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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 febrer de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 2320/17, de cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
Igualment, la Mesa es dóna per assabentada de l'escrit
RGE núm. 2561/17, presentat pel Govern de les Illes Balears,
de sol·licitud de tramitació directa i en lectura única per al
projecte de llei esmentat.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini de 8 dies de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 27 de gener
de 2017, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
5. Acord d'aprovació del Projecte de llei de cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes
Balears.
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears preveu a l'article
31.9 que, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, correspon
a la comunitat autònoma de les Illes Balears el
desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de
corporacions de dret públic, representatives d'interessos
econòmics i professionals.
Amb l'aprovació de la Llei estatal 4/2014, d'1 d'abril, bàsica
de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació, s'han introduït nombroses reformes en la normativa
anterior amb la finalitat d'impulsar el sector empresarial,
regenerar el teixit econòmic i crear ocupació. Així mateix,
aquesta llei estableix que les comunitats autònomes hauran
d'adaptar el contingut de la seva normativa a les disposicions de
les lleis estatals.
En aquesta matèria, fins a aquest moment, la legislació
autonòmica s'ha limitat a la Llei 7/2006, de 3 de maig, per a la
creació, mitjançant segregació, de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d 'Eivissa i Formentera.
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Per tant, correspon a la comunitat autònoma el
desplegament normatiu de la regulació bàsica de l'estat en
matèria de cambres de comerç.
És indubtable la importància de les cambres de comerç en
el desenvolupament econòmic i empresarial d'aquesta
comunitat autònoma, com a instrument de colAlaboració amb les
institucions públiques, que han contribuït a revitalitzar el teixit
econòmic, el desenvolupament empresarial i la generació
d'ocupació.
Per aquest motiu, aquesta llei pretén reforçar el paper de les
cambres de comerç de les Illes Balears com a entitats
prestadores de serveis, en particular a les petites i mitjanes
empreses, i com a dinamitzadores de l'expansió de les empreses
de la comunitat autònoma tant fora del nostre territori com en
l'àmbit internacional, així com millorar-ne la competitivitat.
Els principis inspiradors de la Llei són: garantir la pluralitat,
la representativitat empresarial, l'equilibri dels sectors
econòmics, la transparència en l'actuació de les cambres i el
control de les cambres en les seves funcions de caràcter
publicoadministratives.
La llei consta de 37 articles que s'estructuren en sis capítols,
una disposició addicional, quatre disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i dues disposicions finals, així com d'un
annex amb l'estructura provisional de cada una de les cambres.
El capítol I, de disposicions generals, regula la naturalesa,
la finalitat i les funcions de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears.
El capítol II regula l'àmbit territorial de les cambres i les
possibles alteracions.
El capítol III estableix l'adscripció a aquestes, el cens i
l'organització de les cambres, fent referència al ple, al comitè
executiu i al president o presidenta. Així mateix, fa referència
al secretari o secretària general i al personal d'alta direcció i
regula els reglaments de règim interior.
El capítol IV recull els principis bàsics del règim electoral
de les cambres oficials per elegir els membres dels seus òrgans
de govern.
El capítol V preveu el règim econòmic i pressupostari basat
en un sistema d'obtenció de recursos mitjançant la prestació de
serveis, que reforçarà la seva eficiència.
Finalment, el capítol VI recull el règim jurídic aplicable a
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
les Illes Balears. Pel que fa al seu règim jurídic, destaca el
principi de tutela a què estan subjectes les cambres en l'exercici
de la seva activitat.
Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Projecte de llei de cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears, que
s'adjunta a aquest Acord.
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Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de les
Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
Reglament de la cambra.
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, a 27 de gener de 2017.
Vistiplau, la presidenta.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CAMBRES OFICIALS DE
COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE
LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació són corporacions de dret públic, amb llarga
trajectòria, que presten serveis a l'empresa i duen a terme
funcions de caràcter consultiu i de col·laboració amb les
administracions públiques en tot allò que tingui relació amb la
representació, promoció i defensa dels interessos generals del
comerç, la indústria, els serveis i la navegació en l'àmbit de les
seves demarcacions.
Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació van
ser creades pel Reial decret de 9 d'abril de 1886, en reconèixer
com a tals les associacions voluntàries de comerciants,
industrials i naviliers. Una de les primeres a crear-se, el 29 de
setembre d'aquell mateix any, va ser la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Palma.
Més tard, el Reial decret de 21 de juny de 1901 va conferir
el caràcter d'establiments públics a les cambres de comerç, en
va reformar el règim legal i va unificar els reglaments i estatuts
de totes les cambres de l'Estat, i, posteriorment, la Llei de bases
de 1911 va establir el model continental d'adscripció
obligatòria i de contribució solidària per a totes les empreses,
i va confirmar i ampliar les funcions públiques que tenien
atribuïdes.
La Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de cambres de
comerç, indústria i navegació, es va dictar a l'empara de l'article
149.1,18a de la Constitució espanyola, en la mesura que
estableix les bases del règim jurídic de les cambres en la seva
dimensió d'administracions públiques, així com per l'apartat
1.10a del mateix article, que regula temes relatius al comerç
exterior, i va establir els principis bàsics de la legislació general
de l'Estat sobre la matèria.
El model continental de cambres a Espanya es va mantenir
fins a l'aprovació del Reial decret llei 13/2010, de 3 de
desembre, que va instaurar un nou model cameral de pertinença
voluntària, amb l'eliminació del recurs cameral permanent que
fins aquell moment havia suposat la seva principal font de
finançament.
Amb l'aprovació de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les
cambres de comerç, indústria, serveis i navegació, s'han
introduït nombroses reformes amb la finalitat prioritària de

posar en marxa mesures eficients d'enfortiment i impuls del
sector empresarial, i amb l'objectiu d'aconseguir la regeneració
del teixit econòmic i la creació d'ocupació, i estableix la dita
norma que les comunitats autònomes han d'adaptar el contingut
de la seva normativa en aquesta matèria al que disposa la
mateixa Llei i dona un termini per fer-ho, en compliment de la
qual cosa s'aprova aquesta Llei.
L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix la Comunitat
Autònoma, en l’article 31.9, competències de desenvolupament
legislatiu i execució en matèria de corporacions de dret públic,
representatives d'interessos econòmics i professionals.
Així, correspon a la Comunitat Autònoma el
desenvolupament legislatiu de la regulació bàsica de l'Estat en
matèria de cambres de comerç. La legislació autonòmica
dictada fins al moment a l'empara de tal competència s'ha
limitat a aprovar la Llei 7/2006, de 3 de maig, per a la creació,
mitjançant segregació, de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera.
Conscients de la importància les cambres de comerç en el
desenvolupament econòmic i empresarial de la nostra
comunitat autònoma, com a instrument valuós de col·laboració
amb les institucions públiques, aquesta Llei consagra la seva
naturalesa com a corporació de dret públic, amb la finalitat de
continuar exercint les funcions publicoadministratives que han
contribuït a revitalitzar el teixit econòmic, el desenvolupament
empresarial i la generació d'ocupació.
Aquesta Llei pretén reforçar el paper de les cambres oficials
de comerç de les Illes Balears com a entitats prestadores de
serveis, en particular a les petites i mitjanes empreses, i reforçar
el seu paper com a dinamitzadores tant de l'expansió de les
empreses de la comunitat autònoma fora del nostre territori i en
l'àmbit internacional, com de la millora de la seva
competitivitat.
Així mateix aquesta Llei té com principis inspiradors
garantir la pluralitat, la representativitat empresarial, l'equilibri
dels sectors econòmics, la transparència en l'actuació de les
cambres, i el control d'aquestes, pel que fa a les funcions de
caràcter publicoadministratiu que realitzen, per garantir l'interès
públic i la proximitat amb l'empresa, aprofitant l'experiència
acumulada durant la seva llarga trajectòria.
II
La Llei consta de 37 articles estructurats en 6 capítols, 1
disposició addicional, 4 disposicions transitòries, 1 disposició
derogatòria i 2 disposicions finals, així com un annex amb
l'estructura provisional de cadascuna de les cambres.
El capítol I de disposicions generals regula la naturalesa, la
finalitat i les funcions de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears. En manté la
naturalesa de corporacions de dret públic i la finalitat de
representació dels interessos generals del comerç, la indústria,
la navegació i els serveis, i la prestació de serveis a les
empreses.
El capítol II regula l'àmbit territorial de les cambres i les
possibles alteracions.
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El capítol III estableix l'adscripció a aquestes, el cens i
l'organització de les cambres, fent referència al ple, al comitè
executiu i al president o presidenta. Així mateix, fa referència
al secretari o secretària general i al personal d'alta direcció i
regula els reglaments de règim interior.
El capítol IV recull els principis bàsics del règim electoral
de les cambres oficials per elegir els membres dels seus òrgans
de govern.
El capítol V preveu el règim econòmic i pressupostari basat
en un sistema d'obtenció de recursos mitjançant la prestació de
serveis, que reforçarà la seva eficiència.
Finalment, el capítol VI recull el règim jurídic aplicable a
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de
les Illes Balears. Pel que fa al seu règim jurídic, destaca el
principi de tutela a què estan subjectes les cambres en l'exercici
de la seva activitat.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquesta Llei té per objecte la regulació de les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes
Balears (d'ara endavant, les cambres), dins del marc fixat per la
Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació.
Article 2
Naturalesa i règim jurídic
1. Les cambres són corporacions de dret públic, que es
configuren com a òrgans consultius i de col·laboració amb les
administracions públiques, especialment amb l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense detriment
dels interessos privats que persegueixen.
2. Per al compliment dels seus fins tenen de personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. La seva estructura i
funcionament han de ser democràtics.
3. Les cambres es regeixen, dins el marc del que disposa la
legislació bàsica estatal, en primer lloc, pel que disposen
aquesta Llei i les seves normes de desplegament i, en segon
lloc, pels reglaments de règim interior que aprovin aquestes
corporacions.
4. Els és aplicable amb caràcter supletori la legislació referent
a l'estructura i el funcionament de les administracions públiques
en allò que sigui conforme a la seva naturalesa i finalitats.
5. La contractació i el règim patrimonial de les cambres s’han
de regir pel dret privat, llevat de disposició legal en contra, amb
submissió als principis de transparència i no-discriminació,
publicitat, concurrència i objectivitat, tret que la naturalesa de
l'operació a realitzar sigui incompatible amb aquests.
6. En virtut de les competències atribuïdes a les comunitats
autònomes en matèria de cambres de comerç, correspon al
Govern de les Illes Balears, en els termes de la Llei 4/2014, d'1

4267

d'abril, bàsica de cambres de comerç, indústria, serveis i
navegació, exercir la tutela sobre les cambres de les Illes
Balears, en l'àmbit de les seves competències i en el marc de la
legislació bàsica. Per fer-ne efectiva la tutela, la conselleria
competent en matèria de comerç pot, en qualsevol moment,
recollir informació sobre qualsevol assumpte, garantint-ne la
confidencialitat i, si s’escau, guardar el secret de les dades
qualificades com a tals.
Article 3
Finalitat
1. Les cambres tenen com a finalitat la representació, promoció
i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els
serveis i la navegació, així com la prestació dels serveis a les
empreses que exerceixin aquestes activitats.
2. Les cambres han d’exercir les funcions de caràcter públic
que els atribueixen aquesta Llei i la legislació bàsica estatal, i
les que els puguin ser assignades d'acord amb els instruments
que estableix l'ordenament jurídic per les administracions
públiques en el seu respectiu àmbit de competència.
3. Les activitats que puguin dur a terme les cambres en el
compliment de la seva finalitat s’han de dur a terme sense
perjudici de la llibertat sindical i d'associació empresarial, de
les facultats de representació dels interessos del col·lectiu
empresarial que assumeixin aquest tipus d'associacions i de les
actuacions d'altres organitzacions socials que legalment es
constitueixin.
4. També correspon a les cambres l'exercici de les activitats
privades que lliurement exerceixin.
Article 4
Funcions
1. Les cambres tenen, en tot cas, les funcions de caràcter
publicoadministratiu previstes en l'article 5.1 de la Llei 4/2014,
d'1 d'abril, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i
navegació.
2. En el desenvolupament de les funcions
publicoadministratives, les cambres han de garantir la seva
imparcialitat i transparència.
3. També correspon a les cambres desenvolupar les funcions
publicoadministratives que s'enumeren a continuació:
a) Proposar a les administracions públiques de les Illes
Balears totes les reformes o mesures que considerin necessàries
o convenients per al foment del comerç, la indústria, els serveis
i la navegació.
b) Col·laborar en l'elaboració, el desenvolupament,
l'execució i el seguiment dels plans camerals autonòmics que es
dissenyin per a l'increment de la competitivitat del comerç, la
indústria, els serveis i la navegació.
c) Ser òrgan d'assessorament de les administracions
públiques, en els termes que s'estableixin reglamentàriament,
per al desenvolupament del comerç, la indústria, els serveis i la
navegació.
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d) Assistir a les administracions públiques de les Illes
Balears en el desenvolupament de programes de millora de la
competitivitat empresarial de les illes.
e) Col·laborar amb les administracions públiques de les
Illes Balears en la representació dels interessos econòmics
generals de les Illes Balears a l'exterior, així com en l'acció
exterior comercial.
f) Prestar serveis d'assessorament per a la promoció de
l'expansió nacional i internacional de les empreses de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
g) Col·laborar amb les administracions públiques de les Illes
Balears com a òrgans de suport i assessorament per a la creació
d'empreses.
h) Col·laborar amb les administracions públiques de les
Illes Balears mitjançant la realització d'actuacions materials per
a la comprovació del compliment dels requisits legals i la
verificació d'establiments mercantils i industrials, en
compliment del que estableix la normativa general i sectorial
vigent.
i) Elaborar les estadístiques, les enquestes d'avaluació i els
estudis que considerin necessaris per a l'exercici de les seves
competències.
j) Promoure i cooperar en l'organització de fires i
exposicions.
k) Col·laborar en els programes de formació establerts per
centres docents públics o privats i, si s’escau, per les
administracions competents de les Illes Balears.
l) Informar dels projectes de normes que afectin directament
els interessos generals del comerç, la indústria, els serveis o la
navegació, en els casos i amb l'abast que l'ordenament jurídic
determini.
m) Tramitar, si s’escau, previ encàrrec de l'Administració
autonòmica, els programes públics d'ajudes a les empreses en
els termes que s'estableixin en cada cas, així com gestionar
serveis públics relacionats amb aquestes, quan la seva gestió
correspongui a l'Administració autonòmica i aquesta així ho
determini.
n) Col·laborar amb l'administració competent informant
dels estudis, treballs i accions que es duguin a terme per a la
promoció del comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
o) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la
cooperació i col·laboració amb els òrgans competents de les
administracions públiques competents de les Illes Balears.
p) Col·laborar amb els òrgans competents de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per facilitar informació i orientació sobre el procediment
d'avaluació i acreditació per al reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral,
així com en l'aportació d'instal·lacions i serveis per a la
realització d'algunes fases del procediment, quan així
s'estableixi.

q) Desenvolupar i prestar serveis de mediació i arbitratge.
r) Qualsevol altra funció que l'ordenament jurídic els pugui
atribuir, així com les que puguin assumir mitjançant els
instruments previstos en aquest.
4. Per a l'exercici de les funcions indicades en l'apartat anterior
es poden establir col·laboracions, delegacions o encomandes
per part de l'Administració pública i subscriure, si s’escau,
l’oportú conveni, contracte o un altre instrument de
col·laboració permès per l'ordenament jurídic amb la cambra
oficial de comerç, indústria i serveis corresponent, en el qual
han de figurar, almenys:
a) Els òrgans que subscriuen el conveni i la capacitat
jurídica amb què actua cadascuna de les parts.
b) Els objectius a assolir o les activitats que s'assignin i les
actuacions que s'acordi desenvolupar per al seu compliment.
c) El mecanisme de finançament per al desenvolupament
adequat de l'objecte del conveni.
d) Els mecanismes previstos per garantir la coordinació de
les actuacions objecte del conveni.
e) El termini de vigència, que no n’impedeix la pròrroga si
així ho acorden les parts signants del conveni.
f) Les causes d'extinció del conveni i els efectes de
l'extinció.
g) Els mecanismes de denúncia i solució de controvèrsies.
5. Les cambres poden dur a terme altres activitats, que han de
tenir caràcter privat i s’han de prestar en règim de lliure
competència, que contribueixin a la defensa, el suport o el
foment del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, o que
siguin d'utilitat per a l’acompliment de les finalitats indicades.
Entre d'altres, poden dur a terme les activitats de caràcter privat
següents, complint en tot cas els requisits exigits en la
normativa sectorial vigent per exercir-les:
a) Establir serveis d'informació i assessorament empresarial.
b) Difondre i impartir formació en relació amb
l'organització i gestió de l'empresa.
c) Prestar serveis de certificació i homologació de les
empreses i crear, gestionar i administrar borses de franquícia,
de subproductes, de subcontractació i de residus, així com
llotges de contractació.
d) Desenvolupar activitats de mediació, així com
d'arbitratge mercantil, nacional i internacional, de conformitat
amb el que estableix la legislació vigent.
e) Prestar serveis de consultoria privada per a la millora de
la competitivitat empresarial.
f) Realitzar actuacions de promoció i suport a l'expansió
nacional i internacional d'empreses.
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g) Qualssevol altres activitats de caràcter privat que s'ajustin
als requisits indicats en aquest apartat.
L'efectiva prestació per les cambres de les activitats de
caràcter privat indicades en l'apartat anterior està subjecta a
l’autorització prèvia del seu ple en els termes que determini el
reglament de règim interior de la cambra.
6. Per a l'exercici adequat de les seves funcions, i amb
l’autorització prèvia de l'administració tutelar, les cambres
poden promoure o participar en tota classe d'associacions,
fundacions i societats civils o mercantils, així com subscriure
els convenis de col·laboració oportuns. L'administració tutelar
ha de determinar els mecanismes de seguiment corresponents.
Per a l'atorgament de la dita autorització s'ha de justificar la
necessitat o conveniència de la promoció o participació
prevista. Igualment, l'òrgan competent de l'Administració
autonòmica en matèria de cambres pot denegar l'autorització
quan la cambra sol·licitadora no hagi acreditat, amb caràcter
previ, que la seva participació en les entitats i els convenis
assenyalats no afectarà el manteniment del seu equilibri
pressupostari.
7. L'autorització a què fa referència l'apartat anterior no
implica, en cap cas, l'assumpció de cap responsabilitat, ni
principal ni subsidiària, per part de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb els
drets i les obligacions derivats de les actuacions de les cambres
en l'àmbit de les seves activitats privades.
Article 5
Serveis mínims obligatoris
El Govern de les Illes Balears pot declarar serveis mínims
obligatoris els que estimi imprescindibles per a cada cambra
respecte a les funcions previstes en la normativa bàsica estatal
i a les establertes en l'article 4 d’aquesta Llei, sense perjudici
que determinades funcions i serveis els pugui exercir una altra
cambra de l'àmbit territorial de les Illes Balears.
Article 6
Plans camerals autonòmics
1. Per a l'execució d'actuacions d'interès general en
desenvolupament de les funcions de les cambres el Govern de
les Illes Balears pot establir un o diversos plans camerals
autonòmics en aquelles matèries que siguin de la seva
competència, especialment en internacionalització, en formació
professional i en competitivitat de les empreses de les Illes
Balears.
2. El Govern de les Illes Balears, amb prèvia consulta a les
cambres de les Illes Balears, aprovarà els plans camerals
autonòmics, que han de tenir, almenys, el contingut mínim
següent:
a) Actuacions previstes i memòria justificativa de la seva
necessitat i de la seva contribució a l'assoliment de les finalitats
indicades en l'apartat anterior. Mecanismes, si s’escau, de
coordinació amb els plans camerals de la Cambra d'Espanya.
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b) Terminis màxims d'execució de les actuacions previstes,
definició d'objectius i indicadors del seu grau de compliment,
així com mecanismes de correcció de desviacions en el
compliment dels indicadors.
c) Criteris quantitatius i qualitatius de mesurament del
compliment dels objectius i del grau d'eficiència en la gestió.
d) Estudi econòmic de les actuacions previstes en el pla
cameral, amb desglossament del cost de les actuacions anuals
previstes i els recursos personals, materials i pressupostaris
necessaris.
e) Mecanismes de finançament de les actuacions previstes
en el conveni, que han d'estar totalment o parcialment vinculats
al compliment dels indicadors d'execució i efectes del dit
finançament en l'objectiu pressupostari del Govern de les Illes
Balears, així com determinació de l'aplicació pressupostària a
la qual s'han d’imputar les actuacions previstes.
f) Les garanties, si escau, del compliment de les
obligacions.
g) Creació d'un Consell Rector encarregat del seguiment, el
desenvolupament i la valoració de l'execució del Pla Cameral
Autonòmic, integrat per representants del Govern de les Illes
Balears i de cadascuna de les cambres, en el nombre i la forma
que es determini reglamentàriament.
h) Correspondrà al Consell Rector:
i. Fer un seguiment periòdic de l'evolució i el
desenvolupament del pla cameral en execució.
ii. Estudiar qualsevol mesura, iniciativa o activitat
específica relativa a l'execució del pla cameral en vigor o
que s’hagi d’incloure en plans camerals successius, i
traslladar-la, si s’escau, al Govern de les Illes Balear.
iii. Proposar mesures addicionals de correcció de les
desviacions detectades en l'execució del pla cameral.
iv. Aprovar anualment un informe d'avaluació del
compliment del pla cameral.
3. El Govern de les Illes Balear pot atorgar, en funció de les
disponibilitats pressupostàries, dotacions o subvencions de
concessió directa per a l'execució de les actuacions previstes en
els plans camerals a les cambres oficials de comerç, indústria,
serveis i navegació de les Illes Balears, en funció de la
naturalesa de cada activitat, mitjançant la subscripció del
conveni de col·laboració corresponent.
Capítol II
Àmbit territorial
Article 7
Àmbit territorial
1. A les Illes Balears hi pot haver les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa i Formentera.
2. No es poden crear cambres oficials d'àmbit inferior a la
demarcació de cada una d'elles.
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Article 8
Delegacions territorials
1. Les cambres poden establir, dins la seva demarcació
territorial, oficines i dependències en les poblacions que, per la
seva importància econòmica i per la seva activitat industrial o
mercantil, ho aconsellin per al compliment mateix de les seves
finalitats. Els acords de creació de delegacions s’han de
notificar a la conselleria competent en matèria de comerç del
Govern de les Illes Balears.
2. Aquestes delegacions manquen de personalitat jurídica i
actuen com a òrgans desconcentrats per a la prestació dels
serveis de la cambra.
Article 9
Integració i extinció de cambres
1. La integració de cambres suposa la incorporació d'una o més
cambres a una altra, mitjançant la desaparició de la cambra o
cambres incorporades i la seva annexió a la que continua
subsistent, pel procés de fusió per absorció, cas en què
l'absorbent manté la personalitat jurídica i l'absorbida
s'extingeix. La integració pot ser voluntària o forçosa.
2. La integració voluntària ho ha de ser per acord de la cambra
absorbent i la cambra o les cambres absorbides, adoptat pels
plens respectius amb el quòrum exigit, i la integració pretesa
s’ha de justificar mitjançant l'estudi econòmic corresponent en
el qual es posi en relleu que la cambra absorbent, després de la
integració, compta amb prou recursos per al compliment de les
funcions que assumeix i pot garantir la qualitat dels serveis que
presti.
3. La integració forçosa, la pot determinar l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els supòsits
d'inviabilitat econòmica de la cambra o en els previstos en la
Llei per a la dissolució o suspensió dels seus òrgans de govern.
4. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en exercici de les facultats de tutela que té assignades,
pot acordar l'extinció de cambres, com a mesura excepcional de
salvaguarda dels interessos generals del comerç, la indústria,
els serveis o la navegació, la representació dels quals
constitueix la seva finalitat essencial. L'acord ha de ser adoptat
pel Consell de Govern, amb el requeriment previ efectuat a la
cambra interessada i mitjançant la incoació de l'oportú
procediment administratiu, quan es donin les condicions
d'insuficiència econòmica per al seu manteniment o en el
supòsit que efectuades dues eleccions successives resulti
impossible constituir el ple de la cambra.
5. L'acord d'extinció en els supòsits assenyalats determina la
integració de la cambra dissolta en una altra d'existent i la
liquidació de l'actiu i passiu, amb l'adscripció a aquesta dels
mitjans materials o el romanent resultant.
6. En qualsevol cas ha de quedar garantida la viabilitat
econòmica i funcional de la cambra absorbent.
7. La cambra resultant del procediment d'integració és, amb
caràcter general, successora de la integrada.

