonòmica.

Capítol III  
Unitat de Policia Verda

Article 83 
Creació de la Unitat de Policia Verda

Es crea dins l’estructura orgànica de la Policia Autonòmica
la Unitat de Policia Verda. Aquesta exercirà les funcions de
policia administrativa

La Conselleria d’Interior, o conselleria competent, tenint en
compte el ritme d’activitat i les disposicions de plantilla,
adscriurà amb caràcter permanent i estable serveis, seccions o
grups de la Unitat de Policia Verda.

Article 84 
Formació específica

La formació específica dels funcionaris adscrits a la Unitat
de Policia Verda es realitzarà a través de l’Acadèmia de Policia
de les Illes Balears, incloent en aquest cas període de pràctiques.

La possessió del diploma corresponent serà requisit
necessari per ocupar llocs de treball a la Unitat de Policia
Verda.

Article 85 
Desenvolupament estructural i organitzatiu

Per decret del Govern es dictaran les normes precises per a
l’adequada organització i funcionament de la Unitat de Policia
Judicial.

Capítol IV 
Policia Judicial

Article 86
Creació de la Unitat de Policia Judicial

Pel compliment de les funcions previstes a l’article 126 de
la Constitució, i 547 i 549 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial, es crearà dins l’estructura orgànica de la Policia
Autonòmica la Unitat de Policia Judicial.

D’acord amb el que preveu l’art. 548 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial, en el compliment de les seves funcions els
agents adscrits a la Unitat de Policia Judicial dependran
funcionalment del jutges i tribunals que estiguin instruint
l’assumpte objecte de la investigació.

El cap de la Unitat de la Policia Judicial serà l’òrgan
competent per canalitzar els requeriments provinents de les
autoritats judicials als efectes de que els funcionaris o mitjans
de la Unitat de Policia Judicial intervinguin en una investigació.

La Conselleria d’Interior, -o competent en la matèria-, tenint
en compte el ritme d’activitat i les disposicions de plantilla,
adscriurà amb caràcter permanent i estable serveis, seccions o
grups de la Unitat de Policia Judicial a determinats jutjats o
tribunals.

Article 87 
Formació específica

La formació específica dels funcionaris adscrits a la Unitat
de Policia Judicial es realitzarà a través de l’Acadèmia de
Policia de les Illes Balears, incloent en aquest cas període de
pràctiques, en els que podran participar membres de la
Judicatura i del Ministeri Fiscal.

La possessió del diploma corresponent serà requisit
necessari per a ocupar llocs de treball a la Unitat de Policia
Judicial.

Article 88 
Exclusivitat en el desenvolupament de les funcions

Els funcionaris adscrits a la Unitat de Policia Judicial
desenvoluparan aquesta funció en caràcter exclusiu, sens
perjudici de que puguin desenvolupar també accions de
prevenció de la delinqüència i demés tasques que se’ls
encomani quan les circumstàncies ho requereixin.

Els funcionaris que els estigui encomanda, per un jutge o
magistrat competent, una concreta investigació, en l’exercici de
les funcions a que es refereix aquest capítol, no podran ser
apartats de la investigació concreta, si no es en els termes
prevists a l’article 446.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Els jutges i tribunals de la penal tindran, respecte als
funcionaris integrants de la Unitat de Policia Judicial que les
siguin adscrits en caràcter permanent, les mateixes facultats que
se’ls reconeix a l’art. 35 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de
març, de Forces i Cossos de Seguretat.
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Llevat del que preveu aquesta secció, el règim dels membres
integrats a la Unitat de Policia Judicial serà el que preveu en
caràcter general per a la Policia Autonòmica la present llei.

Article 89
Desenvolupament estructural i organitzatiu

Per decret del Govern es dictaran les normes precises per a
l’adequada organització i funcionament de la Unitat de Policia
Judicial.

Capítol V 
Drets sindicals

Article 90 
Dret sindical

Els drets sindicals del cos de Policia Autonòmica estan
regulats per la present llei i la resta de legislació vigent.

Article 91 
Dret d’afiliació sindical

Els membres del cos de la Policia Autonòmica, per a la
defensa dels seus interessos, tenen dret a afiliar-se lliurament a
les organitzacions sindicals, a separar-se de les mateixes i a
constituir altres organitzacions, sempre que compleixin els
requisits de l’article 4 de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost,
de llibertat sindical.

Article 92 
Recursos dels sindicats

Les organitzacions sindicals amb representació en el cos de
Policia Autonòmica tenen dret a què se’ls faciliti un local per a
l’exercici de les seves activitats, en les dependències que es
determinin, i tenen també la resta de drets i prerrogatives que
se’ls atorga la legislació vigent.

Disposició addicional primera 
Policia auxiliar i policia turístic

Reglamentàriament es regularan les equivalències i
convalidacions dels policies auxiliars i els policies turístics de
les Illes Balears que hauran d’integrar-se en el cos de Policia
Autonòmica en el termini de tres anys.

Es prohibeix expressament a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei incrementar el nombre de policies auxiliars i
turístics a les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

La Unitat de Policia Judicial es constituirà en el mateix
temps en què la comunitat autònoma de les Illes Balears
assumeixi les competències de justícia, iniciant els tràmits
pertinents per a fer efectiu aquest traspàs de competències.

Disposició transitòria segona 
Desplegament de la Policia Autonòmica

1. El desplegament de la Policia de les Illes Balears es farà de
manera progressiva en funció de les competències pròpies i en
funció que es vagin assumint competències d’acord amb la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat. 

2. El Govern a través de decret establirà el calendari i l’esquema
inicial de l’estructura inicial de la Policia de les Illes Balears. A
la primera convocatòria de constitució de la Policia de les Illes
Balears no seran d’aplicació les determinacions de promoció
interna previstes a la llei.

Disposició derogatòria primera 
Derogació

Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior
rang que s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb
aquesta llei.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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