8. Els acords del Consell de Govern en matèria d'extinció i
integració de cambres s’han de publicar en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, i són susceptibles de recurs en la forma
establerta en la legislació del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Capítol III
Adscripció, cens i organització
Article 10
Adscripció a les cambres
1. Les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres,
que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o
navilieres en l'àmbit territorial de les Illes Balears han de
formar part de les cambres dins de la circumscripció de les
quals tinguin establiments, delegacions o agències, sense que
d'això es desprengui cap obligació econòmica ni cap tipus de
càrrega administrativa, i s’ha de procedir a l'adscripció d'ofici
d’aquestes.
2. S'entén que una persona física o jurídica exerceix una
activitat comercial, industrial, de serveis o de navegació quan
per aquesta raó queda subjecta a l'impost d'activitats
econòmiques o tribut que el substitueixi al territori
corresponent de l'àmbit de les cambres.
3. En general, es consideren activitats incloses en l'apartat 1
d'aquest article totes les relacionades amb el tràfic mercantil,
tret de les excloses expressament per aquesta Llei o per la
legislació sectorial específica.
En tot cas, n’estan excloses les activitats agrícoles,
ramaderes i pesqueres de caràcter primari i els serveis de
mediadors d'assegurances i reassegurances privades que prestin
persones físiques, així com els corresponents a professions
liberals.
Article 11
Cens públic
1. Les cambres han d’elaborar un cens públic d'empreses del
qual han de formar part les persones físiques o jurídiques,
nacionals o estrangeres, que exerceixin les activitats
comercials, industrials, de serveis i navilieres en l'àmbit
territorial de les Illes Balears, per a l'elaboració del qual han de
comptar amb la col·laboració de l'administració tributària
competent així com d'altres administracions que aportin la
informació necessària, i han de garantir, en tot cas, la
confidencialitat en el tractament i l'ús exclusiu d’aquesta
informació.
2. Per a l'elaboració del cens públic d'empreses les
administracions tributàries han de facilitar a les cambres les
dades de l'impost sobre activitats econòmiques i les censals de
les empreses que siguin necessàries. Únicament tenen accés a
la informació facilitada per l'administració tributària els
empleats de cada cambra que determini el ple.
Aquesta informació s'ha d’utilitzar per a l'elaboració del
cens públic d'empreses, per al compliment de les funcions
publicoadministratives que aquesta Llei atribueix a les cambres
així com per a l'elaboració del cens electoral a què fa referència
l'article 21 d’aquesta Llei.
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El personal esmentat té, amb referència a les dades
indicades, el mateix deure de sigil que els funcionaris de
l'administració tributària. L'incompliment d'aquest deure
constitueix, en tot cas, una infracció molt greu de conformitat
amb el seu règim disciplinari.
Article 12
Òrgans de govern
1. Els òrgans de govern de les cambres són el ple, el comitè
executiu i el president o presidenta.
2. A més les cambres han de comptar amb un secretari o
secretària general. Igualment han de comptar, en la mesura en
què així ho disposin, amb el personal directiu i el personal
laboral necessari per a l’exercici correcte de les seves funcions.
3. Els reglaments de règim interior de les cambres han de
regular l'organització i el funcionament dels òrgans de govern,
dins els límits assenyalats per la legislació bàsica estatal i per
la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. El mandat dels òrgans de govern de les Cambres és de quatre
anys, i poden ser reelegits.
5. Les persones inhabilitades per a l'exercici d'ocupació o
càrrec públic no poden formar part dels òrgans de govern, ni
exercir els càrrecs directius a què es refereixen els paràgrafs
anteriors.
Article 13
El ple
1. El ple és l'òrgan suprem de govern i de representació de la
cambra; està compost per 42 vocals en el cas de la Cambra de
Mallorca, per 15 vocals en el cas de la Cambra de Menorca i
per 15 vocals en el de la Cambra d'Eivissa i Formentera, i el
seu mandat és de quatre anys.
2. La composició del ple és la següent:
a) 28 vocals en el cas de la Cambra Mallorca, 10 vocals en
el cas de la Cambra de Menorca i 10 vocals en el cas de la
Cambra d'Eivissa i Formentera, són les persones representants
de totes les empreses pertanyents a la cambra corresponent,
elegides mitjançant sufragi igual, directe i secret, en atenció a
la representativitat dels diferents sectors econòmics que
pertoquin d'acord amb la classificació en els grups i, si s’escau,
en les categories, establerts en el reglament de règim interior de
cada cambra, que es determinin d'acord amb els criteris
següents:
! Contribució de les empreses pertanyents a cada grup al
producte interior brut.
! Nombre d'empreses agrupades sectorialment per grups
d'epígrafs d'activitat de l'impost d'activitats econòmiques o
tribut que el substitueixi.
! Nombre de llocs de treball directes creats per les
empreses integrants en cada grup.
b) 4 vocals en el cas de la Cambra de Mallorca i 2 vocals en
el cas de la Cambra de Menorca i de la Cambra d'Eivissa i
Formentera, corresponen a persones representants d'empreses
i persones de reconegut prestigi de la vida econòmica dins la
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circumscripció de cada cambra, elegides en la forma que es
determini reglamentàriament.
Aquestes persones representants s’han de designar a
proposta de les organitzacions empresarials intersectorials i
territorials més representatives, per a la qual cosa han de
presentar la llista de persones candidates proposades en un
nombre que correspongui a les vocalies a cobrir. Per a això s’ha
de tenir en compte el que disposi la llei de participació
institucional.
c) 10 vocals en el cas de la Cambra de Mallorca, 3 vocals
en el cas de la Cambra de Menorca, 3 vocals en el de la
Cambra d'Eivissa i Formentera, corresponen a persones
representants de les empreses de major aportació voluntària a
cada demarcació, elegides en la forma que es determini
reglamentàriament, en funció de l'import de les aportacions
voluntàries i els patrocinis realitzats per les empreses. A aquest
efecte, s’han de tenir en compte les aportacions que aquestes
persones representants facin a la Cambra d'Espanya.
3. La condició de membre del ple és única i indelegable, i no
té caràcter retribuït.
4. Els membres del ple tenen el dret i el deure d'assistir, amb
veu i vot, a les sessions que aquest dugui a terme.
5. Poden assistir a les reunions del ple, amb veu però sense
vot, les persones de reconegut prestigi de la vida econòmica de
l'àmbit territorial de la demarcació de la cambra. A aquesta
finalitat, el president o presidenta ha de proposar als vocals de
les lletres a), b) i c) una llista que superi en un terç el nombre
de vocalies a elegir, determinades en el reglament de règim
interior.
6. El ple cessa després de la convocatòria d'eleccions i roman
en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.
7. Els membres electes del ple han de prendre possessió dels
seus càrrecs a la seu de la cambra dins el mes següent al de la
seva elecció.
8. El ple de la cambra, per poder fer vàlidament les seves
sessions en primera convocatòria, ha d'estar constituït, almenys,
per les dues terceres parts dels seus components, i ha d’adoptar
els acords per majoria simple dels assistents. En cas de no
poder constituir-se en primera convocatòria, el ple pot quedar
constituït en segona convocatòria sempre que hi assisteixin la
meitat més un dels seus components i, en aquest cas, perquè els
acords siguin vàlids, han d'adoptar-se amb el vot favorable de
dos terços dels assistents.
9. En el reglament de règim interior s’ha de determinar el
règim de provisió de vacants del ple.
10.
El secretari o secretària general i el director o directora
gerent, si n'hi ha, han d’assistir, amb veu però sense vot, a les
reunions del ple.
11.
L'administració tutelant pot designar un representant,
que ha de ser necessàriament convocat a les reunions del ple i
que hi ha d’assistir amb veu però sense vot.
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Article 14
El comitè executiu

Article 17
El secretari o secretària general

1. El comitè executiu és l'òrgan permanent de gestió i
administració a proposta del ple de la cambra, i està format per
les persones que exerceixin la presidència, les vicepresidències,
la tresoreria i pels vocals que es determinin en el reglament de
règim interior i elegits entre els membres del ple.

1. Les cambres han de tenir un secretari o secretària general
que ha de tenir una llicenciatura o titulació de grau superior. El
secretari o secretària general està sotmès al règim de
contractació laboral.

2. El nombre de membres del comitè executiu ha de ser, com
a mínim, de nou a la Cambra de Mallorca i de cinc a les
cambres de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i ha de garantir
la pluralitat del ple.
3. L'administració tutelant pot designar un representant, que ha
de ser convocat a les reunions de l'indicat òrgan de govern, que
hi ha d’assistir amb veu però sense vot.
4. El secretari o secretària general i el director o directora
gerent, si n'hi ha, han d’assistir, amb veu però sense vot, a les
reunions del comitè executiu.
5. El comitè executiu, per poder fer vàlidament les seves
sessions, ha d'estar constituït, almenys, per la meitat més un
dels seus components amb dret a vot.
6. La condició de membre del comitè executiu és única i
indelegable, i no té caràcter retribuït.
Article 15
El President o Presidenta
1. El president o presidenta és l'òrgan de govern que té la
representació de la cambra i exerceix la presidència de tots els
seus òrgans col·legiats. És responsable de l'execució dels
acords del ple i del comitè executiu. El càrrec de president o
presidenta no és retribuït.

2. El seu nomenament i cessació correspon al ple de la cambra,
per acord motivat adoptat per la meitat més un dels seus
membres. El nomenament ha de tenir lloc prèvia convocatòria
pública.
3. Qui ocupi la secretaria general té com a funcions, a més de
les que expressament li atribueixi el reglament de règim interior
o que, si s’escau, li delegui expressament la presidència o el
mateix comitè executiu, vetlar per la legalitat dels acords dels
òrgans de govern de la cambra, i ha de fer, quan sigui
procedent, les advertències pertinents en aquest sentit i donar
fe pública dels actes i acords adoptats; a aquests efectes ha
d’assistir a les sessions dels òrgans de govern amb veu però
sense vot.
4. Qui ocupi la secretaria general ha de dirigir tots els serveis
de la cambra, i ha de respondre del seu funcionament davant el
comitè executiu, tret dels casos en què les cambres disposin
d'un director o directora gerent.
5. El reglament de règim interior ha de determinar la forma i els
supòsits en què hagi de ser substituït qui ocupi la secretaria
general, en ocasió d'absència temporal, vacant, malaltia o
qualsevol altre supòsit d'impediment temporal.
Article 18
El director o directora gerent i altre personal

2. El president o presidenta és elegit pel ple entre els seus
membres, en la forma que determinin els reglaments de règim
interior de cada cambra i supletòriament en la forma que
reglamentàriament determini l'administració tutelant, i pot ser
reelegit en una sola ocasió consecutivament.

1. Les cambres poden comptar amb un director o directora
gerent, que ha de tenir una llicenciatura o titulació de grau
superior; estar sotmès al règim de contractació laboral; ser
nomenat d’acord amb el que assenyala l'article 14 de la Llei
4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació, i ha d’exercir les funcions
executives i directives que li atribueixi el ple.

Article 16
Els vicepresidents o vicepresidentes i el tresorer o tresorera

2. Quan no hi hagi director o directora gerent, les seves
funcions les ha d’assumir el secretari o secretària general.

1. Poden elegir-se com a màxim 2 vicepresidents o
vicepresidentes, d'acord amb la representativitat del ple, que
són elegits i se’n disposa el cessament per acord d’aquest entre
els seus membres, conforme a l'establert en el reglament de
règim interior de la cambra.

3. Tot el personal, incloent-hi qui ocupi la secretaria general,
que exerceixi les seves funcions al servei de les cambres queda
subjecte al dret laboral.

2. El tresorer o tresorera és elegit i se’n disposa el cessament
per acord del ple entre els seus membres, conforme al
reglament de règim interior de la cambra.
3. Els vicepresidents o vicepresidentes i el tresorer o tresorera
són membres del comitè executiu.

4. El reglament de règim interior de cada cambra ha d’establir
el règim del personal al servei de la cambra, així com el
procediment per contractar-lo, que s'ha d'adequar als principis
d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de la convocatòria.
5. Així mateix, queden sotmesos al règim d'incompatibilitats
que estableixi el reglament de règim interior de cada cambra.
En qualsevol cas, l'exercici d'un lloc de treball al servei de les
cambres és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec,
professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l'estricte compliment dels seus deures o
comprometre la seva imparcialitat o independència.
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Article 19
Reglament de règim interior i codi de bones pràctiques
1. Cada cambra s’ha de regir pel seu propi reglament de règim
interior, a proposta del ple aprovada per majoria qualificada de
dos terços i aprovat per la conselleria competent en matèria de
comerç, la qual també en pot promoure la modificació.
2. Els actes que acordin l'aprovació o la modificació dels
reglaments de règim interior de la cambres s’han de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per modificar el reglament de règim interior, s'han
d'observar els mateixos tràmits que per aprovar-lo.
Els reglaments de règim interior de les cambres sotmesos a
aprovació es consideren aprovats si, una vegada transcorreguts
tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de
l'administració tutelant, aquesta no n’ha denegat expressament
l’aprovació, no ha formulat objeccions en contra seu, ni n’ha
promogut la modificació.
En el supòsit que l'administració tutelant, d'ofici o com a
conseqüència de la presentació d'un reglament de règim
interior, en promogui la modificació, ha d'assenyalar el termini,
no inferior a dos mesos, per a una nova tramesa del reglament,
la seva modificació o les al·legacions que s'estimin oportunes.
Rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini de tres
mesos sense que hagi rebut la nova proposta o quan aquesta no
s'ajusti a la modificació requerida, l'òrgan competent en matèria
de cambres ha de dictar la resolució que estimi procedent, una
nova redacció del reglament de règim interior inclosa.
Presentat el text corregit dins del termini establert o les
al·legacions a la modificació proposada, s'han d’entendre
estimades aquestes o aprovada la modificació quan hagin
transcorregut dos mesos des de la seva presentació al registre
de l'administració tutelant.
3. En el reglament de règim interior s’han de regularan, en tot
cas, les qüestions següents:
a) L'estructura del ple; les seves funcions; el nombre i la
forma d'elecció dels membres del comitè executiu; les normes
de funcionament dels seus òrgans de govern, i la cobertura de
possibles vacants sobrevingudes després de les eleccions.
b) El procediment d'obertura, gestió i tancament de les
delegacions territorials.
c) El procediment d'aprovació i revisió de les activitats
privades que ha de dur a terme la cambra.
d) El règim, el procediment de contractació i les
incompatibilitats del personal de la cambra.
e) Els mecanismes adequats per assegurar el funcionament
normal de la cambra, en allò no previst en aquesta Llei i en les
seves normes de desplegament complementari.
f) Qualssevol altres conceptes establerts per aquesta Llei o
la seva normativa de desplegament.
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g) S'han d’incloure com a annexos al reglament de règim
interior l'estructura i la composició del ple quant a la seva
distribució per grups i, si s’escau, categories, així com el règim
de personal al servei de la cambra.
4. Així mateix les cambres han d'elaborar un codi de bones
pràctiques que garanteixi la imparcialitat i la transparència en
l’exercici de les seves funcions publicoadministratives. Ha de
ser aprovat pel ple i traslladat a l'administració tutelant. Aquest
codi s'ha de publicar en la pàgina web de les cambres. En el
codi de bones pràctiques han de constar, entre d’altres, els
aspectes següents:
a) Mecanismes que garanteixin la imparcialitat de les
cambres en l’exercici de les seves funcions
publicoadministratives, i que hi permetin l'accés a totes les
persones destinatàries d’aquestes en condicions d'igualtat
absoluta.
b) Mecanismes que garanteixin la satisfacció de l'interès
general i de les necessitats reals de les persones destinatàries de
les funcions assumides per les cambres, i l’exercici d’aquestes
funcions amb una voluntat de servei a la societat.
c) Mecanismes que garanteixin l'accés i la difusió de tota la
informació que consti en poder de les cambres, relativa a la
seva actuació en l'execució de funcions de caràcter
publicoadministratiu, de manera que els interessats en puguin
conèixer les decisions i la motivació.
Capítol IV
Règim electoral
Article 20
Regulació del procediment electoral i dret electoral actiu i
passiu
1. El règim electoral de les cambres s’ha de regir pel que
preveuen la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres;
aquesta Llei, i la normativa reglamentària de desplegament.
Amb caràcter supletori i en allò que hi resulti aplicable, s'ha
d’ajustar al que disposa el règim electoral general.
2. Tenen dret electoral actiu i passiu les persones naturals i
jurídiques que compleixin els requisits de l'article 17 de la Llei
4/2014.
3. Per ser elector o electora, ja sigui en nom propi o en
representació de persones jurídiques, es requereix majoria
d'edat, no estar incurs en cap causa legal que impedeixi aquesta
condició i tenir una relació directa amb la persona jurídica
representada. S'entén per relació directa la condició
d'administrador, soci o empleat de la representada.
4. Les persones candidates a formar part dels òrgans de govern
de les cambres, a més, han de tenir la nacionalitat espanyola o
d'un Estat membre de la Unió Europea, la d'un Estat part en
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o la d'un Estat als
nacionals del qual s'estengui, en virtut de l’acord o tractat
internacional corresponent, el règim jurídic previst per als
ciutadans anteriorment esmentats, portar com a mínim dos anys
d'exercici en l'activitat empresarial als territoris esmentats i
trobar-se al corrent en el pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
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5. Les persones d'una altra nacionalitat poden ser candidates
d'acord amb el principi de reciprocitat, sempre que compleixin
els altres requisits exigits en el paràgraf anterior.
6. Per ser persona candidata a ser membre del ple, serà
necessari, a més, estar inclòs al cens electoral dins del grup per
la representació del qual s'opta.
7. Les persones naturals o jurídiques que exerceixin activitats
corresponents a diversos grups o diverses categories del mateix
grup dels censos d'una cambra tenen dret a sufragi actiu i passiu
en cadascun d’ells. Si resulten elegides a més d'un grup o
categoria, han d'optar per la representació als òrgans de govern
de només un d'ells.
Article 21
Cens electoral general i específic

Article 23
Convocatòria d'eleccions
1. Una vegada obert el procés electoral pel ministeri competent,
correspon a l'òrgan tutelar, prèvia consulta a les cambres, la
convocatòria d'eleccions per a la renovació dels membres dels
plens de les cambres. El procés electoral s'ha d’establir
reglamentàriament.
2. La convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears com a mínim amb trenta dies d'antelació a la data
de les eleccions i cada cambra l’ha de fer pública a les seves
seus socials, així com publicar-ne l'anunci en el diari de més
circulació a la seva demarcació territorial corresponent, sense
perjudici de difondre-la a través d'altres mitjans de
comunicació que estimi oportuns.
3. En la convocatòria s’han de fer constar:

1. El cens electoral de les cambres ha d’estar constituït per la
totalitat de les persones físiques o jurídiques, nacionals o
estrangeres, que exerceixin les activitats comercials, industrials,
de serveis o navilieres no excloses de conformitat amb l'article
7 de la Llei 4/2014.
2. El cens electoral de les cambres ha de comprendre la totalitat
de les seves persones electores, classificades en grups i, si
s’escau, en categories, en consideració a la importància
econòmica dels diversos sectors representats, en la forma que
es determini reglamentàriament; classificació que ha de revisar
cada quatre anys el comitè executiu, amb referència a l'1 de
gener.
3. Les cambres han d’elaborar, a més del cens electoral general,
un cens electoral específic constituït exclusivament per les
persones físiques o jurídiques que, formant part del cens
electoral general, hagin realitzat aportacions voluntàries a cada
demarcació, en la forma que es disposi reglamentàriament i en
el seu reglament de règim interior.
4. Les persones que integren el cens electoral tenen dret de vot
per a l'elecció dels òrgans de govern de les cambres dins de la
circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o
agències.
Article 22
Publicitat del cens electoral
1. Una vegada obert el procés electoral, i dins els terminis que
reglamentàriament s'estableixin, cada cambra ha d'exposar el
seu cens al públic, en l’adreça corporativa, en les seves
delegacions i en aquells altres llocs que estimi oportú.
2. Les reclamacions sobre la inclusió o exclusió de les
empreses als grups i categories corresponents poden
presentar-se des del moment en què s'iniciï l'exposició dels
censos al públic fins a l’acabament del termini que
reglamentàriament s'estableixi.
3. Correspon al comitè executiu de la cambra resoldre les
reclamacions a què fa referència l'apartat anterior, en els
terminis que reglamentàriament es determinin.

a) Les seus de les juntes electorals.
b) El nombre de col·legis electorals i els llocs on hagin
d'instal·lar-se.
c) El dia i les hores en què les persones electores poden
emetre el vot presencial. Quan s'estableixin diversos col·legis
electorals, les votacions s’hi han de fer simultàniament.
d) Els terminis i requisits per a l'exercici del vot per correu.
4. Contra els acords de les cambres sobre reclamacions al cens
electoral i els adoptats per les juntes electorals es pot interposar
un recurs davant la conselleria competent en matèria de
comerç.
Article 24
Juntes electorals: constitució i composició
1. De conformitat amb l'article 18.2 de la Llei 4/2014, bàsica de
les cambres, per garantir l'objectivitat i la transparència de les
eleccions, s’han de constituir juntes electorals, amb la
composició i les funcions que es determinin reglamentàriament,
de manera que es garanteixi la seva actuació independent i
eficaç.
2. Una vegada publicada la convocatòria, en el termini que
reglamentàriament s'estableixi, s’han de constituir les juntes
electorals, integrades per:
a) Dos representants de les persones electores de les
cambres, elegits per sorteig públic entre una llista de les
persones electores proposades pel ple, en nombre d'un per cada
grup, en els terminis i les condicions que s'estableixin
reglamentàriament. Si l'elecció recau en un elector o electora
que presenta la seva candidatura per ser membre del ple, ha de
renunciar a formar part de la junta electoral.
b) Dos representants elegits per l'administració tutelant, un
dels quals ha d’exercir les funcions de president o presidenta.
3. El president o presidenta ha de nomenar el secretari o
secretària de la junta electoral, amb veu però sense vot, entre
personal funcionari de la conselleria que exerceixi les
competències en matèria de comerç.
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4. En qualsevol cas, la junta electoral pot demanar
l'assessorament en dret dels secretaris o secretàries generals de
les cambres.
5. Els acords de la junta electoral, constituïda, almenys, per tres
dels seus membres incloent-hi el president o presidenta, i amb
l'assistència del secretari o secretària, s'adopten per majoria
dels vots dels membres presents, i és de qualitat, en cas
d'empat, el del president o presidenta.
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8. Contra els acords de la junta electoral es pot interposar un
recurs d'alçada davant la persona titular de l'òrgan que
exerceixi les funcions de tutela. El recurs no suspèn el procés
electoral, tret que l'administració tutelant consideri que la seva
resolució resulta fonamental per al desenvolupament del
procés.
Article 27
Vot no presencial

1. Les juntes electorals tenen l’àmbit corresponent a cada
demarcació de les cambres.

Les persones electores que prevegin que en la data de
votació no podran exercir el seu dret personant-se al col·legi
electoral corresponent, poden emetre el seu vot amb subjecció
als mitjans, requisits i terminis que s'estableixin
reglamentàriament.

2. El mandat de la junta electoral es prolonga fins a la
constitució del ple de la cambra, moment en què queda dissolta.

Article 28
Òrgans de govern en funcions

3. Les funcions de la junta electoral, per a la possible provisió
de vacant del ple després de les eleccions, han de ser assumides
pel comitè executiu de la cambra respectiva.

1. Els òrgans de govern han de continuar en funcions en
l'exercici de les seves atribucions des de la convocatòria de les
eleccions fins a la constitució del nou ple o, si s’escau, fins a la
designació de la comissió rectora que s'estableix en l'apartat 4
d'aquest article.

Article 25
Àmbit i mandat

Article 26
Presentació i proclamació de candidatures
1. Una vegada publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, és procedent la presentació de candidatures
davant la secretaria de la cambra respectiva.
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb
l'acceptació de la persona candidata, davant la secretaria de la
cambra. En el cas de les persones jurídiques, les candidatures
s'han d'acreditar mitjançant un poder general de representació
o un acord exprés del consell d'administració.
3. Les candidatures han de ser avalades per la signatura,
almenys, del 5 % de les persones electores dels grups o, si
s’escau, de la categoria corresponent. Si el nombre de persones
electores del grup o de la categoria és superior a dues-centes,
és suficient amb la signatura de deu d'elles per a la presentació
de la candidatura.
4. Finalitzat el termini de presentació de les candidatures, la
junta electoral, després de comprovar el compliment dels
requisits exigits, procedeix a la proclamació de les persones
candidates.
5. Quan el nombre de persones candidates que han estat
proclamats per un grup o categoria resulta igual al dels
membres a elegir, la seva proclamació equival a l'elecció.
6. El termini, la forma i les condicions de presentació i
proclamació de les candidatures s’han de desplegar
reglamentàriament.

2. Els òrgans de govern de la cambra han de facilitar el normal
desenvolupament del procés electoral i de la formació i
constitució del nou ple, així com el traspàs de funcions i poders
als nous òrgans de govern elegits, i han de limitar la seva
actuació, des de la data de convocatòria de les eleccions per
l'administració tutelant, al despatx ordinari dels afers de la
cambra i abstenir-se d'adoptar qualssevol altres acords, tret de
casos d'extrema urgència, que han d'estar prou acreditats i
autoritzats per l'administració tutelant.
3. Al president o presidenta de la cambra en funcions li
corresponen les funcions de representació ordinària de la
cambra, així com presidir les reunions dels seus òrgans de
govern i, en matèria econòmica, fer i expedir ordres de
pagament i cobrament, sempre que no comprometin l'actuació
dels nous òrgans de govern electes.
4. En cas que no pugui constituir-se el ple, el departament que
exerceix les funcions de tutela ha de designar una comissió
rectora per al funcionament de la cambra. Si en el termini de
tres mesos la comissió rectora no aconsegueix la constitució del
nou ple pels procediments establerts en aquesta Llei i en el seu
Reglament de desplegament, ha de sol·licitar a l'òrgan tutelant
la convocatòria de noves eleccions.
5. La comissió rectora està constituïda pels membres següents:
a) El president o presidenta de la cambra en funcions o, si
s’escau, el vicepresident o vicepresidenta que el substitueixi.
b) El secretari o secretària general de la cambra.

7. La junta electoral ha de reflectir en una acta la proclamació
de les persones candidates i les incidències que s'hagin produït.
S’ha d’enviar una còpia certificada de l'acta a l'administració
tutelant i se n’ha de fer publicitat del mitjançant anunci fixat a
la seu social de la cambra i, almenys, en un dels diaris de més
circulació de les Illes Balears.

c) Quatre vocals dels grups i les categories de més
importància econòmica dels diversos sectors representats en el
ple en funcions, elegits pel president o presidenta en la forma
en què es determini reglamentàriament.
d) Un representant de l'administració tutelant.
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6. L'exercici de funcions inclou únicament aquelles activitats de
gestió, administració i representació indispensables per al
funcionament ordinari de la corporació, de manera que no es
comprometi l'actuació dels òrgans de govern electes.
Article 29
Constitució dels òrgans de govern
1. Els membres elegits per sufragi han de prendre possessió
dels seus càrrecs a la seu de la cambra dins del mes següent al
de la seva elecció. Les persones físiques ho han de far
personalment. Les persones jurídiques, per mitjà d'un
representant designat a l’efecte amb poder suficient, i sempre
que compleixi els requisits que estableix l'article 20.3 d’aquesta
Llei.
2. El procés electoral de la sessió constitutiva s’ha de
desenvolupar conforme al Reglament de desplegament
d’aquesta Llei i al reglament de règim interior de la cambra.
Capítol V
Règim econòmic i pressupostari
Article 30
Règim econòmic
1. Les cambres, per al finançament de les seves activitats,
disposen dels ingressos següents:
a) Els ingressos ordinaris i extraordinaris obtinguts pels
serveis que prestin i, en general, per l'exercici de les seves
activitats.
b) Els productes, rendes i increments del seu patrimoni.
c) Les aportacions voluntàries d'empreses o entitats
comercials.
d) Els llegats i donatius que puguin rebre.
e) Els procedents de les operacions de crèdit que es facin.
f) Les dotacions o subvencions de concessió directa que els
siguin atorgades per a l'execució de les actuacions que els
corresponguin en el marc dels plans camerals autonòmics.
g) Les que provinguin dels convenis de col·laboració per a
la realització de l'encomanda, delegació o concessió previstos
en l'article 4.4 d’aquesta Llei.
h) Qualssevol altres que els puguin ser atribuïts per llei, en
virtut de conveni o per qualsevol altre procediment de
conformitat amb l'ordenament jurídic.
2. La disposició de béns patrimonials ha de tenir l'autorització
de l'administració tutelant quan es tracti de béns immobles.
Reglamentàriament es poden determinar altres supòsits en què
sigui necessària la seva autorització per a la disposició per part
de les cambres d'un altre tipus de béns patrimonials, en funció
del seu abast econòmic.

Article 31
Transparència
1. Les persones que gestionin béns i drets de les cambres
queden subjectes a indemnitzar els danys i perjudicis que els
puguin causar per accions o omissions realitzades per dol,
culpa o negligència greu amb infracció de la normativa vigent,
independentment de la responsabilitat penal o d'un altre ordre
que els pugui correspondre.
2. Les cambres, en l’exercici de les seves funcions
publicoadministratives, queden subjectes a la normativa
reguladora en l'àmbit de transparència i bon govern aplicable
a les administracions públiques. Conforme a això, han de fer
públiques les subvencions que rebin així com altres tipus de
recursos públics que puguin percebre per a l’exercici de les
seves funcions. Igualment han de fer públiques les retribucions
percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables
respectius, així com les indemnitzacions percebudes, si s’escau,
en ocasió del cessament en el seu càrrec per qualsevol causa.
Article 32
Pressupostos i liquidacions
1. Les cambres han d’elaborar els seus pressupostos ordinaris
i extraordinaris d'ingressos i despeses, així com les seves
corresponents liquidacions.
2. El ple de les cambres ha de sotmetre a l'aprovació de la
conselleria competent en matèria de comerç els pressupostos
ordinaris i extraordinaris, així com la seva liquidació, d’acord
amb els terminis que s'estableixin reglamentàriament. Així
mateix es poden establir les instruccions necessàries per a
l'elaboració dels pressupostos i les liquidacions.
3. En tot cas, els comptes anuals i les liquidacions s’han de
presentar, per a la seva aprovació, acompanyats de l'informe
d'auditoria de comptes corresponent.
Els comptes anuals, juntament amb l'informe d'auditoria i
l'informe anual sobre govern corporatiu, s’han de dipositar en
el registre mercantil i han de ser objecte de publicitat per la
cambra corresponent.
Correspon al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears la fiscalització de la destinació
dels fons públics que percebin les cambres de comerç de les
Illes Balears.
4. La conselleria competent en matèria de comerç pot requerir
a les Cambres tota la documentació complementària que estimi
procedent i, en la seva tasca de fiscalització, ha de rebre tota la
col·laboració que requereixi de la cambra i tenir lliure accés, si
ho considera necessari, a la documentació interior de l'auditoria
certificant i a rebre d'aquesta els informes complementaris que
demani.
Article 33
Comptabilitat
1. Les cambres han de dur un sistema comptable d'ingressos i
despeses, així com de les variacions del seu patrimoni.
Reglamentàriament, es poden establir requisits per a aquest
sistema.
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2. Per a l'adequada diferenciació entre les activitats públiques
i privades que poden desenvolupar en els termes de l'article 4
d'aquesta Llei, les cambres han de mantenir una comptabilitat
diferenciada en relació amb les seves activitats públiques i
privades, sense perjudici de la unicitat dels comptes anuals.
Capítol VI
Règim jurídic
Article 34
Tutela
1. Les cambres establertes al territori de les Illes Balears estan
subjectes en l'exercici de la seva activitat a la tutela de
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
a través de la conselleria competent en matèria de comerç.
2. La funció de tutela comprèn l'exercici de les potestats
administratives d'aprovació, fiscalització, resolució de recursos,
suspensió, dissolució i extinció.
3. En els supòsits de dissolució, liquidació i extinció previstos
en aquesta Llei, la funció de tutela comprèn el coneixement i la
direcció del procediment corresponent, així com l'adopció de
les mesures necessàries per garantir la prestació dels serveis
propis de les cambres, sense que l'administració tutelant quedi
directament o indirectament vinculada pels saldos deutors
derivats de la liquidació, dels quals ha de respondre
exclusivament el patrimoni de la cambra extingida.
4. L'exercici de les funcions de tutela no implica, en cap cas,
l'assumpció de responsabilitat alguna, ni principal ni
subsidiària, per part de l'administració tutelant en relació amb
els drets i les obligacions derivats de les actuacions de les
cambres en l'àmbit de les seves activitats.
5. Les relacions laborals queden fora de la tutela per part de
l'administració i estan subjectes a l'àmbit de gestió de les
cambres.
Article 35
Reclamacions i recursos
1. Les resolucions de les cambres dictades en exercici de les
seves competències de naturalesa publicoadministrativa, així
com les que afectin el seu règim electoral, són impugnables
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, previ recurs
administratiu formulat davant la conselleria que exerceixi les
competències en matèria de comerç, en els termes que
s'estableixin reglamentàriament.
2. Les actuacions de les cambres en altres àmbits i,
singularment, les de caràcter laboral, mercantil i civil s’han de
dilucidar davant els jutjats i tribunals competents.
3. En tot cas, les persones electores poden formular queixes
davant l'administració tutelant amb referència a l'actuació de les
cambres, que s’han de tramitar en els termes que s'estableixin
reglamentàriament.
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Article 36
Deure d'informació
1. Les cambres han de trametre a l'Administració de la
Comunitat Autònoma, en els terminis i en la forma que es
determini, còpia o extracte de tots els acords que adoptin els
seus òrgans de govern en relació amb les seves funcions
publicoadministratives.
2. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pot sol·licitar l'ampliació o aclariment de la informació
a què es refereix l'apartat anterior, així com qualsevol altra que
consideri d'interès relacionat.
Article 37
Suspensió i dissolució dels òrgans de govern
1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears pot suspendre l'activitat dels òrgans de les cambres en
els supòsits i mitjançant el procediment establert en l'article 37
de la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació.
2. Quan es donin les circumstàncies que preveu l'article 37 de
la Llei 4/2014, l'administració tutelant pot dissoldre els òrgans
de govern de les cambres i convocar noves eleccions o
suspendre l'activitat dels òrgans de govern de les cambres,
havent de quedar garantit el dret d'audiència d’aquests en la
tramitació del procediment, en el cas que es produeixin
transgressions de l'ordenament jurídic vigent que, per la seva
gravetat o reiteració, facin aconsellable aquesta mesura, així
com en els supòsits d'impossibilitat de funcionament normal
d'aquells.
L'acord de suspensió n’ha de determinar el termini de
durada, que no pot excedir de tres mesos, així com la
composició de la comissió gestora que té a càrrec seu la gestió
dels interessos de la cambra.
Si, transcorregut el termini de suspensió, subsisteixen les
raons que hi van donar lloc, dins del termini d'un mes, cal
procedir a la dissolució dels òrgans de govern de les cambres
i a la convocatòria de noves eleccions, així com a la pròrroga
de l'actuació de la comissió gestora. Així mateix es pot establir
que la prestació de serveis mínims per a les funcions públiques,
que s'estableixen en l'article 5 d’aquesta Llei, la realitzi una
altra cambra.
3. En cas de no ser possible la celebració de noves eleccions i
la constitució dels òrgans de govern de la cambra,
l'administració tutelant en pot acordar l’extinció i s’ha
d’adscriure el seu patrimoni, prèvia liquidació per l'òrgan de
gestió nomenat durant el període de suspensió, a la cambra
absorbent, conforme als termes establerts per a els procés
d'integració de l'article 9 d’aquesta Llei.
4. En el cas d'extinció, l'Administració de la Comunitat
Autònoma ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir
que les persones físiques i jurídiques adscrites definides en
l'article 7.1 de la Llei 4/2014, rebin els serveis propis de les
cambres.
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Disposició addicional única
Exercici de competències

Disposició final segona
Entrada en vigor

Quan aquesta Llei atribueix competències a la conselleria
competent en matèria de cambres, o al Govern de les Illes
Balears, sense especificar l'òrgan concret d'aquesta encarregat
d'exercir-les, o genèricament a l'Administració autonòmica, s'ha
d’entendre que les mencions es refereixen a la direcció general
que exerceix les competències en matèria de comerç o a l'òrgan
administratiu al qual les futures reestructuracions orgàniques
atribueixin amb caràcter general la tutela sobre les cambres.

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

Disposició transitòria primera
Adaptació dels reglaments de règim interior
Dins el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor
d’aquesta Llei, les cambres hi han d’adaptar el contingut dels
seus actuals reglaments de règim interior.
Disposició transitòria segona
Cambres existents
Sense perjudici del que disposa el capítol II d’aquesta Llei,
les cambres existents han de continuar exercint les seves
funcions en les seves respectives circumscripcions actuals.
Disposició transitòria tercera
Òrgans de govern
Els òrgans de govern de les cambres han de continuar
l'exercici de les seves funcions fins que es constitueixin els
nous òrgans de govern després de l'acabament del procés
electoral corresponent, d'acord amb el que preveu la Llei
4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació, i amb el que disposa aquesta
Llei.
Disposició transitòria quarta
Estructura provisional del ple de la cambra
Fins a la renovació dels òrgans de govern de les cambres,
després de l'acabament del procés electoral corresponent,
d'acord amb el que preveu la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i
amb el que disposa aquesta Llei, els reglaments de règim
interior de cada cambra han de recollir la distribució del ple en
cadascuna establerta en l'annex 1.
Disposició derogatòria única
Normes derogades

Palma, 27 de gener de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX 1
Estructura provisional de la Cambra de Mallorca
Membres del Ple: 42
Representants per sufragi: 28 membres
Grup Energia i Indústria: 4
! Energia i distribució energètica: 1
! Indústria: 2
! Reparació:1
Grup Construcció i Promoció Immobiliària: 3
! Construcció: 1
! Instal·lacions i acabats d'obra: 1
! Promoció Immobiliària: 1
Grup Comerç: 7
! Gran superfície i gran distribució: 1
! A l’engròs: 2
! Al detall: 4
Grup Hostaleria: 7
! Allotjament: 4
Hotels, motels, pensions, fondes, cases d'hostes i
hotels-apartaments: 3
Altres establiments: 1
! Restauració i serveis recreatius: 3
Grup Transport: 4
! Transport terrestre de mercaderies i auxiliars: 1
! Transport terrestre de viatgers: 1
! Transport aeri i agències viatge: 1
! Transport marítim: 1
Grup Altres Serveis: 3
! Banca, assegurances, serveis a les empreses i
professionals: 1
! Educació, investigació i sanitat: 1
! Altres serveis: 1
Representants de prestigi: 4 membres
! CAEB: 3
! PIMEB: 1

Queden derogades les normes que d'igual o inferior rang
s'oposin al que disposa aquesta Llei i, concretament, la Llei
7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació d'Eivissa i Formentera.

Representants d'empreses aportants: 10 membres

Disposició final primera
Habilitació per al desplegament reglamentari

Representants per sufragi: 10 membres
Grup Energia i Indústria: 4
! Indústria: 3
! Reparació: 1
Grup Construcció i Promoció immobiliària: 1
Grup Comerç: 1
Grup Hostaleria: 2
! Allotjament: 1

Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les
normes de desplegament d’aquesta Llei.

Estructura provisional de la Cambra de Menorca
Membres del Ple: 15
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! Restauració i serveis recreatius: 1
Grup Transport: 1
Grup Altres Serveis: 1
Representants de prestigi: 2 membres
! CAEB: 1
! PIMEB: 1
Representants d'empreses aportants: 3
Estructura provisional de la Cambra d'Eivissa i
Formentera
Membres del Ple: 15
Representants per sufragi: 10 membres
Grup Energia i Indústria: 1
Grup Construcció i Promoció Immobiliària: 1
Grup Comerç: 2
! A l’engròs: 1
! Al detall: 1
Grup Hostaleria: 4
! Allotjament: 3
! Restauració i serveis recreatius: 1
Grup Transport: 1
Grup Altres Serveis: 1
Representants de prestigi: 2 membres
! CAEB: 1
! PIMEB: 1
Representants d'empreses aportants: 3 membres

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 2490/17, d'indústria de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini ordinari de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Economia.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a proposta del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, en la sessió de dia 3 de febrer de
2017, adoptà d'Acord següent:
7. Acord d'aprovació del Projecte de llei d'indústria de
les Illes Balears
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L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix, en
l'article 30.34, segons la redacció que en fa la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, la competència exclusiva en matèria
d'indústria a la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici del que determinin les normes de l'estat per raons de
seguretat, sanitàries o d'interès militar, i les normes
relacionades amb les indústries que estan subjectes a la
legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear, amb la
seguretat de les instal·lacions, dels processos i dels productes
industrials, l'exercici de la competència es farà d'acord amb les
bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general.
La comunitat autònoma de les Illes Balears assumeix també,
segons l'article 30.44, competències exclusives en matèria
d'investigació, innovació i desenvolupament científics i tècnic,
i l'establiment de línies pròpies d'investigació i seguiment,
control i evolució dels projectes; qüestions totes elles que
també tenen relació amb l'activitat industrial, així com
competències exclusives el foment del desenvolupament
econòmic i la promoció de la competència, segons l'article
30.21 i 30.42, respectivament, aspectes en els quals està de nou
implicada l'activitat industrial.
En l'actualitat la normativa reguladora de la matèria a les
Illes Balears està configurada principalment per la Llei estatal
21/1992, de 16 de juliol, d'indústria. Des de l'entrada en vigor
d'aquesta, i per bé que s'hagin dut a terme algunes
modificacions, el marc normatiu, i fins i tot la realitat social,
han canviat dràsticament tant a nivell nacional com europeu.
A les Illes Balears no es disposa d'una norma de rang legal
que, amb una visió global i integradora dels diversos aspectes
implicats, d'acord amb les variades competències assumides en
el seu Estatut d'Autonomia, estableixi un marc adequat per a la
regulació de l'activitat industrial i el seu foment o promoció.
Aquest buit pretén cobrir-se amb la llei d'indústria de les Illes
Balears, coordinant-lo amb el que es disposa en altres normes
espanyoles i europees.
En conseqüència amb tot el manifestat, l'objectiu de la Llei
d'indústria de les Illes Balears és donar resposta a una
necessitat evident a la nostra comunitat que és la regulació
integral, moderna i eficaç del sector industrial a les Illes
Balears i, sobretot, l'establiment d'una política industrial.
Aquesta llei s'estructura en una part expositiva i una part
dispositiva formada per setanta-un articles, distribuïts em sis
títols, a més d'una disposició addicional i tres finals.
La llei s'inicia amb un títol de disposicions generals. Partint
del marc bàsic establert a la citada Llei estatal 21/1992, de 16
de juliol, s'han tractat de delimitar de la manera més sintètica
i precisa possible, l'àmbit d'aplicació directa i subsidiària de la
norma, establint a més els principis als quals ha d'atenir-se i les
finalitats que ha de perseguir l'actuació de la comunitat
autònoma en aquest camp, de conformitat amb el que es
disposa en l'ordenament espanyol i europeu.
El títol II s'ocupa íntegrament del Registre Industrial de les
Illes Balears. Es crea un registre de caràcter públic i informatiu,
amb aportació d'ofici de les dades rellevants de les indústries i
les instal·lacions industrials per la pròpia administració i
obtinguts, principalment, de les corresponents autoritzacions,
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declaracions responsables, comunicacions o un altre tipus de
documentació que han d'aportar els interessats en ocasió de la
realització d'activitats, la posada en servei d'instal·lacions
industrials o l'entrada en funcionament dels establiments
industrials, segons com pertocarà a cada cas, conforme
determini la normativa específica aplicable.

PROJECTE DE LLEI D’INDÚSTRIA
DE LES ILLES BALEARS

El títol III es dedica a la política industrial que té com a
principal objectiu la promoció i la modernització industrial, a
fi de contribuir al desenvolupament d'un model econòmic de
creixement sostenible, que ens permeti avançar en
competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial,
afavorint la innovació i el creixement empresarial, i la creació
d'una ocupació de qualitat.

Les Illes Balears posseeixen una estructura productiva
clarament marcada per la preponderància del sector de serveis,
el qual representa més del vuitanta per cent del producte
interior brut. Aquest tret diferenciador de l’economia de
l’arxipèlag balear es basa fonamentalment en el pes dels sectors
del comerç i de l’hostaleria, ambdós directament relacionats
amb l’activitat turística. A més, la comunitat s’ha convertit en
una destinació de preferència dins el mercat turístic europeu i
mundial, i és la cinquena regió europea amb més pernoctacions
totals (residents i no residents) i la tercera amb un nombre més
elevat de pernoctacions fetes per turistes no residents. Un cop
s’ha fet palès la importància que té el turisme en l’economia
balear, no és menys cert que se n’ha d’augmentar la rendibilitat,
tot assegurant-ne la sostenibilitat econòmica, laboral i
mediambiental. De la mateixa manera que l’evolució del
turisme en sentit estricte marcarà necessàriament el futur
econòmic de les Illes Balears, també és cert que l’augment del
benestar econòmic passarà per diversificar-ne l’economia,
desenvolupant sectors lligats al turisme i uns altres que es van
mostrant com a emergents, a la vegada que s’han de reforçar els
més tradicionals. Per això, l’enfortiment del patró de
creixement econòmic balear també ha d’incorporar mesures per
ajudar al desenvolupament d’aquests altres sectors, tot
impulsant les capacitats de creixement endogen del nostre teixit
productiu, en què l’impuls de la recerca, el desenvolupament i
la innovació esdevé cabdal. De manera transversal i per assolir
tot l’anterior, la millora del capital humà esdevé un objectiu
ineludible pel qual cal apostar de manera estratègica i amb
visió de futur. En aquest context de millora del model
econòmic se situa l’interès de la societat en el seu conjunt a
potenciar el sector industrial de les Illes Balears.

El títol IV es refereix a la responsabilitat social empresarial
i a la qualitat industrial, constituint un lloable objectiu de
política jurídica, que ha d'aconseguir-ne fonamentalment des de
la promoció i el convenciment de les pròpies empreses.
El títol V es refereix a la seguretat industrial. En aquest punt
s'ha prestat particular atenció a la sistemàtica, tractant de
facilitar la comprensió d'un marc -el de seguretat industrial- que
de seu és inevitablement complex, en atenció a la mateixa
complexitat que suposen des d'un punt de vista tècnics les molt
diverses activitats i instal·lacions industrials que poden existir.
Es regula el règim de l'activitat industrial, precisant els deutes
i les responsabilitats dels titulars d'indústries i instal·lacions. Es
desenvolupa la regulació dels professionals de la seguretat
industrial. S'estableixen els controls sobre activitat,
instal·lacions i establiments industrials. Per finalitzar, es crea
la figura de la Comissió de seguretat industrial com a òrgan
col·legiat de l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, de naturalesa consultiva i de participació en
matèria de seguretat industrial, que estarà integrat, a més de
membres de l'administració, per membres representants dels
agents socioeconòmics afectats per l'activitat industrial.
Per finalitzar, el títol VI recull els mecanismes d'inspecció,
comprovació i mesures provisionals i correctores, i el règim
d'infraccions i sancions.
Per això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei d'indústria de les Illes
Balears, que s'adjunta a aquest Acord.
Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117
del Reglament de la cambra."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.
Palma, 3 de febrer de 2017
Vist i plau
La presidenta

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I

El sector industrial balear es troba actualment en una
situació de feblesa empitjorada per la crisi econòmica, atès que
una part del teixit empresarial i dels llocs de treball ha patit una
greu davallada, sobretot en sectors lligats a la construcció. La
conseqüència de tot plegat ha estat una pèrdua de pes de la
indústria en l’economia de l’arxipèlag. Concretament,
l’aportació del sector secundari al valor afegit brut total ha
minvat molt ràpidament des del 2008, i ha passat de ser el 8,4%
a ser el 6,8% el 2015. Altres variables, com ara l’ocupació
assalariada o la remuneració d’assalariats, mantenen una
evolució semblant. Malgrat aquestes dades, aquest darrer any
s’observa un canvi de tendència en què certes magnituds
industrials s’estabilitzen i adopten un caire positiu. Així i tot,
la manca d’inversions en R+D+I, la pèrdua de productivitat, la
deslocalització, l’escassetat de formació laboral especialitzada,
la petita dimensió de les empreses i els elevats costs de
subministrament i transport constitueixen una bateria de
variables que mostren les debilitats de la indústria balear.
Aquestes circumstàncies es contraposen a la gran tradició
empresarial i a l’elevada experiència i coneixement dels
empresaris del sector, a més d’un saber fer manifest que s’ha
traduït en nombrosos productes de qualitat i en la generació
d’ocupacions també de qualitat. Això i les oportunitats que
generen la nova economia i la globalització dels mercats creen
un escenari de nous horitzons de possibilitats i canvis.
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La Comunitat Autònoma va assumir, d’acord amb l’article
30.34 de l’Estatut d’autonomia, competències exclusives en
matèria d’indústria, sens perjudici del que determinin les
normes de l’Estat per raons de seguretat, sanitàries o d’interès
militar i les normes relacionades amb les indústries subjectes a
la legislació de mines, hidrocarburs o energia nuclear, amb la
seguretat de les instal·lacions, dels processos i dels productes
industrials. Així mateix, ha assumit com a competències
exclusives el foment del desenvolupament econòmic i la
promoció de la competència, en l’article 30.21 i 42,
respectivament, aspectes en els quals està de nou implicada
l’activitat industrial. Finalment, s’assumeixen per mitjà
d’aquest article competències exclusives en matèria de recerca,
innovació i desenvolupament científic i tècnic, i l’establiment
de línies pròpies d’investigació i seguiment, control i evolució
dels projectes; qüestions que també tenen relació amb
l’activitat industrial, per tal com aquesta activitat és la peça
clau per generar, aplicar i difondre avanços en innovació i
recerca científica i tecnològica, a més de generar més estabilitat
i millors condicions laborals.
Malgrat el que s’ha indicat, fins avui les Illes Balears no
disposaven d’una norma de rang legal que, amb una visió
global i integradora dels diversos aspectes implicats, d’acord
amb les variades competències assumides en el seu Estatut
d’autonomia, establís un marc adequat per a la regulació de
l’activitat industrial i el seu foment o promoció. Un dels grans
objectius en la redacció d’aquesta Llei ha estat dotar la societat
balear del necessari marc legal complet que afecti l’activitat
industrial. Aquest buit pretén cobrir-se amb la present Llei, que
es coordina no obstant això, com resulta obligat per les
competències de l’Estat i la Unió Europea, i el principi d’unitat
de mercat nacional i interior europeu, amb el que es disposa en
altres normes espanyoles i europees. Particularment, aquí s’han
tingut en compte diverses normes estatals, com són la Llei
21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, que estableix un marc
bàsic d’aplicació a l’activitat industrial; la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el
seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
resultat de la transposició al dret espanyol de la Directiva
europea de serveis (2006/123/CE); la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’economia sostenible, la qual, als efectes que aquí
interessen, conté disposicions sobre responsabilitat social
empresarial, i la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de
la unitat de mercat (LEGUM).
II
La present Llei tracta de conjugar l’atenció deguda dels
interessos generals implicats en l’activitat industrial amb el
màxim respecte a la llibertat d’empresa i a les regles de la
competència, no sols perquè això és obligat en funció del que
estableixen l’article 38 de la Constitució espanyola i les
anomenades llibertats fonamentals de circulació reconegudes
en el Tractat de funcionament de la Unió Europea, sinó perquè
es parteix del convenciment que la intervenció pública en
l’activitat econòmica ha d’aportar la seguretat jurídica en el
marc institucional on es duen a terme les relacions i els fluxos
entre els diferents agents econòmics i socials.

4281

Finalitats paral·leles ha de complir, així mateix, tota
l’activitat pública de foment i, si escau, de planificació de
l’activitat econòmica en el sector industrial —el que cal
designar com a política industrial—, que ha d’evitar
acuradament el falsejament de les condicions bàsiques de
competència i alhora ha d’afavorir la competitivitat de les
empreses i els establiments industrials. La present Llei connecta
adequadament aquesta faceta amb la regulació pròpiament
d’aquesta, i tracta d’establir un marc general per al
desenvolupament d’aquesta activitat o política per part de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.
III
La Llei comença amb un títol I de disposicions generals.
Partint del marc bàsic establert en la Llei estatal 21/1992, de 16
de juliol, ja esmentada, s’ha tractat de delimitar de la manera
més sintètica i precisa possible l’àmbit d’aplicació directa —les
activitats industrials i concomitants— i subsidiària de la norma
—activitats industrials amb regulació especial—, i d’establir,
a més, els principis als quals ha d’atenir-se i les finalitats que
ha de perseguir l’actuació de la Comunitat Autònoma en aquest
camp, de conformitat amb el que es disposa en l’ordenament
espanyol i en l’europeu. Referent a això, es parteix dels
principis de llibertat d’empresa i de defensa de la lliure
competència i s’assenyalen com a finalitats de la intervenció
pública en aquesta matèria l’establiment i la promoció de la
seguretat i la qualitat industrial i el foment de la competitivitat
i la responsabilitat social empresarial, amb l’objectiu que tot
això contribueixi a la millora de la cohesió social i l’equilibri
territorial i a la creació i el manteniment d’ocupació estable i de
qualitat.
IV
El títol II es dedica a la política industrial, que té com a
principals objectius la promoció i modernització industrial, a fi
de contribuir al desenvolupament d’un model econòmic de
creixement sostenible que ens permeti avançar en
competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, i
així afavorir la innovació i el creixement empresarial, i la
creació d’una ocupació de qualitat. En el capítol I es fa
referència a les disposicions de caràcter general del títol. El
capítol II s’ocupa dels agents implicats en el disseny i
l’execució de la política industrial, i es fa referència a les
competències del Govern, de la conselleria competent en
matèria d’indústria i de l’entitat pública instrumental que
tengui, entre les seves funcions, la de promoció empresarial, la
qual col·laborarà en l’execució de les polítiques de promoció
industrial. En el capítol III s’estableix un règim per a la
planificació de la política industrial, que es considera
imprescindible per a la consecució dels objectius d’aquesta
Llei. Destaca aquí la regulació del Pla Director d’Indústria de
les Illes Balears com a marc de referència general en la matèria,
així com la dels programes de foment de l’activitat industrial,
com a instruments de caràcter estratègic, i es consideren com
a bàsics el d’innovació i noves tecnologies, el
d’internacionalització i el de millora de la competitivitat.
Especialment, la redacció d’aquest Pla es coordinarà amb els
plans que des de la conselleria competent en matèria de recerca
i innovació es puguin elaborar —actualment, el Pla de Ciència,
Tecnologia i Innovació. Aquest capítol acaba amb un article
dedicat a l’execució del Pla Director.
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V

El capítol IV es refereix a la responsabilitat social
empresarial i a la qualitat industrial, i constitueix un lloable
objectiu de política jurídica que s’ha d’aconseguir
fonamentalment des de la promoció i el convenciment de les
mateixes empreses. Així mateix, es fa referència a l’aplicació
de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, amb
l’objectiu d’adaptar el funcionament de l’Administració a les
determinacions de la nova regulació de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
VI
El títol III es refereix al registre i a la seguretat industrial.
El capítol I s’ocupa íntegrament del Registre Industrial de les
Illes Balears. S’ha tractat d’establir un registre de caràcter
públic i informatiu, amb l’aportació d’ofici de les dades
rellevants de les indústries i les instal·lacions industrials per la
mateixa Administració, obtingudes, principalment, de les
corresponents autoritzacions, declaracions responsables,
comunicacions o un altre tipus de documentació que han
d’aportar les persones interessades amb motiu de la realització
d’activitats, la posada en servei d’instal·lacions industrials o
l’entrada en funcionament dels establiments industrials, segons
com pertocarà en cada cas, així com determini la normativa
específica aplicable. Amb independència del caràcter públic del
Registre, les dades que contingui permetran a l’Administració
exercir amb coneixement de causa, i, per tant, amb més
efectivitat, les seves funcions de control i vigilància sobre
activitats i instal·lacions industrials, així com la de promoció de
l’activitat industrial. Així mateix, es disposa que els
establiments industrials han de disposar a la façana d’una placa
amb el número de registre i altres dades que s’establiran
reglamentàriament.
Pel que fa al capítol II, relatiu a seguretat industrial, s’ha
prestat una particular atenció a la sistemàtica, i així s’ha tractat
de facilitar la comprensió d’un marc —el de la seguretat
industrial— que en si mateix és inevitablement complex, en
atenció a la mateixa complexitat que suposen des d’un punt de
vista tècnic les molt diverses activitats i instal·lacions
industrials que hi pot haver.
En la secció 1a es regula el règim de l’activitat industrial,
amb la precisió dels deures i de les responsabilitats de les
persones o entitats titulars d’indústries i instal·lacions.
En la secció 2a es desenvolupa, amb respecte al marc legal
nacional i europeu, la regulació dels professionals de la
seguretat industrial, amb la inclusió aquí dels projectistes i
directors d’obra, les empreses de serveis habilitades i els
organismes de control.
En la secció 3a s’estableixen els controls sobre
instal·lacions industrials. En línia amb el que resulta de la
legislació europea i estatal es recullen com a diferents sistemes,
segons es prevegi en la normativa específica, els de declaració
responsable i comunicació, i aquest últim es configura com el
sistema de control aplicable als establiments quan no es disposi
d’una altra cosa.
En la secció 4a es crea la Comissió de Seguretat Industrial
com a òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, de naturalesa consultiva i de
participació en matèria de seguretat industrial, adscrit a la
conselleria competent en matèria d’indústria i en el qual estan
representades les associacions empresarials i sindicals més
representatives, els professionals i agents del sector industrial
i del sistema de la seguretat industrial de les Illes Balears, i els
departaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i
d’altres administracions amb competències connexes o
relacionades amb la matèria.
VII
Per acabar, el títol IV recull els mecanismes d’inspecció i
comprovació, i les mesures provisionals i correctores, així com
el règim d’infraccions i sancions. Respecte als primers s’ha
tractat de possibilitar la participació en aquestes tasques dels
organismes de control, encara que partint sempre de la seva
consideració com a entitats col·laboradores, que no han
d’exercir funcions d’autoritat pública.
Quant al règim d’infraccions i sancions, s’ha tractat de
complementar les disposicions de la Llei amb un marc
d’infraccions i sancions que compleixi adequadament les
funcions de prevenció general i especial, amb subjecció als
principis que ha de respectar tot dret sancionador, especialment
els de tipicitat i proporcionalitat.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta Llei és establir el marc normatiu
regulador de l’exercici i el foment de l’activitat industrial a les
Illes Balears dins uns paràmetres de seguretat, qualitat i
responsabilitat social empresarial.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Queden compreses en l’àmbit d’aquesta Llei totes les
activitats industrials que es desenvolupin al territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Així mateix, estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica
i assistència tècnica directament relacionats amb les activitats
industrials.
3. Les disposicions sobre seguretat industrial són aplicables en
tot cas a les instal·lacions, els equips, les activitats, els
processos i els productes industrials que, radicats al territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, utilitzin o
incorporin elements, mecanismes o tècniques susceptibles de
produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna, els
béns o el medi ambient, o que estiguin sotmesos a un reglament
de seguretat industrial.
4. Es regeixen per aquesta Llei, en allò que no preveu la seva
regulació específica, entre d’altres:
a) Les activitats de generació, distribució i subministrament
de l’energia i productes energètics.
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b) Les activitats mediambientals i de tractament, eliminació,
gestió i valoració de residus.

produir els danys assenyalats en l’apartat anterior, no estiguin
associades a activitats industrials.

c) Les activitats d’investigació, aprofitament i benefici dels
jaciments minerals i altres recursos geològics, sigui quin sigui
el seu origen i estat físic.

e) Instal·lació existent: qualsevol instal·lació en
funcionament que, subjecta a la seguretat industrial, sigui
autoritzada, comunicada o executada d’acord amb la normativa
corresponent.

d) Les instal·lacions nuclears i radioactives.
e) Les indústries de fabricació d’armes i explosius.
f) Les indústries agroalimentàries, pecuàries, forestals i
pesqueres.
g) Les activitats industrials relacionades amb el transport i
les telecomunicacions.
h) Les activitats industrials relatives al medicament i la
sanitat.
i) Les activitats industrials relatives a la construcció, la
reparació i el manteniment naval.
j) Les activitats industrials relatives al foment de la cultura.
Article 3
Definicions
Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per:
a) Activitat industrial: la dirigida a l’obtenció, la reparació,
el manteniment, la transformació o la reutilització de productes
industrials, l’envasament i l’embalatge, així com l’aprofitament,
la recuperació i l’eliminació de residus o subproductes, sigui
quina sigui la naturalesa dels recursos i dels processos tècnics
utilitzats. S’inclouen en aquest concepte les entitats o agents en
matèria de seguretat i qualitat industrial i les empreses que
ofereixen serveis destinats a la producció, com poden ser els
serveis esmentats en l’article 2.2.
b) Qualitat industrial: conjunt de processos, requisits i
condicions tècniques establerts en una norma de naturalesa
privada, reguladora tant dels processos productius i de gestió
com de les especificacions tècniques dels productes, aparells i
equips industrials, el compliment de la qual no és obligatori
perquè no està imposat per una disposició normativa.
c) Seguretat industrial: activitats de prevenció i limitació de
riscs, així com de protecció contra accidents i sinistres capaços
de produir danys o pèrdues a les persones, els béns i el medi
ambient, derivats de l’activitat industrial o de la utilització, el
funcionament i el manteniment de les instal·lacions o dels
equips, i de la producció, ús o consum, emmagatzematge o
rebuig dels productes industrials.
d) Instal·lació industrial: conjunt d’aparells, equips,
elements i components associats a les activitats industrials.
També es consideren instal·lacions industrials el conjunt
d’elements i equips que tenguin per objecte generar,
transportar, emmagatzemar, distribuir i utilitzar l’energia en
totes les seves formes. Així mateix, als efectes d’aquesta Llei,
tenen la consideració d’instal·lacions industrials les que,
incorporant elements, mecanismes o tècniques susceptibles de

f) Establiment: s’entén per establiment el conjunt d’edificis,
l’edifici, la zona d’aquest o l’espai obert destinats a l’exercici
d’una activitat industrial, amb inclusió de les infraestructures i
les instal·lacions que té incorporades.
g) Producte industrial: qualsevol manufactura o producte
transformat o semitransformat de caràcter moble, fins i tot en
el cas que estigui incorporat a en un altre bé moble o en un
immoble, i tota la part que el constitueix, com ara matèries
primeres, substàncies, components i productes semiacabats.
h) Substància o producte perillós: substància o producte
amb capacitat intrínseca o potencialitat d’ocasionar danys a les
persones, als béns i al medi ambient.
i) Modificació substancial o rellevant: qualsevol
modificació d’instal·lacions o activitats subjecta a control que
pugui tenir repercussions perjudicials o importants en la
seguretat, la salut de les persones o el medi ambient.
j) Persona titular de la instal·lació o de l’establiment:
persona física o jurídica que exploti o posseeixi l’establiment
o la instal·lació, o qualsevol altra en qui s’hagi delegat un
poder econòmic determinant en relació amb el funcionament
tècnic d’aquells.
k) Empreses de serveis habilitades: persones físiques o
jurídiques de serveis destinades a activitats regulades per
reglaments de seguretat industrial (instal·ladores, mantenidores
o reparadores) que posseeixen els mitjans tècnics i humans
mínims necessaris per dur a terme les seves activitats en
condicions de seguretat, que s’especifiquin en la corresponent
normativa específica en funció de l’especialitat.
l) Reglament tècnic: especificació tècnica, establerta amb
caràcter obligatori a través d’una disposició, relativa a
productes, processos o instal·lacions industrials en relació amb
la seva fabricació, comercialització o utilització.
m) Plans d’inspecció: instruments per mitjà dels quals la
conselleria competent en matèria d’indústria, amb els seus
propis mitjans o amb la col·laboració d’entitats legalment
habilitades, du a terme la supervisió, la inspecció i el control de
les diferents activitats, dels establiments, dels productes i de les
instal·lacions industrials.
n) Organismes de control: són les persones físiques o
jurídiques que, amb capacitat d’obrar, disposant dels mitjans
tècnics, materials i humans, i amb la imparcialitat i
independència necessàries, poden verificar el compliment de
les condicions i els requisits de seguretat establerts en els
reglaments de seguretat per als productes i les instal·lacions.
o) Projectista: és l’agent que, per encàrrec de la persona o
entitat promotora i amb subjecció a la normativa de seguretat
industrial corresponent, redacta el projecte de les instal·lacions
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sotmeses a seguretat industrial o establiments industrials. Poden
redactar projectes parcials del projecte, o parts que el
complementin, altres tècnics, de manera coordinada amb el seu
autor.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant
projectes parcials o altres documents tècnics, cada projectista
assumirà la titularitat del seu projecte.
p) Persona encarregada de la direcció d’obra: és l’agent
que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l’execució de les instal·lacions industrials
en els aspectes tècnics, de conformitat amb el projecte que la
defineix i la reglamentació de seguretat industrial corresponent.
Poden dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics,
sota la coordinació de la persona encarregada de la direcció
d’obra.
q) Tècnic o tècnica competent: persona física que està en
possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i
professionals que habiliten per a la redacció de projectes i
direccions d’obra d’instal·lacions objecte d’aquesta Llei. La
competència en la matèria queda acreditada en conjugar la
capacitat tècnica, derivada dels coneixements adquirits d’acord
amb els plans d’estudis respectius, amb les atribucions
professionals que li siguin pròpies de la titulació per les normes
que regulen les seves funcions inherents.
r) Agents del sistema de la seguretat: són les persones
enumerades en les lletres k), n), o) i p).
Article 4
Principis generals

f) La determinació del règim de responsabilitat industrial.
g) La promoció i l’estímul de la qualitat industrial.
h) La creació d’un marc normatiu per a la planificació
estratègica de la política industrial.
i) El foment de la competitivitat industrial; l’estímul, la
promoció i la modernització de l’activitat industrial.
j) La creació d’una consciència de responsabilitat social
empresarial.
TÍTOL II
POLÍTICA INDUSTRIAL
Capítol I
Disposicions generals
Article 6
Objecte
Aquest títol té per objecte determinar els òrgans i les
entitats del sector públic autonòmic competents per a la
planificació i la promoció de l’activitat industrial, i dissenyar
els instruments necessaris per a la realització eficaç i eficient de
les activitats de planificació i de promoció en l’àmbit de les
competències que l’Estatut d’autonomia atribueix a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 7
Definicions
Als efectes del que disposa aquest títol, s’entén per:

L’actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei es basa en els principis
següents:
a) Promoure la responsabilitat social de l’empresa.
b) Respectar la lliure competència per assegurar un
funcionament competitiu del mercat.
c) Defensar la llibertat d’empresa, la llibertat d’establiment
i la lliure prestació de serveis.
Article 5
Objectius
Són objectius d’aquesta Llei:
a) La protecció de l’exercici de l’activitat industrial.
b) L’establiment d’un marc de seguretat industrial per a les
persones, els béns i el medi ambient.
c) La generació de riquesa, el progrés, la cohesió
econòmica, social i territorial.
d) La creació i el manteniment d’ocupació estable i de
qualitat.
e) L’afavoriment de la internacionalització del sector
industrial.

a) Empresa: qualsevol entitat, independentment de la seva
naturalesa i forma, que dugui a terme una activitat industrial.
b) Petita empresa: empresa amb menys de 50 persones en
plantilla i el volum de negocis anual o el balanç general anual
de la qual no superi els 10 milions d’euros.
c) Mitjana empresa: empresa amb menys de 250 persones
en plantilla i el volum de negocis anual de la qual no superi els
50 milions d’euros o el balanç general anual de la qual no
superi els 43 milions d’euros.
d) Projecte industrial estratègic: es consideren projectes
industrials estratègics les propostes d’inversió per a la
implantació o l’ampliació d’una o de diverses instal·lacions
industrials que tenguin com a resultat previsible una expansió
significativa del teixit industrial de les Illes Balears o la
consolidació d’aquest.
e) Teixit industrial de les Illes Balears: conjunt d’empreses
que operen a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 8
Àmbit d’aplicació
Aquest títol s’aplica a les activitats de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i dels ens del sector públic autonòmic
amb incidència sobre el teixit industrial de les Illes Balears, en
tot allò que no preveu la legislació específica corresponent.
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Article 9
Actuacions en matèria de política industrial
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Capítol II
Agents implicats en el disseny i l’execució de la política
industrial

1. En general, i en el marc de les seves competències, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de dur a terme una
política adequada de promoció i modernització industrial, a fi
de contribuir al desenvolupament d’un model econòmic de
creixement sostenible que permeti avançar en competitivitat,
productivitat, solidaritat i equilibri territorial, tot afavorint la
innovació i el creixement empresarial, i provocant la creació
d’ocupació de qualitat.
2. En concret, aquesta Llei, en l’àmbit de la política industrial,
ha de:

Article 10
Govern de les Illes Balears
1. És l’òrgan superior de planificació i execució de la política
industrial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Correspon al Consell de Govern:
a) Aprovar les disposicions de caràcter general en matèria
de planificació i execució de la política industrial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

a) Contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i
equilibrat.

b) Aprovar el Pla Director d’Indústria de les Illes Balears.

b) Reforçar la cohesió econòmica i social, i contribuir a la
creació i al manteniment de l’ocupació.

c) Aprovar la declaració dels projectes industrials
estratègics i autoritzar-ne la implantació.

c) Modernitzar el model productiu de les Illes Balears i
incrementar-ne la competitivitat.

d) Establir línies de cooperació en matèria de planificació
i d’execució de la política industrial amb les altres
administracions públiques.

d) Avançar en el procés d’internacionalització de la
indústria.
e) Impulsar la innovació, el desenvolupament tecnològic, la
transferència de coneixement i la formació especialitzada.
f) Procurar un finançament de la indústria adequat, amb
especial atenció a les petites i mitjanes empreses.
g) Contribuir al desenvolupament de les zones més
desfavorides en termes econòmics o de població.
h) Fomentar la implantació i la creació d’empreses, i
prevenir les deslocalitzacions.

f) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació
vigent.
Article 11
Conselleria competent en matèria d’indústria i ens
instrumental adscrit a aquesta
1. La conselleria competent en matèria d’indústria és l’òrgan de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
responsable de dissenyar la planificació de l’actuació pública
de suport a la indústria, així com d’executar les funcions
públiques relatives a l’activitat i a la promoció industrial, sens
perjudici de les competències específiques que tenguin
atribuïdes la resta de conselleries.

i) Aprofitar els recursos endògens i reduir la dependència
energètica exterior.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria d’indústria:

j) Fomentar
interempresarial.

col·laboració

a) Dur a terme les avaluacions prèvies de l’impacte de les
actuacions públiques en el teixit industrial de les Illes Balears.

k) Afavorir el desenvolupament de la política de sòl
industrial orientada a l’ocupació dels terrenys disponibles oferts
en condicions competitives.

b) Fer l’estudi de l’impacte de les actuacions públiques en
el teixit industrial de les Illes Balears.

la

cooperació

i

la

l) Millorar la qualificació del capital humà.

c) Elaborar i aprovar el projecte de Pla Director d’Indústria
de les Illes Balears, així com proposar-ne la modificació
parcial.

m) Estimular la captació d’inversions.
d) Aprovar els programes de foment de l’activitat industrial.
n) Aconseguir una assignació eficient dels recursos públics.
o) Estimular i afavorir l’emprenedoria empresarial i
l’autoocupació.

e) Proposar la declaració d’una inversió com a projecte
industrial estratègic i proposar-ne l’autorització d’implantació.
f) Emetre l’informe sobre els plans i programes que afectin
de manera rellevant l’activitat industrial.
g) Emetre l’informe sobre la creació d’àrees o de polígons
industrials que tenguin incidència de manera rellevant en el
teixit industrial de les Illes Balears, d’acord amb el que
s’estableixi reglamentàriament.
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h) Emetre l’informe sobre l’adopció de mesures de foment
de la qualitat i de la seguretat que afectin l’activitat industrial.
i) Exercir les altres funcions que li atorgui la legislació
vigent.
3. L’ens del sector públic instrumental adscrit a la conselleria
competent en matèria d’indústria que tengui entre les seves
funcions la de promoció empresarial ha de col·laborar en
l’execució de les funcions públiques relatives a activitats de
promoció industrial en els àmbits de la competitivitat,
internacionalització, innovació i finançament, sens perjudici de
les competències específiques que tenguin atribuïdes els altres
òrgans i les entitats públiques instrumentals de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Capítol III
Planificació de la política industrial
Article 12
Instruments de planificació
Són instruments de planificació de la política industrial de
les Illes Balears:

a) Crear les condicions necessàries per implantar i crear
empreses que regenerin el teixit industrial de les Illes Balears,
en particular el de les zones industrials desfavorides.
b) Impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic,
especialment promoure l’R+D+I i les tecnologies que necessita
la indústria de les Illes Balears, i afavorir-ne l’aplicació i la
difusió dels seus resultats dins del teixit industrial de les Illes
Balears.
c) Fomentar la internacionalització de les empreses.
d) Millorar la qualificació professional, tècnica i
empresarial que permeti la ràpida adaptació de les empreses i
del seu personal als canvis tecnològics, organitzatius i
gerencials, en particular mitjançant la formació permanent.
e) Aconseguir una assignació eficient dels recursos públics,
amb especial atenció als sectors més rellevants per al
desenvolupament de la comunitat autònoma.
f) Estimular la captació d’inversions que suposin un reforç
estructural del teixit industrial de les Illes Balears.
g) Fomentar la cooperació entre empreses.

a) El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
h) Crear ocupació de qualitat i mantenir-la.
b) Els programes de foment de l’activitat industrial
Secció 1a
El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
Article 13
Definició
1. El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears és el
document que estableix les línies generals i les directrius
bàsiques de la política industrial de les Illes Balears, amb
identificació dels objectius i de les prioritats perseguits, tant
generals com, si escau, especials, per a sectors o branques
d’indústries, o zones territorials.
2. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma han de
preveure una partida anual per implementar el Pla Director
d’Indústria.
Article 14
Finalitats i objectius
1. El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears té com a
finalitat potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial,
d’acord amb els paràmetres de productivitat, competitivitat i
qualitat, per contribuir a establir un model econòmic basat en
el creixement sostenible, essencialment per mitjà de l’ús
racional, eficient i proporcionat de les matèries i dels recursos
naturals, que possibiliti avançar en termes de cohesió
econòmica i social, mitjançant la creació de llocs de treball de
qualitat.
2. Són objectius essencials del Pla Director d’Indústria de les
Illes Balears:

i) Desenvolupar actuacions per evitar les deslocalitzacions
empresarials.
Article 15
Contingut del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
1. El Pla Director d’Indústria de les Illes Balears ha de contenir
almenys:
a) Una anàlisi de la situació del teixit industrial i una
projecció sobre la seva possible evolució.
b) La determinació dels objectius concrets per assolir i les
prioritats sectorials i territorials.
c) La descripció dels programes sectorials de foment de
l’activitat industrial sobre els quals s’han de prioritzar els
esforços de la política industrial.
d) La descripció dels programes transversals de foment de
la competitivitat que afectin els sectors industrials.
e) La determinació de la durada temporal del Pla, així com
la temporalització dels diferents programes per desenvolupar.
f) La definició del marc econòmic financer de
desenvolupament i la determinació dels mitjans financers que
s’hagin d’emprar.
g) La definició dels indicadors i els procediments de
seguiment i avaluació dels diferents programes.
h) El desenvolupament dels sectors que es consideren
estratègics.
i) Les altres previsions que s’estableixin reglamentàriament.
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Article 16
Elaboració i aprovació
1. Correspon a la direcció general competent en matèria
d’indústria la redacció de l’avantprojecte de Pla Director
d’Indústria. En la redacció s’ha de promoure la col·laboració
de les diferents conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com la dels altres ens,
organismes i institucions públics i privats relacionats amb
l’activitat industrial. Especialment, la redacció d’aquest Pla
s’ha de coordinar amb els plans que pugui elaborar la
conselleria competent en matèria de recerca i innovació.
2. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’indústria l’aprovació del projecte de Pla Director
d’Indústria de les Illes Balears.
3. L’aprovació del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
correspon al Consell de Govern.
Secció 2a
Els programes de foment de l’activitat industrial
Article 17
Definició
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c) Promoure la formació en l’àmbit de la gestió de la
innovació.
d) Impulsar projectes d’R+D+I.
e) Fomentar la incorporació de les TIC en l’actuació de les
empreses.
Article 20
Finalitats i objectius dels programes d’internacionalització
1. Els programes d’internacionalització tenen com a finalitat la
introducció, la consolidació en la competència en l’àmbit
internacional de les empreses de les Illes Balears i la realització
de les seves adaptacions estructurals que siguin necessàries per
aconseguir la finalitat esmentada.
2. Per això, en els programes d’internacionalització s’han de
dissenyar i s’han d’establir els projectes adequats per
aconseguir, entre d’altres, que es puguin establir
reglamentàriament els objectius següents:
a) Facilitar a les empreses el coneixement dels processos
d’internacionalització, en particular, a les petites i mitjanes
empreses, i assessorar-les en aquests processos.

En el marc fixat pel Pla Director d’Indústria de les Illes
Balears i en funció de les finalitats concretes per assolir, els
programes de foment de l’activitat industrial són instruments de
caràcter estratègic en els quals s’indiquen els objectius que es
preveu aconseguir en un determinat termini, es determinen els
mecanismes i els mitjans per a la seva consecució i s’indiquen
els sistemes per avaluar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

b) Garantir la capacitació dels equips tècnics de les
empreses de les Illes Balears en el camp de la
internacionalització.

Article 18
Programes bàsics

d) Promoure instruments financers per donar suport a les
empreses que tenguin com a objectiu la seva
internacionalització.

En el Pla Director d’Indústria de les Illes Balears s’ha de
preveure l’aprovació, entre altres que es puguin establir
reglamentàriament, dels programes bàsics següents: programes
d ’i n n o va c i ó i n o v es t e cn o l o g i e s , p r o g r a me s
d’internacionalització i programes de millora de la
competitivitat i productivitat industrial.
Article 19
Finalitats i objectius dels programes d’innovació i noves
tecnologies
1. Els programes d’innovació i noves tecnologies tenen com a
finalitat la innovació industrial, la incorporació de tecnologies
avançades en les empreses de les Illes Balears i la generació
d’infraestructures tecnològiques d’utilització col·lectiva.
2. Amb aquesta finalitat, els programes d’innovació i noves
tecnologies han de dissenyar i establir els projectes adequats
per aconseguir, entre d’altres, que es puguin establir
reglamentàriament els objectius següents:
a) Fomentar la introducció de la innovació com un element
essencial en l’activitat de les empreses de les Illes Balears.
b) Protegir l’emprenedoria corporativa com a via de
creixement a través de la generació d’empreses des de
l’empresa.

c) Donar suport a la implantació d’empreses de les Illes
Balears en l’exterior i a la formalització d’acords de
col·laboració entre empreses de les Illes Balears i estrangeres.

e) Millorar el coneixement i la imatge en l’exterior dels
béns i dels serveis de les Illes Balears.
f) Captar inversions procedents de l’exterior.
g) Garantir la coordinació de totes les entitats que operin en
l’àmbit de la internacionalització.
Article 21
Finalitats i objectius dels programes de millora de la
competitivitat i productivitat industrial
1. Els programes de millora de la competitivitat i productivitat
industrial tenen com a finalitat estimular la generació de valor
per les empreses de les Illes Balears, aconseguir un
dimensionament competitiu idoni d’aquestes, millorar-ne el
posicionament en els mercats i posar a la seva disposició les
infraestructures físiques o tecnològiques que necessitin.
2. Per fer-ho, en els programes de millora de la competitivitat
i productivitat industrial s’han de dissenyar i s’han d’establir els
projectes adequats per aconseguir, entre d’altres, que es puguin
establir reglamentàriament els objectius següents:
a) La implantació de sistemes de qualitat total.
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b) El desenvolupament de serveis especialitzats per al
suport en l’àmbit de la capacitat comercial, del màrqueting, de
la gestió de recursos humans i de la planificació de la
producció.
c) El suport al desenvolupament d’instruments de
finançament per a les entitats que tenguin per objecte la
promoció industrial i el desenvolupament tecnològic.
d) La promoció, en sectors o en àrees d’activitat emergents,
o insuficientment dimensionats, d’una capacitat competitiva
idònia.

2. Tal com estableix l’article 11.3, l’entitat pública instrumental
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears esmentada en
aquella disposició és la que ha de col·laborar en l’execució de
les funcions relatives a activitats de promoció industrial en els
àmbits de la competitivitat, la internacionalització, la innovació
i el finançament. Juntament amb aquesta entitat, poden
col·laborar en les mateixes funcions o similars els organismes
i les entitats públiques adscrits, per a les mateixes finalitats, a
les conselleries amb competències en alguns dels sectors
industrials que preveu aquesta Llei.

e) El desenvolupament d’infraestructures físiques i d’àmbits
tecnològics que possibilitin un desenvolupament competitiu
idoni de projectes industrials.

3. La conselleria amb competències en matèria d’indústria ha
de dur a terme l’avaluació contínua del Pla Director d’Indústria
de les Illes Balears, i pot introduir-hi les modificacions que es
considerin necessàries per a la consecució dels objectius
marcats.

f) L’especialització en activitats de més demanda, amb
valor afegit i intensitat tecnològica.

Capítol IV
Responsabilitat social empresarial i qualitat industrial

g) La formació en capital humà.
h) L’aplicació de qualsevol procés de sofisticació
empresarial.
Article 22
Procediment d’elaboració i aprovació dels programes de
foment de l’activitat industrial
1. Correspon a la direcció general competent en matèria
d’indústria, amb la col·laboració de l’ens del sector públic
instrumental esmentat en l’article 11.3, la redacció dels
projectes de programes de foment de l’activitat industrial,
tenint en compte el que disposa el Pla Director d’Indústria de
les Illes Balears.
2. Correspon a la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’indústria l’aprovació dels programes de foment de
l’activitat industrial.
Article 23
Procediment de modificació dels programes de foment de
l’activitat industrial
En el cas que durant la vigència d’un programa sorgeixin
circumstàncies imprevisibles i de gran impacte en el teixit
industrial de les Illes Balears, a proposta de la direcció general
competent en matèria d’indústria, la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’indústria pot aprovar la
modificació parcial d’aquell programa.
Secció 3a
Execució del Pla Director d’Indústria de les Illes Balears
Article 24
Execució del Pla Director
1. Les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció de la conselleria
competent en matèria d’indústria, han de donar suport a
l’execució del Pla Director d’Indústria des de l’àmbit de les
seves respectives competències.

Article 25
Responsabilitat social empresarial
1. Aquesta Llei té com un dels seus objectius, d’acord amb el
que estableix l’article 5, la creació d’una consciència de
responsabilitat social empresarial, amb la finalitat que les
empreses del sector procurin que la seva actuació sigui
sostenible en els aspectes econòmic, social i ambiental, tot això
reconeixent els interessos dels diferents sectors amb els quals
es relacionen i cercant la preservació del medi ambient i la
sustentació de les generacions futures.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha d’incentivar l’adopció voluntària de pràctiques de
responsabilitat social empresarial per les empreses i els
establiments industrials radicats a la comunitat autònoma,
d’acord amb els millors estàndards, nacionals i internacionals,
en la matèria, en particular quant al manteniment de la qualitat
en l’ocupació, la protecció del medi ambient, l’accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, el consum
sostenible, el respecte als drets humans i la promoció
permanent de la igualtat efectiva entre homes i dones, i ha de
promoure així mateix l’esperit de cooperació interempresarial,
la transparència empresarial i la sostenibilitat.
3. Als efectes del que disposa l’apartat anterior,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
ha d’adoptar, pels mitjans que estimi més oportuns, totes les
mesures que siguin apropiades per fomentar la difusió d’una
consciència de responsabilitat social entre les empreses, així
com la seva autoavaluació voluntària a través d’informes anuals
sobre la matèria.
Article 26
Qualitat industrial
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha d’impulsar
polítiques de qualitat industrial, que han de tractar d’implicar
tots els agents industrials, públics i privats, en un esforç comú
per incrementar la seguretat, fiabilitat i utilitat dels productes,
equips i serveis, mentre es promou la competitivitat industrial.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma pot establir
plans de millora de la qualitat dels serveis prestats per aquesta
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a la ciutadania i les empreses en l’àmbit de l’activitat industrial,
utilitzant eines de gestió de la qualitat i sistemes d’informació.

a) Els establiments i les activitats empresarials de caràcter
industrial que assenyala l’article 2 d’aquesta Llei.

Article 27
Obligatorietat de la qualitat

b) Els serveis d’enginyeria, disseny, consultoria tecnològica
i assistència tècnica de caràcter industrial directament
relacionats amb els establiments i les activitats indicades en la
lletra anterior.

Per reglament, i per raons de seguretat o altres d’interès
general, l’Administració de la Comunitat Autònoma pot exigir
el compliment de determinats aspectes de l’àmbit voluntari de
la qualitat.
Article 28
Infraestructura de la qualitat
1. La consecució de les finalitats en matèria de qualitat s’ha
d’instrumentar a través dels agents descrits en la normativa
reguladora de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat
industrial.
2. Reglamentàriament es poden determinar els requisits i les
condicions d’organització i funcionament que han de complir
els agents, públics o privats, que constitueixen la infraestructura
per a la qualitat industrial a la comunitat autònoma, inclosos els
organismes de normalització i d’acreditació, les entitats de
certificació, els laboratoris d’assaig i calibratge i les entitats
auditores i d’inspecció, així com l’ordenació de les funcions i
els requisits de nous agents.
Article 29
Aplicacions electròniques, informàtiques i telemàtiques
1. La direcció general competent en matèria d’indústria, amb el
suport de la competent en tecnologia i comunicacions, ha
d’adoptar les mesures necessàries per tal que les persones
interessades puguin fer de manera telemàtica els tràmits
administratius que siguin necessaris per a l’exercici de
l’activitat industrial.
2. La direcció general competent en matèria d’indústria, amb el
suport de la competent en matèria de tecnologia i
comunicacions, ha de regular el sistema d’intercanvi
d’informació per via telemàtica amb els agents del sistema de
la seguretat i la qualitat industrial, i n’ha d’establir l’objecte
d’aplicació, dins les línies marcades per la planificació general
de la Comunitat Autònoma sobre protecció i seguretat de dades
i sobre tècniques, mitjans i sistemes electrònics, informàtics i
telemàtics.
TÍTOL III
REGISTRE I SEGURETAT INDUSTRIAL
Capítol I
Registre Industrial de les Illes Balears
Article 30
Àmbit i contingut
1. Es crea el Registre Industrial de les Illes Balears com a
registre de caràcter públic i informatiu, adscrit a la conselleria
competent en matèria d’indústria.
2. En el Registre Industrial de les Illes Balears s’hi ha
d’inscriure:

c) Els agents en matèria d’infraestructura per a la qualitat i
la seguretat industrial radicats a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així com les altres activitats industrials que es
determinin reglamentàriament.
3. En el Registre Industrial de les Illes Balears hi han de
constar, com a mínim, les dades següents:
a) Les relatives a l’empresa: número de registre, número
d’identificació fiscal, raó social o denominació, domicili,
activitat principal i altres activitats si n’hi ha.
b) Les relatives a l’establiment: número de registre, persona
titular, denominació o rètol, dades de localització, activitat
econòmica principal i, si n’hi ha, altres activitats.
c) Les relatives a les instal·lacions sotmeses a reglamentació
de seguretat industrial.
4. Reglamentàriament s’han de determinar els procediments
d’accés al Registre i de difusió de les dades inscrites en aquest,
així com qualsevol altre aspecte que es consideri d’interès.
Article 31
Deure d’informació
1. La incorporació i l’actualització de dades en el Registre
Industrial de les Illes Balears s’ha de fer d’ofici, a partir de les
dades contingudes en les autoritzacions, comunicacions o
declaracions responsables, així com de les altres que obtengui
l’Administració en l’exercici de les seves potestats.
2. Les persones o entitats titulars d’establiments en els quals es
desenvolupin activitats industrials de les previstes en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei, i que no estiguin sotmeses a
autorització o declaració responsable, han de presentar, per
raons de seguretat industrial, davant l’òrgan competent en
matèria d’indústria, una comunicació que ha de contenir les
dades necessàries per a la seva inscripció en el Registre
Industrial de les Illes Balears. Reglamentàriament s’ha de
determinar el contingut d’aquesta comunicació.
3. Les persones o entitats titulars de les activitats industrials
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei estan obligades
a comunicar a l’òrgan encarregat del Registre les ampliacions
o modificacions substancials que s’hi introdueixin, així com el
seu trasllat o cessació.
4. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de dur a terme
un manteniment continu del Registre per tal de conservar-lo
sempre actualitzat, utilitzant per fer-ho els mecanismes de
cooperació interadministrativa que reglamentàriament
s’estableixin. També pot requerir a les persones o entitats
titulars d’activitats industrials la comunicació de la informació
necessària per mantenir actualitzat el Registre.
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5. Tots els òrgans de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, les entitats locals i els organismes que en depenen
o hi estan vinculats, així com els agents del sistema de seguretat
i qualitat industrial, estan obligats a trametre, a petició de la
conselleria competent en matèria d’indústria, les dades que
siguin d’interès per a l’exercici de les seves funcions en matèria
de política industrial, seguretat i qualitat industrial, en els
termes i els terminis que s’estableixin reglamentàriament. Les
dades, que es determinen reglamentàriament, han de tenir en
consideració les qüestions esmentades de protecció de dades,
confidencialitat i secret professional tal com estableix el
Reglament del Registre Integrat Industrial, aprovat pel Reial
decret 559/2010, de 7 de maig, que tindrà dades bàsiques, de
caràcter públic, i dades complementàries que no tindran
caràcter públic.
6. En tot cas, no és necessària resposta, confirmació o
inscripció efectiva en el Registre per poder exercir l’activitat.
Article 32
Placa exterior
Els establiments industrials han de disposar a la façana,
prop de l’entrada principal, de forma visible i llegible, d’una
placa en la qual s’ha d’indicar el número de registre autonòmic
i les dades més rellevants. Reglamentàriament s’han de
determinar les característiques, les condicions i les dades de la
placa.

5. Les activitats relacionades amb la prevenció de riscs laborals
s’han de regir pel que en disposa la normativa específica.
6. La intervenció administrativa de control davant els riscs
relacionats amb el medi ambient s’han de regir per la normativa
específica aplicable en cada cas.
Article 34
Obligacions de persones o entitats titulars
1. Les persones o entitats titulars d’indústries, instal·lacions o
equips han d’utilitzar-los i mantenir-los complint la normativa
de seguretat. En particular, han de:
a) Adoptar les mesures necessàries per a la correcta
instal·lació dels aparells i els equips industrials, així com per a
la posada en funcionament, ús, ampliació, modificació,
manteniment, prevenció d’accidents o minimització de les
seves conseqüències.
b) Disposar de les autoritzacions o haver presentat les
declaracions responsables o comunicacions prèvies necessàries
per a l’exercici de l’activitat, quan així estigui establert per la
normativa sectorial.
c) Subscriure un contracte de manteniment d’equips o
instal·lacions, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Capítol II
Seguretat industrial

d) Conservar la documentació que acrediti que la
instal·lació, l’aparell o l’equip compleix les disposicions
tècniques i administratives aplicables.

Secció 1a
De l’activitat industrial

e) Dur a terme les inspeccions, revisions o verificacions que
siguin necessàries.

Article 33
Finalitat
1. Els productes, els equips, les instal·lacions industrials i els
establiments industrials han de complir els requisits de
seguretat establerts en la normativa vigent.
2. La regulació i intervenció administrativa en l’àmbit de la
seguretat industrial té per objecte la prevenció i limitació de
riscs, així com la protecció contra accidents i sinistres capaços
de produir danys o perjudicis a les persones, la flora, la fauna,
els béns o el medi ambient, derivats de l’activitat industrial o de
la utilització, el funcionament i el manteniment de les
instal·lacions o equips, i de la producció, l’ús, el consum,
l’emmagatzemament o el rebuig dels productes industrials.
3. Les activitats de prevenció i protecció tindran com a finalitat
limitar les causes que originin els riscs, així com establir els
controls que permetin detectar o contribuir a evitar les
circumstàncies que puguin donar lloc a l’aparició de riscs i
mitigar les conseqüències de possibles accidents.
4. Es consideren riscs relacionats amb la seguretat industrial els
que puguin produir danys a persones, flora, fauna, béns o medi
ambient i, en particular, els incendis, les explosions i altres fets
susceptibles de produir cremades, intoxicacions, enverinament
o asfíxia, electrocució, contaminació física, química o
biològica, així com qualsevol altre que pugui preveure la
normativa aplicable sobre seguretat.

f) Facilitar al personal inspector, en l’àmbit de les seves
competències, l’accés a les seves instal·lacions, per a la qual
cosa han d’aportar la informació o documentació que els sigui
requerida i mantenir una actitud de col·laboració.
g) Corregir les deficiències de seguretat dins el termini
establert posades de manifest per actuacions d’inspecció o
comprovació o ordenades per l’Administració.
h) Donar de baixa les instal·lacions en els registres
administratius quan cessi el seu funcionament, així com complir
amb els requisits exigits per la normativa per al seu tancament,
clausura, desmantellament, inertització i restabliment de
l’entorn.
i) Comunicar a l’òrgan administratiu competent en matèria
d’indústria els accidents que puguin afectar de manera
significativa les persones, els béns o el medi ambient.
j) Comunicar a l’òrgan administratiu competent en matèria
d’indústria les denúncies que rebin sobre riscs en les
instal·lacions o equips.
2. Aquestes obligacions són exigibles tant al personal de
l’Administració competent com a la resta dels agents del
sistema de la seguretat industrial, quan actuïn a petició de
l’Administració.
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Article 35
Comunicació de modificacions i incidències
Les persones o entitats titulars de les activitats industrials,
sens perjudici d’altres obligacions, han de comunicar a l’òrgan
competent en matèria d’indústria tota modificació o
circumstància que afecti significativament, segons la normativa
aplicable, el seu estat i, en tot cas, les següents:
a) Modificacions rellevants que es pretenguin fer en
establiments o instal·lacions industrials.
b) Modificacions en el procés o en l’activitat productiva que
puguin comportar un risc.
c) Denúncies sobre riscs en les instal·lacions o en la
producció que els treballadors o els seus representants formulin
davant l’empresa.
d) Accidents o incidents que afectin de manera molt greu en
matèria laboral, ambiental o industrial les persones, els béns o
el medi ambient.
Article 36
Indústries perilloses i contaminants
Les indústries d’alt risc que reglamentàriament es
determinin han de disposar d’un pla de seguretat que s’ha de
sotmetre a l’aprovació i la revisió periòdica de l’òrgan
administratiu competent en matèria d’indústria.
Article 37
Responsabilitat
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activitat a les Illes Balears, han de presentar una declaració
responsable davant l’òrgan competent en matèria d’indústria,
referida als requisits següents:
a) Estar en possessió d’una titulació universitària que
l’habiliti com a tècnic o tècnica competent.
b) No estar inhabilitat per a l’exercici de la professió.
c) Disposar d’una assegurança de responsabilitat
professional, que cobreixi els possibles danys causats en
l’exercici de l’activitat, amb una cobertura no inferior a
l’exigida a l’empresa de serveis habilitada de la instal·lació
projectada. L’assegurança ha de cobrir, per un període mínim
de dos anys des de la seva darrera actuació, els riscs de
responsabilitat civil en què puguin incórrer a conseqüència del
seu exercici professional en matèria d’indústria, sens perjudici
de la responsabilitat que se’n pugui derivar.
2. No és necessari presentar la declaració responsable indicada
en l’apartat anterior quan les persones interessades estiguin
inscrites en un col·legi professional que assumeixi aquests
controls. En aquest cas, s’han d’articular els mecanismes de
col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i el col·legi corresponent i les dades han de
ser les mateixes estipulades per a la inscripció en el Registre
Industrial de les Illes Balears.
3. Quan els serveis siguin prestats per persones jurídiques, han
de disposar de personal contractat que compleixi amb els
requisits que preveu aquest article.
Article 40
Empreses de serveis habilitades

Les persones físiques o jurídiques que duguin a terme
activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han
de respondre dels danys que es puguin derivar de la seva
actuació, de conformitat amb el que estableix la legislació
aplicable, sens perjudici de la responsabilitat administrativa que
pugui resultar de la comissió d’alguna de les infraccions
tipificades en la present Llei.
Secció 2a
Professionals
Article 38
Habilitacions professionals
1. Quan així ho prevegi la normativa vigent, l’òrgan competent
en matèria d’indústria ha de fer les proves o els controls
d’aptitud professional en relació amb les activitats compreses
en l’àmbit de la present Llei i, si escau, ha d’atorgar les
acreditacions corresponents.
2. En els termes que preveu la normativa vigent, l’òrgan
competent en matèria d’indústria ha de supervisar i controlar
l’actuació dels professionals inclosos en l’àmbit d’aplicació de
la present Llei.
Article 39
Projectistes i persona encarregada de la direcció d’obra
1. Els projectistes i la persona encarregada de la direcció
d’obra, amb caràcter previ al desenvolupament de la seva

1. Les empreses de serveis habilitades han de presentar una
declaració responsable quan així ho prevegi la normativa en
matèria de seguretat industrial.
2. El Govern de les Illes Balears ha d’establir
reglamentàriament els requisits, les obligacions i les condicions
de l’actuació dels professionals habilitats i de les empreses de
serveis habilitades per a cada tipus d’activitat que aquests duen
a terme a la comunitat autònoma, especialment els que es
refereixen a recursos humans i tècnics, procediment d’actuació
i documentació de les activitats, així com el compliment de la
legislació laboral específica en l’àmbit d’actuació de l’empresa,
i les condicions i els procediments d’informació de les seves
actuacions a l’Administració o als altres agents del sistema de
la seguretat industrial.
3. La conselleria competent en matèria d’indústria ha de
supervisar l’actuació de les empreses de serveis habilitades.
Quan es dedueixi l’absència de competència tècnica o d’altres
requisits legalment necessaris per a l’exercici de l’activitat, ha
de revocar les habilitacions que hagi atorgat, i ha de prohibir o
suspendre l’activitat de qualsevol d’aquests agents del sistema
de la seguretat industrial a la comunitat autònoma, amb el
corresponent procediment previ amb audiència a la persona
interessada.
4. En cas de no ser competent per disposar la suspensió o
revocació de l’habilitació corresponent o per prohibir l’exercici
de l’activitat, ha de traslladar els fets a l’Administració pública
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competent. En aquest supòsit, la conselleria competent en
matèria d’indústria pot acordar la suspensió cautelar de
l’eficàcia de l’habilitació o de l’activitat en l’àmbit territorial de
les Illes Balears fins que l’òrgan competent es pronunciï
expressament o es produeixi la caducitat del procediment.
5. Les empreses de serveis habilitades tenen les obligacions
següents:
a) Executar, modificar, ampliar, mantenir o reparar les
instal·lacions que els siguin adjudicades o confiades, de
conformitat amb la normativa vigent, utilitzant, si escau,
materials i equips que siguin conformes a la legislació que els
sigui aplicable. L’execució d’una instal·lació pot ser feta
parcialment per diferents empreses habilitades, i el certificat del
conjunt de la instal·lació ha de ser expedit per l’empresa que
hagi de dur a terme les verificacions.
b) Efectuar les proves i assaigs reglamentaris que els siguin
atribuïts.
c) Dur a terme les operacions de revisió i manteniment que
tenguin encomanades, en la forma i els terminis prevists.
d) Expedir els certificats d’instal·lació o manteniment, si
escau.
e) Coordinar, si escau, amb l’empresa distribuïdora o
subministradora i amb els usuaris les operacions que impliquin
la interrupció del subministrament.
f) Notificar a l’Administració competent els defectes molt
greus de materials o instal·lacions, així definits en la
reglamentació de seguretat industrial, que observin en el
desenvolupament de la seva activitat. En aquest cas, han de
deixar fora de servei els materials o les instal·lacions que
causin un risc o perill imminent i han de notificar aquest fet a
les persones usuàries o titulars i a l’empresa distribuïdora
corresponent, i han de posar la circumstància en coneixement
de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma en el termini
màxim de 72 hores.

Article 41
Organismes de control
1. Els requisits de funcionament dels organismes de control,
definits en l’article 3, són els que estableix la normativa estatal
corresponent.
2. Els organismes de control que desenvolupin la seva activitat
a les Illes Balears se subjecten a la supervisió de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, a la qual també
correspon l’exercici de la potestat sancionadora.
3. Els organismes de control habilitats a les Illes Balears han de
facilitar a la conselleria competent en matèria d’indústria, així
com a l’Administració de l’Estat, la informació sobre les seves
activitats que reglamentàriament es determini.
4. La conselleria competent en matèria d’indústria ha de
supervisar l’actuació de l’organisme de control. Quan es
dedueixi l’absència de competència tècnica o d’altres requisits
legalment necessaris per exercir l’activitat, ha de revocar les
habilitacions que hagi atorgat, amb el corresponent
procediment previ amb audiència a la persona interessada.
5. En cas de no ser competent per acordar la suspensió o
revocació de la corresponent habilitació o per prohibir
l’exercici de l’activitat, ha de traslladar els fets a
l’Administració pública competent. En aquest supòsit, la
conselleria competent en matèria d’indústria pot acordar la
suspensió cautelar de l’eficàcia de l’habilitació o de l’activitat
en l’àmbit territorial de les Illes Balears fins que l’òrgan
competent es pronunciï expressament o es produeixi la
caducitat del procediment.
Article 42
Prestació de serveis

h) Mantenir al dia un registre de les instal·lacions
executades o mantingudes.

Als efectes de la prestació de serveis, es reconeix la validesa a
les Illes Balears de les autoritzacions, declaracions
responsables o comunicacions prèvies atorgades o presentades
davant els òrgans estatals i autonòmics competents, així com
les fetes davant els òrgans competents de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea, en els termes prevists en la
legislació vigent. Per tal que l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears pugui exercir adequadament les
seves competències, s’han d’establir els mecanismes de
col·laboració interadministrativa corresponents.

i) Informar l’Administració competent sobre els accidents
ocorreguts en les instal·lacions a càrrec seu.

Secció 3a
Controls sobre les instal·lacions de seguretat industrial

g) Assistir a les inspeccions establertes pel Reglament, o les
fetes d’ofici per l’Administració, si és requerida per aquesta.

j) Conservar a disposició de l’Administració una còpia dels
contractes de manteniment almenys durant 5 anys.

Article 43
Controls administratius

k) Executar les resolucions de suspensió de
subministrament dictades per l’òrgan competent en matèria
d’indústria, i també col·laborar amb els tècnics inspectors en la
realització de les accions materials que aquests els encomanin
per dur a terme la suspensió de subministrament.

1. La posada en funcionament d’instal·lacions industrials
requereix la prèvia comunicació o declaració responsable amb
els requisits que s’estableixin en els reglaments de seguretat
industrial.
2. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de posar a
disposició de les persones interessades models de declaració
responsable i de comunicació prèvia, que poden presentar-se
per mitjans telemàtics.
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3. Quan així ho exigeixi la normativa vigent, les persones
interessades han d’acompanyar la seva declaració responsable
o comunicació prèvia amb:
a) Declaració de la persona titular de les instal·lacions i, si
escau, del fabricant, el seu representant, distribuïdor o
importador del producte, en la qual es manifesti el compliment
de les exigències de seguretat.
b) Certificat o acta d’un organisme de control, d’acreditació
d’empresa de serveis habilitada o de tècnic o tècnica
competent.
c) Qualsevol altre mitjà de comprovació que prevegi la
normativa vigent.
4. La presentació davant l’Administració de la declaració
responsable o la comunicació prèvia no pressuposa l’aprovació
de l’activitat industrial ni de la seva idoneïtat tècnica, sens
perjudici de les responsabilitats derivades de la documentació
aportada.
5. L’òrgan competent en matèria d’indústria ha d’emetre un
justificant de presentació de la comunicació prèvia o declaració
responsable.
Article 44
Comprovacions administratives
L’òrgan competent en matèria d’indústria ha de requerir a
la persona titular de la instal·lació totes les inspeccions i
certificats fets pels agents del sistema de la seguretat que
consideri oportuns per comprovar el compliment de les
prescripcions tècniques i de seguretat exigides per la
reglamentació vigent, i ha d’ordenar, si escau, la correcció de
les anomalies detectades i la paralització de la instal·lació si es
considera que hi ha un perill greu immediat.
Article 45
Actuació dels organismes de control
1. En cas de disconformitat amb l’actuació o amb l’informe
emès pels organismes de control, la persona que hagi contractat
els seus serveis pot sol·licitar la intervenció de l’òrgan
autonòmic competent en matèria d’indústria. En aquest darrer
cas, la persona interessada no pot sol·licitar l’informe de cap
altre organisme de control fins que l’Administració resolgui i,
si escau, es pronunciï sobre la correcció de l’actuació del
primer organisme de control.
2. En cas de retirada de l’habilitació o del tancament de
l’activitat de l’organisme de control, l’òrgan competent en
matèria d’indústria ha d’autoritzar el canvi d’organisme de
control.
Article 46
Informació a les persones o entitats titulars de les
instal·lacions
1. Les empreses que duguin a terme instal·lacions industrials
estan obligades a informar el seu titular de les obligacions que
assumeix. Així mateix, li han de lliurar la documentació tècnica
que correspongui, si escau, acompanyada de les instruccions
d’utilització i manteniment.
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2. La mateixa obligació d’informació tenen les empreses
distribuïdores, comercialitzadores i mantenidores. A més,
aquestes darreres han d’informar per escrit les persones titulars
de les instal·lacions de les dates en les quals han de fer
operacions de manteniment i inspeccions preceptives.
Article 47
Deures d’informació
1. Les persones o entitats titulars d’instal·lacions que tenguin
coneixement d’accidents o deficiències en matèria de seguretat
industrial, tant en establiments com en instal·lacions, ho han de
posar en coneixement de l’Administració.
2. En el supòsit que l’empresa de serveis habilitada desisteixi
d’acabar la instal·lació o de fer les operacions de manteniment,
o que el contracte li sigui rescindit abans de la seva finalització,
té el deure en tot cas de lliurar a la direcció general competent
en matèria d’indústria, a petició d’aquesta, la documentació
tècnica i el certificat d’adequació del tram d’instal·lació que
s’hagi executat.
El lliurament de la documentació tècnica o del certificat
abans esmentats en cap cas no suposa una renúncia tàcita a cap
dels drets que, d’acord amb la legislació civil o mercantil, li
puguin correspondre.
En els casos en què l’anterior lliurament no es faci efectiu
i a sol·licitud de la persona interessada, previ requeriment a
l’empresa de serveis habilitada a complir amb la seva
obligació, l’òrgan competent pot emetre una resolució motivada
per la qual ha de comunicar a les persones interessades que la
documentació tècnica i el certificat de la part ja executada, si
escau, poden quedar substituïts per un informe tècnic emès per
un organisme de control, sens perjudici de l’inici del
procediment sancionador que correspongui.
3. Els agents professionals de seguretat industrial, esmentats en
aquest capítol, han de notificar a l’Administració competent els
defectes molt greus dels materials o instal·lacions, així definits
en la reglamentació de seguretat industrial, que observin en el
desenvolupament de la seva activitat. En aquest cas, han de
deixar fora de servei els materials o les instal·lacions que
causin un risc o perill imminent i han de notificar aquest fet als
usuaris i a l’empresa subministradora. Així mateix, ho han de
comunicar a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma en
el termini màxim de 72 hores.
Article 48
Deure de col·laboració de les empreses distribuïdores
d’energia
Les empreses de distribució d’energia elèctrica, de gas
natural, els operadors del mercat de GLP i els operadors a
l’engròs i al detall de productes petrolífers, definits en la seva
normativa específica, tenen l’obligació de col·laborar quan així
ho requereixi el personal inspector de l’òrgan competent en
matèria de seguretat industrial en el casos en què es derivi un
perill molt greu per a les persones, la flora, la fauna, les coses
o el medi ambient, així definit en el Reglament de seguretat
industrial, i deixar fora de servei les instal·lacions sotmeses a
seguretat industrial quan així ho determini el personal inspector
de l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial; tot
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això, independentment de la titularitat de la instal·lació de
seguretat industrial.
Reglamentàriament s’ha de determinar el procediment per
repercutir els costs d’aquesta intervenció sobre la presumpta
persona infractora. Mentre no estigui reglamentat aquest
procediment, l’òrgan competent en matèria d’indústria ha
d’assumir aquest cost.
Article 49
Campanyes de vigilància i d’informació de la seguretat
industrial
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, mitjançant la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’indústria, pot subscriure convenis de
col·laboració amb els col·legis professionals relacionats amb
les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, per
dur a terme campanyes de vigilància i d’informació de control
de la seguretat industrial dels establiments i les instal·lacions
industrials.
2. Les campanyes de vigilància i informació tenen com a
finalitat informar les persones o entitats titulars dels
establiments i les instal·lacions industrials dels incompliments
en matèria de seguretat industrial detectats.
3. Els convenis que se subscriguin han de regular, entre altres
aspectes, el seguiment del control dels establiments i les
instal·lacions industrials en els quals s’hagin detectat
incompliments.
4. Els establiments i les instal·lacions industrials en els quals es
detectin incompliments en una auditoria de control, i no els
esmenin en els terminis atorgats amb aquesta finalitat, seran
objecte d’una inspecció administrativa i, si escau, de l’obertura
del procediment sancionador corresponent.
Secció 4a
Comissió de Seguretat Industrial
Article 50
Creació, naturalesa i finalitats
1. Es crea la Comissió de Seguretat Industrial de les Illes
Balears com a òrgan col·legiat de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de naturalesa
consultiva i de participació en matèria de seguretat industrial,
relacionat amb les àrees següents:
Instal·lacions de baixa tensió
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions de protecció contra incendis
Instal·lacions d’aparells de pressió
Instal·lacions de gas
Instal·lacions de productes petrolífers líquids
Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
Instal·lacions frigorífiques
Aparells elevadors
Registre Industrial
Inspeccions tècniques de vehicles

2. La Comissió té com a finalitats estimular el consens i la
unitat d’acció en matèria d’indústria i coordinar els interessos
públics i privats que hi conflueixen.
Article 51
Adscripció, composició i funcionament de la Comissió de
Seguretat Industrial
1. La Comissió de Seguretat Industrial s’adscriu, sense
dependència jeràrquica, a la conselleria competent en matèria
d’indústria i és presidida pel seu titular, a qui correspon el
nomenament dels seus membres, a proposta dels òrgans
directius de cadascun dels sectors representats o de les
administracions implicades. Es poden crear comissions
especialitzades.
2. S’atribueixen a la Comissió funcions de caràcter consultiu i
d’assessorament en relació amb les àrees esmentades en
l’article anterior, en particular sobre coordinació i inspecció
administrativa; participació dels agents econòmics i socials;
elaboració de disposicions generals, plans i programes en la
matèria, i emissió d’informes a petició del Govern de les Illes
Balears o de la conselleria competent en matèria d’indústria.
3. Reglamentàriament se n’han de determinar la composició,
l’organització, el règim de funcionament i les funcions.
4. En la seva composició han d’estar representades les
associacions empresarials i sindicals més representatives, els
col·legis professionals i els agents del sector industrial i del
sistema de la seguretat industrial de les Illes Balears, i els
departaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d’altres administracions amb competències
connexes o relacionades amb la matèria.
TÍTOL IV
FUNCIÓ INSPECTORA I RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I
Inspecció i mesures provisionals i correctores
Secció 1a
Inspecció industrial
Article 52
Modalitats d’inspecció
En els termes i casos prevists en la normativa vigent, s’han
de dur a terme controls per verificar el compliment de les
exigències de seguretat i dels plans d’inspecció. Els controls
poden consistir en:
a) Inspecció administrativa pel personal funcionari de la
Comunitat Autònoma.
b) Inspecció per organismes de control, quan així ho
encomani l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
c) Inspecció per organisme de control, per compte de les
persones o entitats titulars de l’activitat.
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Article 53
Inspeccions administratives
1. En qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l’òrgan
competent en matèria d’indústria pot dur a terme les
inspeccions que consideri necessàries, especialment quan:
a) S’hagi produït un accident o posat de manifest una greu
deficiència de seguretat.
b) Es tengui coneixement per qualsevol mitjà de l’existència
d’una situació de risc significatiu per a les persones, els béns o
el medi ambient o es produeixi un greu incompliment de les
normes de seguretat.
c) Hi hagi indicis de defectes o de fets que puguin ser
constitutius de delicte o d’infracció administrativa.
2. Es poden elaborar plans a fi de racionalitzar l’activitat
d’inspecció industrial.
3. Quan de la inspecció en resulti la possible existència
d’infraccions que afectin les competències d’altres òrgans o
administracions públiques, aquestes se’ls han de posar de
manifest.
Article 54
Personal inspector de l’Administració
1. La inspecció administrativa l’ha de dur a terme personal
funcionari de l’escala d’enginyeria industrial i enginyeria
tècnica industrial de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears adscrit a l’òrgan responsable del
control i la inspecció en l’àmbit de la seguretat industrial, al
qual es reconeix la condició d’agent de l’autoritat en l’exercici
de les seves funcions, i s’ha d’identificar per a això
adequadament.
2. En l’exercici de les seves funcions, el personal inspector està
investit de les facultats següent:
a) Accedir als establiments i les instal·lacions industrials en
qualsevol moment i sense necessitat de preavís.
b) Requerir la compareixença de la persona titular o dels
responsables de l’establiment o instal·lació, o del seu
representant, durant el temps necessari per desenvolupar les
seves actuacions, així com sol·licitar informació sobre
qualsevol assumpte relatiu al compliment de la normativa
aplicable.
c) Requerir la presència dels tècnics al servei de
l’establiment o instal·lació, així com dels que hagin participat
en la instal·lació, el manteniment o la inspecció d’equips o
aparells. El personal inspector pot sol·licitar-los la informació
que consideri oportú.
d) Practicar amb mitjans propis o aliens qualsevol
diligència d’investigació, control del funcionament o prova que
sigui necessària per a la comprovació del compliment de la
normativa de seguretat, en la mesura possible, ajustant-se als
ritmes de l’activitat empresarial.
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e) Demanar la col·laboració del personal i dels serveis
dependents d’altres departaments, administracions i agents del
sistema de la seguretat industrial.
f) Precintar el local, les instal·lacions, els llibres, els
documents i altres béns pel temps que sigui necessari per a la
inspecció.
3. Els fets constatats pel personal inspector que es formalitzin
en les actes d’inspecció corresponents tindran valor probatori,
sens perjudici de les proves que en defensa dels seus respectius
drets o interessos puguin assenyalar o aportar les persones
interessades.
4. Les entitats públiques i privades tenen l’obligació de
permetre l’accés del personal inspector als llocs, els vehicles i
les instal·lacions on la inspecció administrativa s’hagi
d’efectuar, així com de facilitar la pràctica de les proves
requerides.
5. La responsabilitat del personal inspector queda limitada a
l’actuació de la inspecció que es determini prèviament en el pla
d’inspecció, campanya o fet denunciat en l’àmbit de les seves
competències en matèria d’indústria.
Article 55
Inspecció per organismes de control
1. Els organismes de control han de dur a terme inspeccions
quan ho sol·liciti la conselleria competent en matèria
d’indústria o a sol·licitud de les persones interessades quan ho
exigeixi la normativa vigent.
2. Les persones o entitats titulars o responsables d’activitats i
instal·lacions industrials estan obligades a permetre al personal
dels organismes de control l’accés a les seves instal·lacions, i
a facilitar-los la informació i documentació necessàries per
complir la seva tasca.
3. En el termini que s’estableixi i, si no, en el termini màxim
d’un mes, els organismes de control han de trametre a l’òrgan
competent en matèria d’indústria el resultat de les seves
actuacions.
4. En cas que la informació rebuda posi de manifest
deficiències o incompliments substancials de la normativa
vigent, l’òrgan competent ha d’ordenar la pràctica
d’inspeccions administratives i, si escau, l’obertura del
procediment sancionador corresponent.
Article 56
Actes d’inspecció
1. Les actuacions d’inspecció s’han de documentar per mitjà de
l’acta corresponent, que ha de reflectir les actuacions
d’investigació i comprovació efectuades i els seus resultats, a
més dels fets o les circumstàncies que siguin rellevants.
2. Les actes d’inspecció elaborades pel personal inspector de
l’Administració tenen valor probatori en els consegüents
procediments administratius, pel que fa a les circumstàncies de
data i hora, lloc i fets que s’hi consignin.
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3. Quan del resultat de la inspecció es dedueixi la possible
existència d’infraccions que afectin les competències d’altres
departaments, s’ha de trametre als òrgans competents una còpia
de l’acta en què es reflecteixin les actuacions.

3. L’òrgan competent en matèria d’indústria pot imposar al
responsable multes coercitives, amb la finalitat d’aconseguir el
compliment de les normes de seguretat, que són independents
de la sanció administrativa que, si escau, es pugui imposar.

Secció 2a
Mesures provisionals i correctores

4. L’Administració pot acordar l’execució subsidiària de les
mesures necessàries per al restabliment de la legalitat i
l’evitació de riscs industrials.

Article 57
Mesures provisionals
1. En el supòsit que es constatin deficiències de seguretat per
qualsevol dels mitjans prevists en els articles anteriors, i en
funció de la seva importància, l’òrgan competent en matèria
d’indústria pot adoptar les mesures provisionals que siguin
necessàries, mentre que hi hagi el risc, per evitar la producció
de danys a les persones, els béns o el medi ambient, sens
perjudici de les sancions que puguin imposar-se per les
infraccions comeses.
2. En particular, es poden adoptar les mesures provisionals
següents:
a) Mesures preventives de correcció, seguretat, vigilància
o control que impedeixin que es produeixi o continuï el dany o
qualsevol altra situació de risc o perill imminent.
b) Paralització total o parcial de l’activitat, amb el
precintament d’instal·lacions, aparells, equips o vehicles.
c) Prohibició de la distribució, venda i, si escau, ordre de
retirada del mercat de productes.
d) Inhabilitació temporal o cessació d’activitat de qualsevol
agent vinculat amb la seguretat industrial.
e) Suspensió total o parcial dels subministraments
d’energia.
3. El personal inspector de l’Administració pot estar present en
qualsevol actuació d’inspecció o control industrial feta per
entitats habilitades com a agents del sistema de la seguretat
industrial.
4. En el cas de risc greu i imminent, el personal inspector pot
prendre les mesures indicades en l’apartat 2. En el termini de
3 dies, l’òrgan competent en matèria d’indústria ha de ratificar,
aixecar o modificar les actuacions del personal inspector.
Article 58
Mesures correctores
1. L’òrgan competent en matèria d’indústria pot ordenar a la
persona titular de la indústria o de les instal·lacions l’adopció
de totes les mesures que siguin necessàries per restablir la
legalitat en matèria de seguretat industrial, en el termini que, a
aquest efecte, es pugui establir.
2. Una vegada adoptades les mesures previstes en l’apartat
anterior, la persona titular de l’activitat ho ha de comunicar a
l’Administració, a fi que, després de la verificació pertinent,
estengui la corresponent acta de restabliment de la legalitat.

5. En l’àmbit de les seves atribucions, l’òrgan competent en
matèria d’indústria pot acordar la retirada o la recuperació dels
productes industrials que no compleixin les condicions de
seguretat, i ha de disposar que es corregeixin els defectes en un
termini determinat. Si això no és possible, en funció de la
gravetat dels riscs, se’n pot determinar la destrucció, sense dret
a indemnització. Addicionalment, poden imposar-se les
sancions que puguin correspondre.
Article 59
Mesures correctores resultat de les inspeccions per
organismes de control
1. Si de les inspeccions efectuades es detecten deficiències en
matèria de seguretat industrial que no comportin un risc molt
greu per a persones, béns i medi ambient s’han de dur a terme
les actuacions següents:
a) L’organisme de control ha d’emetre un informe a la
persona titular de les instal·lacions, en el qual ha d’indicar les
deficiències i anomalies detectades així com el termini per
esmenar-les. Així mateix, una vegada passat aquest termini
sense esmenar les deficiències, la inspecció passarà a ser
negativa i es remetrà una còpia de l’informe esmentat a l’òrgan
competent en matèria d’indústria de l’Administració de la
Comunitat Autònoma en el termini màxim de dos mesos o en
el que s’estableixi en la seva normativa específica.
b) Una vegada esmenades les deficiències, l’organisme de
control ha de tornar a verificar les instal·lacions d’acord amb
la normativa aplicable, i ha d’emetre un nou informe que pot
ser positiu o negatiu. En cas de ser negatiu, s’ha de remetre una
còpia de l’informe esmentat a l’òrgan competent en matèria
d’indústria de l’Administració de la Comunitat Autònoma en el
termini màxim de dos mesos o en el que estableixi la seva
normativa específica.
2. Si de les comprovacions efectuades en resulten deficiències
en matèria de seguretat industrial que comportin riscs molt
greus, l’organisme de control ha d’indicar a la persona titular
de les instal·lacions les mesures que cal adoptar i ho ha de
comunicar a l’òrgan competent en matèria d’indústria de la
Comunitat Autònoma en el termini màxim de 72 hores.
Capítol II
Infraccions i sancions
Article 60
Disposicions generals
1. Constitueixen infraccions administratives les accions o
omissions tipificades com a tals en els articles següents.
2. Quan l’òrgan competent en matèria d’indústria consideri que
les infraccions puguin ser constitutives de delicte o falta, n’ha
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de donar trasllat al ministeri fiscal i s’ha d’abstenir de
prosseguir el procediment sancionador fins que es pronunciï
l’autoritat judicial.

d) El fet de no disposar de contractes de manteniment de les
instal·lacions amb empreses habilitades en els casos en què
siguin obligatoris.

3. La sanció penal exclou la imposició de sanció administrativa,
sempre que hi hagi identitat de subjectes, fet i fonament.

e) L’ocultació o alteració de les dades que han de figurar en
el Registre Industrial de les Illes Balears, així com la resistència
o demora reiterada a proporcionar-les sempre que aquestes no
es justifiquin degudament.

Article 61
Classificació de les infraccions
Sens perjudici de les infraccions que estableixi la normativa
estatal, aquestes es classifiquen en molt greus, greus i lleus, de
conformitat amb la tipificació establerta en els apartats
següents.
Article 62
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Les tipificades com a infraccions greus, quan en resulti
un dany molt greu o se’n derivi un risc molt greu i imminent
per a les persones, la flora, la fauna, els béns o el medi ambient.
b) La reincidència en falta greu per la qual s’hagi estat
sancionat en el termini dels dos anys anteriors a la comissió
d’aquesta.
c) La negativa absoluta a facilitar informació o col·laborar
amb el personal inspector.
d) L’incompliment dolós dels requisits, les obligacions o les
prohibicions establerts en la normativa industrial, sempre que
ocasionin risc greu o dany per a les persones, la flora, la fauna,
les coses o el medi ambient.
e) La falta de col·laboració per resistència, obstrucció,
excusa o negativa a què fa referència l’article 48.
Article 63
Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) La fabricació, la importació, la distribució, la
comercialització, la venda, el transport, la instal·lació, la
reparació o la utilització de productes, aparells o elements
subjectes a seguretat industrial sense complir les normes
reglamentàries, quan comporti perill o dany greu per a les
persones, la flora, la fauna, les coses o el medi ambient.
b) La posada en funcionament d’instal·lacions sense
l’autorització o la inscripció registral corresponent, o sense la
presentació prèvia dels documents exigits quan algun d’aquests
sigui preceptiu d’acord amb la disposició legal o reglamentària
corresponent.
c) L’exercici o el desenvolupament d’activitats sense la
corresponent autorització, habilitació o inscripció registral,
quan aquesta sigui preceptiva, o transcorregut el seu termini de
vigència, així com la modificació no autoritzada per l’autoritat
competent de les condicions i els requisits sobre els quals
s’hagi atorgat la corresponent autorització, habilitació o
inscripció.

f) La resistència de les persones titulars d’activitats i
instal·lacions industrials a permetre l’accés o facilitar la
informació requerida per les administracions públiques, quan
hi hagi l’obligació legal o reglamentària d’atendre la petició
d’accés o informació, o quan aquesta sigui necessària per poder
executar la corresponent inspecció o control de mercat.
g) L’incompliment dels requeriments específics i de les
mesures cautelars que formuli l’autoritat competent, quan es
produeixi de manera reiterada.
h) L’expedició de certificats, informes o actes el contingut
dels quals no s’ajusti a la realitat dels fets.
i) La redacció i signatura de projectes o memòries tècnics
el contingut dels quals no s’ajusti a les prescripcions establertes
en la normativa aplicable.
j) Les inspeccions, els assajos o les proves efectuats pels
organismes de control de manera incompleta o amb resultats
inexactes per una insuficient constatació dels fets o per la
deficient aplicació de normes tècniques.
k) L’acreditació d’organismes de control per part de les
entitats d’acreditació, quan s’efectuï sense verificar totalment
les condicions i requisits tècnics exigits per al funcionament
d’aquells o mitjançant una valoració tècnicament inadequada.
l) L’incompliment de les prescripcions dictades per
l’autoritat competent en qüestions de seguretat relacionades
amb aquesta Llei i amb les normes que la despleguen.
m) La inadequada conservació i manteniment
d’instal·lacions si d’això en pot resultar un perill per a les
persones, la flora, la fauna, els béns o el medi ambient.
n) La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o
manifestació, de caràcter essencial, sobre el compliment dels
requisits exigits assenyalats en la declaració responsable o la
comunicació aportada per les persones interessades.
o) La realització de l’activitat sense complir els requisits
exigits o sense haver realitzat la comunicació o la declaració
responsable quan alguna d’aquestes sigui preceptiva.
p) La manca de comunicació a l’Administració pública
competent de la modificació de qualsevol dada de caràcter
essencial inclosa en la declaració responsable o comunicació
prèvia.
q) El fet de mantenir en funcionament instal·lacions sense
haver superat favorablement les inspeccions, revisions o
comprovacions establertes en la normativa.
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r) L’incompliment per negligència greu dels requisits, les
obligacions o les prohibicions establerts en la normativa
industrial, sempre que es produeixi risc per a les persones, la
flora, la fauna, les coses o el medi ambient, encara que sigui
d’escassa entitat; i el mateix incompliment i comportament
quan, comès amb negligència simple, produeixin un risc greu
per a les persones, la flora, la fauna, les coses o el medi
ambient.

j) L’incompliment del que preveu l’article 32 d’aquesta
Llei.

s) La reincidència en falta lleu per la qual s’hagi estat
sancionat en el termini dels dos anys anteriors a la comissió
d’aquesta.

a) Les infraccions lleus, amb multes de fins a 3.005,06
euros.

Article 64
Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) La fabricació, la importació, la comercialització, la
venda, el transport i la instal·lació o utilització de productes,
aparells o elements industrials sense complir les normes
reglamentàries aplicables, quan no constitueixi infracció greu
o molt greu.
b) La no comunicació a l’Administració pública competent
de les dades que han de figurar en el Registre Industrial de les
Illes Balears, o en els registres d’activitats o instal·lacions que
s’estableixin preceptivament a les Illes Balears, dins els
terminis reglamentaris.
c) L’incompliment dels requeriments específics o les
mesures cautelars que formuli l’autoritat competent dins el
termini concedit a aquest efecte, sempre que es produeixi per
primera vegada.
d) La falta d’esmena de les deficiències detectades en
inspeccions i revisions reglamentàries en el termini assenyalat
en l’acta corresponent o la falta d’acreditació d’aquesta esmena
davant l’Administració pública competent, sempre que aquestes
deficiències no constitueixin infracció greu o molt greu.

Article 65
Sancions
1. Les infraccions previstes en aquest capítol s’han de sancionar
de la manera següent:

b) Les infraccions greus, amb multes des de 3.005,07 fins
a 90.151,82 euros.
c) Les infraccions molt greus, amb multes des de 90.151,83
fins a 601.012,10 euros.
2. En consonància amb el que estableix la Llei 24/2013, de 26
de desembre, del sector elèctric, si, per raó de les
circumstàncies concurrents, s’aprecia una qualificada
disminució de la culpabilitat de la persona infractora o de
l’antijuridicitat del fet, o si, atesa la situació econòmica de la
persona infractora, per raó del seu patrimoni, dels seus
ingressos, de les seves càrregues familiars i de les altres
circumstàncies personals que resultin acreditades, la sanció
resulta manifestament desproporcionada, l’òrgan sancionador
pot determinar la quantia de la sanció aplicant l’escala
corresponent a la classe o classes d’infraccions que precedeixin
en gravetat aquella en què s’integra la considerada en el cas que
es tracti.
3. En els casos en els quals la imposició de les multes previstes
en l’apartat 1 no permeti que la sanció compleixi la funció de
prevenció que li és pròpia, de manera raonada, atenent a la
capacitat econòmica de la persona infractora, l’Administració
pot imposar les sancions següents:
a) Infraccions greus, fins al 5 % del volum de negoci a
l’últim exercici de la persona infractora.

e) La inadequada conservació i manteniment de les
instal·lacions, quan no constitueixi infracció greu o molt greu.

b) Infraccions molt greus, fins al 10 % del volum de negoci
a l’últim exercici de la persona infractora.

f) La falta de col·laboració amb les administracions
públiques en l’exercici per aquestes de les funcions d’inspecció
i control derivades d’aquesta Llei.

4. Per determinar la quantia de les sancions s’han de tenir en
compte les circumstàncies següents:

g) L’incompliment, per simple negligència, dels requisits o
les obligacions establerts en la normativa industrial, sempre que
es produeixi risc per a les persones, la flora, la fauna, les coses
o el medi ambient i aquest sigui d’escassa incidència.

a) La importància del dany causat o del risc introduït per a
les persones, els béns o el medi ambient.
b) El grau de participació i benefici obtingut.
c) La capacitat econòmica de la persona infractora.

h) La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada, o
manifestació, de caràcter no essencial, sobre el compliment dels
requisits exigits assenyalats en la declaració responsable o la
comunicació aportada per les persones interessades.
i) La falta de comunicació a l’Administració pública
competent de la modificació de qualsevol dada de caràcter no
essencial inclosa en la declaració responsable o comunicació
prèvia.

d) El grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat.
e) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
f) L’incompliment dels advertiments previs o requeriments
de les autoritats competents o agents col·laboradors quan actuïn
en l’àmbit de la seguretat industrial.
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g) La reincidència per comissió en el termini d’un any de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi
estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
5. Per raons de seguretat o de protecció dels drets dels
consumidors, l’autoritat que resolgui el procediment pot
disposar la publicitat de les sancions imposades per infraccions
molt greus, o que comportin la suspensió de les activitats
empresarials o professionals, o el tancament de l’establiment,
els locals o les instal·lacions, quan la resolució hagi adquirit
fermesa.
6. Les sancions pecuniàries que preveu aquest article es poden
fer efectives abans que es dicti la resolució de l’expedient
sancionador, amb una reducció del 50 % de la sanció que
correspongui en el cas que el pagament voluntari es faci abans
de la notificació de la proposta de resolució, o del 25 % en el
cas que es faci després de la notificació de la proposta
esmentada. En tot cas, el pagament voluntari de la sanció
determina la finalització del procediment sancionador
mitjançant la resolució pertinent.
Article 66
Responsabilitat
1. Són responsables de les infraccions les persones físiques o
jurídiques que les cometin per acció o omissió, de manera
intencional o negligent. En particular, es consideren
responsables:
a) La persona propietària, titular, encarregada de la direcció
o gerent de la indústria.
b) El o la projectista, la persona encarregada de la direcció
d’obra, les empreses habilitades i les persones que participen
en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la utilització o
la inspecció de les indústries, equips i aparells, quan la
infracció sigui conseqüència directa de la seva intervenció.
c) Els fabricants, venedors o importadors dels productes,
aparells, equips o elements que no s’ajustin a les exigències
normatives.
d) Els organismes de control, les entitats o els agents
qualificats o acreditats, les entitats d’acreditació i altres
prestadors de serveis, respecte de les infraccions comeses en
l’exercici de la seva activitat.
e) Qualsevol altra persona física o jurídica la intervenció de
la qual s’acrediti en la infracció a conseqüència del disseny, la
supervisió, l’ús o l’explotació de les instal·lacions industrials.
2. Quan el compliment de les obligacions correspongui a
diverses persones de manera conjunta respondran de manera
solidària de les infraccions que, si escau, es cometin i de les
sancions que s’imposin. Són responsables subsidiaris o
solidaris per l’incompliment de les obligacions imposades per
la llei que comportin el deure de prevenir la infracció
administrativa comesa per uns altres, les persones físiques i
jurídiques sobre les quals recaigui tal deure, quan així ho
determini la normativa vigent.

4299

Article 67
Restabliment de la legalitat
Les responsabilitats administratives que es derivin del
procediment sancionador són compatibles amb l’exigència a la
persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu
estat originari.
Article 68
Sancions accessòries
1. En el cas d’infraccions molt greus, a més de la corresponent
sanció pecuniària, l’òrgan competent per resoldre pot imposar
les sancions accessòries següents:
a) El tancament de l’establiment o la suspensió, total o
parcial, de l’activitat, per un termini no superior a cinc anys.
b) En el cas dels agents implicats en la seguretat industrial,
la prohibició d’exercir les seves funcions per un període de fins
cinc anys.
2. En el cas d’infraccions greus, a més de la sanció pecuniària,
es pot acordar el tancament de l’establiment o la suspensió,
total o parcial, de l’activitat, per un termini no superior a un
any.
Article 69
Prescripció
El termini de prescripció de les infraccions que preveu
aquesta Llei és de cinc anys per a les molt greus, tres per a les
greus i un per a les lleus.
Article 70
Procediment
1. El procediment per imposar les sancions que determina
aquesta Llei s’ha d’ajustar a les normes i als principis del
procediment sancionador que estableixen la legislació sobre
procediment administratiu comú i la normativa de les Illes
Balears sobre el procediment sancionador.
2. El termini per resoldre i notificar el procediment sancionador
és d’un any, comptador des de la data de la seva iniciació.
3. L’òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant un
acord motivat, pot adoptar mesures de caràcter provisional que
assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.
Article 71
Competència
És competent per disposar l’inici i la resolució dels
procediments sancionadors la persona titular de la conselleria
competent en matèria d’indústria.
Disposició addicional única
Mitjans personals del Servei d’Inspecció
Per desenvolupar les funcions d’inspecció que preveu
aquesta Llei, la conselleria competent en matèria d’indústria ha
d’indicar, en la seva relació de llocs de treball, la dotació de
mitjans personals necessària que afecti la prestació del servei
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Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

d’inspecció, vigilància i control de les activitats, dels
establiments, de les instal·lacions i dels productes industrials.
Disposició transitòria primera
Disposicions vigents

A)

Mentre no es dugui a terme el desplegament reglamentari
del que disposa aquesta Llei, continuen sent aplicables les
disposicions reglamentàries vigents reguladores de la matèria
en tot allò que no contradiguin el que disposa aquesta.

D'acord amb el que es preveu als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició de llei següent.

Disposició transitòria segona
Tramitació d’expedients
Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei s’han de substanciar de conformitat amb
les disposicions vigents en el moment de la seva iniciació, tret
que les disposicions contingudes en aquesta Llei resultin més
favorables; en aquest cas, aquesta serà la norma aplicable.
Disposició transitòria tercera
Persones o entitats titulars d’autoritzacions i llicències
Les persones o entitats titulars d’autoritzacions en la data
d’entrada en vigor de la present Llei continuaran gaudint dels
seus drets conformement amb el contingut dels seus títols
administratius i el que estableix aquesta Llei, sens perjudici que
hagin d’adaptar-s’hi, en funció de les disposicions que la
desenvolupin.
Disposició final primera
Aprovació del primer pla director de política industrial de
les Illes Balears
En el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha d’aprovar el primer Pla Director d’Indústria
de les Illes Balears.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà del dia d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de febrer de 2017
El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela i Vázquez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 2474/17, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, de règim patrimonial del matrimoni.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE RÈGIM PATRIMONIAL
DEL MATRIMONI
1. El marc competencial determinat per l’article 149.1.8a de la
Constitució Espanyola i l’article 30.27 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears de 2007 (abans article 10.23
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 1983), per a la
conservació, la modificació i el desenvolupament del dret civil
propi de les Illes Balears, ha tingut fins avui un
desenvolupament escàs, especialment insòlit si es compara amb
el que ha succeït en altres comunitats autònomes que gaudeixen
de la mateixa competència legislativa exclusiva.
Aquesta Llei, elaborada inicialment en el si de la Comissió
Assessora de Dret Civil de les Illes Balears en les sessions del
30 de març de 2009 al 5 d’abril de 2011, i després amb les
aportacions i treballs del Consell Assessor del Dret Civil propi
d’Eivissa i Formentera des del 7 de novembre de 2011 al 11 de
desembre de 2012, en noves sessions fins al 6 de febrer de
2013, pretén superar l’atonia que ha presidit els trenta anys de
competència legislativa sobre el dret civil propi i esdevenir la
primera peça d’un disseny de política legislativa afermat en la
necessitat de renovar i impulsar el dret civil. Certament, la
Compilació de 1961 i la seva adaptació a la Constitució de
l’any 1990, originades en circumstàncies polítiques,
econòmiques i socials molt diferents de les actuals, malgrat la
seva altura tècnica i eficàcia en la conservació d’algunes
institucions civils pròpies, és insuficient i inadequada per a les
noves realitats i necessitats dels habitants de les Illes.
En resum, la Compilació ha retut un servei important a la
conservació del nostre dret civil, però ha arribat l’hora de
modificar-la i desenvolupar-la, per tal de completar-la, sobre la
base útil existent, amb normes que siguin més conformes a la
nova realitat social.
2. Aquesta Llei inaugura el disseny de política legislativa
consistent en l’elaboració de lleis especials sectorials que
derogaran i substituiran parcialment els preceptes de la
Compilació, per decidir finalment si s’ha de mantenir aquesta
dispersió normativa sectorial o si és procedent refondre-la en
una nova compilació o cos del dret civil propi.
3. Els materials que han servit de base a la discussió i
l’elaboració d’aquest text legal han estat l’Avantprojecte de
modificació del títol I del llibre I de la Compilació lliurat al
Govern per la Comissió Assessora l’any 2004, el Projecte de
llei de reforma del títol I (del llibre I de la Compilació del dret
civil de les Illes Balears) del règim econòmic conjugal i
renumeració i titulació de tots els articles, aprovat pel Consell
de Govern, a proposta de la Comissió Assessora de Dret Civil
de les Illes Balears, el 23 de març de 2007; les lleis de les
diferents comunitats autònomes relatives al règim econòmic
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matrimonial i la família que s’han promulgat en els últims anys,
i també la doctrina i la jurisprudència més recent.

I un altre, clàssic en el nostre dret, el de predetracció del
parament.

4. La Llei es denomina “de règim patrimonial del matrimoni”,
perquè no es limita, com feia fins ara la Compilació, a regular
el règim econòmic matrimonial propi de les diferents illes, sinó
que intenta incloure els diferents aspectes patrimonials que
deriven del fet de contreure matrimoni amb la finalitat que en
les situacions en què sigui aplicable aquesta llei l’ordenació
sigui completa i no sigui necessari acudir a ordenacions
supletòries.

4.4. Les donacions per raó de matrimoni estan previstes en el
títol IV, amb especial atenció a la seva revocabilitat per
nul·litat del matrimoni, incompliment de càrregues i ingratitud,
i s’estableix un termini breu de caducitat de la facultat
revocatòria.

4.1. Es divideix en set títols, començant pel dedicat a les
disposicions generals sobre l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la
llei, i els principis en què s’inspira, amb especial
desenvolupament de les diferents facetes del principi d’igualtat
entre cònjuges quant a drets i deures, direcció familiar i
domicili.

4.6. Del règim econòmic matrimonial, se n’ocupen les normes
contingudes en el títol VI, dividit en dos capítols, i el segon en
dues seccions.

4.2. El títol II es dedica a les càrregues familiars i configura,
juntament amb els dos títols següents, un veritable règim
econòmic matrimonial primari aplicable als matrimonis que
quedin subjectes al dret civil de les Illes, encara que el seu
règim matrimonial no sigui el de separació de
béns.
En essència, s’intenta perfilar adequadament el que és una
càrrega familiar, es distingeix entre l’obligació d’aixecar-la i la
contribució a aquest aixecament, l’afecció al seu aixecament
del patrimoni de cada cònjuge, la responsabilitat davant tercers
i la subsidiària del cònjuge no contractant. Es desenvolupen
també dues formes específiques d’aixecament directe, que són
el treball per a la família i l’aportació de l’ús de l’habitatge. Es
regula el crèdit indemnitzatori a favor d’un dels cònjuges pel
treball per a la família i se n’estableix la compatibilitat amb la
pensió compensatòria.
4.3. En el títol III es preveu l’habitatge i el parament familiar,
des de la seva conceptuació fins a la legitimació restringida per
dur a terme actes de disposició o gravamen sobre aquests béns,
i s’hi introdueix una norma que contradiu la regulació que fins
avui -amb la ratificació de la Sala Civil del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears en la Sentència 1/1998, de 3 de
setembre- s’entenia aplicable en aquest camp, de plena llibertat
de disposició per part del seu titular. Creim que la realitat
social i les exigències de protecció als integrants de la família
imposa aquest canvi, pressentit fins i tot en la sentència
esmentada del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.
L’exigència d’autorització del cònjuge no titular per a
l’alienació o el gravamen imposa obligacions relatives a la
manifestació del caràcter de l’habitatge, com també
prohibicions d’autorització i de registre per a notaris i
registradors. Es regula igualment l’anul·labilitat d’aquests actes
i la seva inoposabilitat a tercers de bona fe a títol onerós quan
la manifestació sigui inexacta o falsa.
Finalment, es regulen dos drets viduals no successoris. Un,
de nou encuny, encara que no aliè a la tradició jurídica de les
Illes, que és el de posseir l’habitatge l’any posterior a la mort
del cònjuge.

4.5. Les capitulacions matrimonials configuren el títol V,
dividit en tres capítols.

El capítol I conté les disposicions generals, començant per
les relatives al respecte a l’autonomia de la voluntat dels
cònjuges, el caràcter de règim legal supletori del de separació
de béns i el principi de lliure contractació entre ells. S’ha
considerat necessari incloure-hi una regla sobre revocació de
donacions entre cònjuges que substitueixi l’actual de l’article
4.3 de la Compilació per dotar-la de més claredat i senzillesa,
alhora que es procura limitar l’abast de la revocabilitat quant al
temps i a la legitimació, que correspon exclusivament al
cònjuge.
El règim de separació de béns ha estat tradicionalment a
totes les Illes el legal supletori i, com a tal, és objecte de
regulació en el capítol II.
En la secció primera es defineix el règim, es determinen
quins béns són propis de cada cònjuge i les regles
d’administració i apoderament.
Quant a les adquisicions oneroses fetes per un cònjuge
s’estableix com a regla de partida que la seva titularitat pertany
al que figura com a tal en el títol adquisitiu formal, i s’hi
afegeix que si ha estat pagada la contraprestació o preu per
l’altre cònjuge, s’ha d’aplicar la presumpció de gratuïtat
establerta per als contractes entre cònjuges. Amb aquesta regla
es pretén solucionar el conflicte d’interessos que es produeix en
aquests supòsits aplicant el criteri de la seguretat del tràfic
immobiliari i l’evitació de l’enriquiment injust. En tot cas, es
tracta d’una presumpció iuris tantum, per la qual cosa queda
fora de perill l’exercici d’accions per part del cònjuge que va
pagar la contraprestació o el preu, quan aquesta última obeeixi
a una causa aliena a la donació.
D’altra banda, la regulació es completa amb l’admissió de
qualsevol mitjà de prova respecte de la pertinença d’un bé a
l’un o l’altre cònjuge, a falta de títol, i l’establiment com a regla
de tancament de la presumpció de cotitularitat per meitats
indivises.
La secció segona regula per primera vegada en el nostre
dret la liquidació del règim de separació de béns i clou la
polèmica entorn de si tenen cabuda o no aquestes operacions en
el règim matrimonial esmentat, mitjançant una previsió
detallada dels crèdits i deutes que entren en la liquidació i la
remissió, en cas de falta d’acord, al procediment judicial dels
articles 807 a 810 de la Llei d’enjudiciament civil. Es dóna
carta blanca a la possibilitat d’exercitar coetàniament l’acció de
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divisió de cosa comuna, amb la particularitat de ser factible la
formació de lots per part de l’autoritat judicial.

Article 3
La igualtat entre cònjuges

En el capítol III, per vegada primera en el nostre dret,
s’aborda la normació sistemàtica d’un règim convencional,
d’arrel consuetudinària, històricament pactat a Eivissa i
Formentera, el règim “d’acolliment en la quarta part dels
milloraments” i se n’estableixen dues modalitats (unilateral i
recíproca), la seva extinció i liquidació, com també el pagament
del crèdit resultant i les accions en defensa d’aquest règim.
Finalment, se n’estableix la incompatibilitat amb el crèdit
indemnitzatori pel treball per a la família, però la compatibilitat
amb la pensió compensatòria.

1. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets i
deures d’ordre domèstic i en relació amb la cura i l’atenció dels
restants membres de la família.

Per acabar, tanca el contingut de l’avantprojecte de llei una
disposició derogatòria única que deixa sense efecte el títol I del
llibre I; l’article 65 del llibre II, en allò que es remet a
l’esmentat títol I llibre I, i el títol I del llibre III de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears, aprovada pel
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre. I tres disposicions
transitòries que determinen la seva aplicació als matrimonis
contrets i subsistents en el moment que entri en vigor, sens
perjudici que els processos de separació, divorci i nul·litat
matrimonial iniciats anteriorment es regeixin per la normativa
substantiva vigent en iniciar-los; que el que es disposa per a la
liquidació del règim econòmic matrimonial només s’apliqui als
extingits posteriorment a l’entrada en vigor de la llei; que els
règims econòmics matrimonials i els capítols atorgats de
conformitat amb la legislació anterior produeixin els efectes
que s’hi preveuen i que, en canvi, la liquidació del règim
convencional “d’acolliment en la quarta part dels milloraments”
es regeixi per les disposicions d’aquesta llei encara que s’hagi
pactat abans de la mateixa llei.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

2. Els cònjuges s’hauran de facilitar l’un a l’altre informació
suficient i periòdica sobre la gestió del seu patrimoni, ingressos
i activitats econòmiques, amb vista a la presa de decisions
sobre la forma de subvenir les necessitats familiars.
Article 4
La direcció de la família
1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges de comú
acord, els quals han d’adoptar les seves decisions en interès del
conjunt dels seus membres. No obstant això, en situacions
excepcionals d’urgència i d’impossibilitat d’obtenir el
consentiment d’un dels membres, la direcció de la família
podrà ser exercida provisionalment per l’altre.
2. Cap dels cònjuges no es pot atribuir la representació de
l’altre si no li ha estat conferida, sens perjudici de la
presumpció establerta en l’article 7.3.
Article 5
Domicili familiar
Els cònjuges decideixen de comú acord el domicili familiar
i, en cas de desacord, ho ha de fer l’autoritat judicial fent
prevaler l’interès de la família. No obstant això, en tot cas, es
presumeix que el domicili familiar és l’habitatge familiar.
TÍTOL II
DE LES CÀRREGUES FAMILIARS I EL SEU
AIXECAMENT

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Article 6
De les càrregues familiars

1. Aquesta llei té com a objecte la regulació de les relacions
econòmiques derivades del matrimoni.

1. Tenen la consideració de càrregues familiars les necessàries
per al manteniment de la família d’acord amb el seu nivell de
vida i els usos socials.

2. És aplicable als matrimonis els efectes dels quals es regeixen
per l’ordenament civil de les Illes Balears.
Article 2
Principis
1. La regulació de les relacions econòmiques derivades del
matrimoni s’inspira en el principi de plena igualtat entre els
cònjuges, de protecció de la família i dels seus membres
discapacitats o en situació de dependència, de protecció
integral dels fills menors i de llibertat de pacte, sense més
limitacions que les que estableix aquesta llei.
2. Als efectes d’aquesta llei, la família és el nucli que formen
els cònjuges, els fills comuns, els propis de l’un o de l’altre,
com també la resta de descendents i ascendents, sempre que
convisquin en el domicili familiar.

2. En particular, són en tot cas càrregues familiars les
originades per:
a) Aliments, que inclouen tot el que és indispensable per al
manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència mèdica.
Igualment, l’educació i la instrucció en la minoria d’edat i en la
majoria si la formació no hagués conclòs per raons alienes a
l’alimentat.
b) Atencions de previsió, mèdiques i sanitàries.
c) Conservació de l’habitatge familiar o altres béns utilitzats
per la família.
3. No són càrregues familiars les que responen a l’interès
exclusiu d’un dels cònjuges, ni les derivades de la gestió i
defensa dels béns privatius, llevat que aquests siguin utilitzats
per la família.
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Article 7
Obligació d’aixecament
1. Les càrregues familiars poden ser aixecades tant de forma
directa com mitjançant l’abonament de l’import del seu cost.
L’obligació d’aixecament recau sobre els cònjuges, sens
perjudici de la contribució prevista a l’article següent per la
resta de membres de la família.
2. La contracció d’obligacions per a l’aixecament de càrregues
familiars s’ha de dur a terme de comú acord per ambdós
cònjuges.
3. No obstant això, qualsevol dels cònjuges pot contraure
obligacions per atendre les necessitats i les despeses familiars
ordinàries d’acord amb els usos i el nivell de vida de la família
i s’ha de presumir que ho fa amb el consentiment de l’altre.
Article 8
Contribució a l’aixecament
1. Els cònjuges han de contribuir a l’aixecament segons allò
pactat expressament entre ells, i, a falta de pacte, en proporció
als seus ingressos, rendes i patrimonis, tret de l’existència d’un
patrimoni afecte.
2. Els altres membres de la família han de contribuir
equitativament, segons les seves possibilitats i d’acord amb les
despeses que generin, a l’aixecament de càrregues mentre
convisquin en la unitat familiar.
3. Si alguna de les persones obligades no contribueix a
l’aixecament de les càrregues, qualsevol dels cònjuges pot
sol·licitar al jutge l’adopció de les mesures pertinents per
assegurar-ne el compliment.
Article 9
Treball per a la família
1. El treball per a la família és una de les formes d’aixecament
directe de les càrregues familiars si no és retribuït o compensat
i, si ho és de manera insuficient, computarà la diferència.
2. S’entén per treball per a la família el treball per a la casa, la
cura i l’atenció dels membres que convisquin en el domicili
familiar i la col·laboració no retribuïda en l’activitat
empresarial o professional de l’altre cònjuge.
3. La valoració del treball realitzat per a la família, a falta de
pacte, correspon a l’autoritat judicial, que n’ha de ponderar el
cost, l’eventual incidència en l’increment patrimonial d’un dels
cònjuges i la pèrdua d’oportunitats.
4. Quan el valor del treball fet per un dels cònjuges o el còmput
de la diferència sigui superior al que estava obligat a dur a
terme, té dret al valor d’aquest excés. Aquest crèdit
indemnitzatori és compatible amb la pensió compensatòria que
preveu l’ordenament de l’Estat però s’hauran de reclamar
conjuntament perquè es pugin ponderar.
5. Per aquell dels cònjuges que, de conformitat als acords
familiars sobre distribució de tasques, es dediqui en exclusiva
a la cura de la casa i patrimoni, els fills i altres familiars, la
retribució del valor del treball referida en l'apartat anterior
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prendrà per base la quantia del salari mínim interprofessional,
de la qual es descomptarà una quantia equivalent al cost de la
seva pròpia manutenció. Aquesta regla presumptiva s’aplicarà
quan a la dissolució del patrimoni l’altre cònjuge hagi
incrementat el seu patrimoni almanco el doble de la quantitat
resultant d’aquest càlcul. Regeix en defecte de pacte exprés i
serà d'aplicació en cas que el nivell d'ingressos de la família
equivalgui mínim a dues vegades i mig el salari mínim
interprofessional. Per sota d'aquest nivell d'ingressos la
presumpció s'establirà en una quantia proporcional equivalent
al nivell d'ingressos familiars.
Article 10
Aportació de l’habitatge i el parament familiar per part
d’un cònjuge
1. L’aportació de l’habitatge i del seu parament per un dels
cònjuges com a domicili familiar és una de les formes
d’aixecament directe de les càrregues familiars, si aquella no és
retribuïda o compensada, i si ho és de manera insuficient,
computarà la diferència.
2. La valoració d’aquesta aportació, a falta de pacte, serà
efectuada per l’autoritat judicial ponderant el seu cost en el
mercat.
Article 11
Afecció de béns
Els béns propis de cada cònjuge són afectes a l’aixecament
de les càrregues familiars, sens perjudici de l’existència d’un
patrimoni especialment afectat.
Article 12
Responsabilitat davant terceres persones
1. Davant terceres persones, ambdós cònjuges responen
solidàriament de les obligacions que contreuen conjuntament
en l’aixecament de les càrregues familiars.
2. De les obligacions contretes per un dels cònjuges per atendre
les necessitats i despeses familiars respon davant terceres
persones el cònjuge que les va contreure i, subsidiàriament,
l’altre.
3. Les regles de responsabilitat dels paràgrafs anteriors s’han
d’aplicar sens perjudici dels criteris de contribució interna que
es derivin de l’article 8 d’aquesta llei.
Article 13
Responsabilitat subsidiària del cònjuge no contractant
1. L’efectivitat de la responsabilitat subsidiària establerta en
l’article anterior exigeix l’execució prèvia dels béns del
cònjuge contractant. No obstant això, la demanda es pot
plantejar contra ambdós cònjuges sol·licitant la condemna, amb
caràcter principal, del cònjuge contractant, i, subsidiàriament,
de l’altre cònjuge.
2. L’embargament i el constrenyiment dels béns del cònjuge no
contractant no és procedent fins que hagin estat objecte de
realització els del cònjuge que va contraure l’obligació i en la
mesura necessària per cobrir-la.
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3. No és procedent l’exigència de responsabilitat subsidiària
respecte d’obligacions contretes quan el matrimoni estigui
separat de fet, sens perjudici dels criteris de contribució interna
que es derivin de la regla de l’article 8 d’aquesta llei.
4. Tampoc no és exigible la responsabilitat subsidiària en el cas
que el creditor hagi concedit al cònjuge contractant pròrroga
expressa, sense consentiment de l’altre cònjuge i en perjudici
seu.
TÍTOL III
DE L’HABITATGE I EL PARAMENT FAMILIAR
Article 14
Conceptes
1. S’entén per habitatge familiar aquell on resideixen
habitualment els cònjuges o un d’ells amb la major part dels
fills comuns.
2. El parament familiar comprèn els mobles, els estris, la roba
i altres béns d’ús ordinari de l’habitatge familiar. No tenen
aquesta consideració els objectes de valor extraordinari atès el
nivell de vida familiar.
Article 15
Legitimació per als actes de disposició o gravamen
1. El cònjuge titular o cotitular de qualsevol dret sobre
l’habitatge constitutiu de la llar familiar i el seu parament no
podrà realitzar actes de disposició, alienació o gravamen del
seu dret sense el consentiment exprés de l’altre cònjuge.
2. Si el cònjuge no titular no dóna el seu consentiment, el jutge
podrà autoritzar l’acte pretès, en interès de la família.
3. Les regles establertes en els dos apartats anteriors tenen
caràcter imperatiu.
Article 16
Obligació de manifestar el caràcter de l’habitatge
1. Qualsevol acte de disposició, alienació o gravamen de drets
sobre un habitatge, realitzat per una persona casada, exigeix la
manifestació del transmitent sobre si constitueix o no llar
familiar.
2. Els notaris s’abstindran d’autoritzar i els registradors
d’inscriure els títols que contenguin actes de disposició,
alienació o gravamen de drets sobre un habitatge atorgats per
una persona casada, sense la manifestació negativa sobre el seu
caràcter de llar familiar, o sense la constància fefaent del
consentiment de l’altre cònjuge o l’autorització judicial.
3. L’omissió de la manifestació esmentada en el contracte
impedeix a l’adquirent emparar-se, si escau, en la protecció
prevista en l’article 17.3 d’aquesta llei, sens perjudici de les
responsabilitats del transmitent.

Article 17
Ineficàcia dels actes de disposició o gravamen
1. Els actes de disposició, alienació o gravamen realitzats sense
el consentiment de l’altre cònjuge o l’autorització judicial
ferma són anul·lables a instància d’aquell.
2. L’acció d’anul·lació caducarà en el termini de quatre anys
comptadors des de la inscripció en el Registre de la Propietat
o des que el cònjuge legitimat hagi conegut de la disposició,
alienació o gravamen.
3. La ineficàcia de l’acte no es pot oposar a l’adquirent de bona
fe i a títol onerós, en els casos de manifestació inexacta o falsa
sobre el caràcter de l’habitatge, sens perjudici del que disposi
la legislació hipotecaria. En aquest cas, el cònjuge transmitent
ha de respondre davant l’altre dels danys i perjudicis irrogats a
la família per la seva actuació.
Article 18
Dret del cònjuge supervivent al manteniment de la
possessió de l’habitatge familiar
1. El cònjuge supervivent, no separat judicialment ni de fet,
que, per qualsevol títol, no tingui dret a l’ús de l’habitatge
familiar pot mantenir-ne la possessió durant l’any posterior a la
mort de l’altre, sempre que no incorri en causa d’indignitat
successòria i que el dret a posseir formi part de l’herència.
2. El dret esmentat no s’ha de computar en l’haver hereditari
del cònjuge supervivent i s’extingeix, en tot cas, en contreure
noves núpcies, constituir una parella estable o de fet, o
incomplir els deures inherents a la pàtria potestat respecte dels
fills tinguts amb el cònjuge premort.
Article 19
Predetracció del parament
Quan es produeixi la mort d’un dels cònjuges, els béns
integrants del parament seran propietat del supervivent i no es
computaran en el seu haver.
TÍTOL IV
DE LES DONACIONS PER RAÓ DEL MATRIMONI
Article 20
Concepte
Les donacions per raó del matrimoni són actes de disposició
a títol gratuït fets en consideració a la futura celebració d’un
matrimoni, per part d’un dels contraents a favor de l’altre, o per
terceres persones a favor d’un d’ells o de tots dos.
Article 21
Objecte
1. Els béns donats conjuntament als futurs contraents els
pertanyen en proindivís ordinari per parts iguals, llevat que el
donant hagi fet expressament la disposició en altres termes.
2. Quan el bé donat està afecte a càrregues o gravàmens, el
donant no està obligat a alliberar-lo.
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3. Les donacions de béns futurs per raó de matrimoni només es
podran fer en capítols matrimonials o en pacte successori.

TÍTOL V
DELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS
Capítol I
Disposicions generals

Article 22
Ineficàcia i revocació
1. Les donacions per raó de matrimoni queden sense efecte si
aquest no es contreu en el termini d’un any comptat des de
l’acceptació.
2. Aquestes donacions són revocables per declaració de
nul·litat del matrimoni, incompliment de càrregues i ingratitud
del donatari.
3. Són causes d’ingratitud la denegació indeguda d’aliments; la
condemna del donatari per sentència ferma per haver atemptat
contra la vida, per lesions greus, per delictes contra la llibertat,
la integritat moral i la llibertat sexual si l’ofès és el donant, el
seu cònjuge, la seva parella estable o de fet, el seu descendent
o ascendent.
4. En tot cas, són irrevocables els regals de casament de béns
mobles, el valor dels quals s’ajusti als usos, atès el nivell de
vida de la família.
Article 23
Acció de revocació
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Article 25
Concepte i règim
1. Els capítols matrimonials són un negoci jurídic familiar i
solemne atorgat pels futurs contraents o pels cònjuges,
mitjançant el qual poden establir, modificar o substituir el seu
règim econòmic, i convenir els pactes lícits que considerin
adequats per raó del matrimoni o de la seva ruptura.
2. La determinació, modificació o substitució d’un règim
econòmic es podrà fer per simple remissió a un dels previstos
legalment o configurant-lo segons les necessitats dels atorgants.
3. També poden incloure pactes successoris entre els futurs
contraents o cònjuges, o aquests mateixos pactes, i d’altres per
raó de matrimoni, atorgats amb terceres persones.
4. Els capítols matrimonials atorgats per les persones, el
matrimoni de les quals es regeix per les normes aplicables a
Eivissa i Formentera, reben la denominació d’espòlits i els són
d’aplicació els preceptes específics del capítol II d’aquest títol
i, subsidiàriament, els preceptes generals d’aquest capítol I.

1. L’acció de revocació caduca en el termini d’un any a
comptar des que el donant té coneixement de la causa de
revocació.

Article 26
Moment d’atorgament

2. Aquesta acció només pot ser exercitada pel donant. No
obstant això, els seus hereus es poden subrogar en l’exercici de
l’acció si aquesta va ser exercitada dins del termini i en la
forma escaient pel donant.

Els capítols matrimonials poden atorgar-se abans o després
del casament. Els prenupcials només tenen efecte una vegada
contret el matrimoni, sempre que se celebri en el termini màxim
d’un any posterior a l’atorgament.

Article 24
Efectes de la revocació

Article 27
Forma i inscripció

1. Declarada judicialment la revocació de la donació, el
donatari queda obligat a reintegrar els béns donats amb els
fruits produïts des de la interposició de la demanda.

1. Els capítols i les seves modificacions, per a la seva validesa,
s’han d’atorgar en escriptura pública.

2. Els drets adquirits amb anterioritat a la interposició de la
demanda revocatòria, per tercers de bona fe, sobre els béns
donats es mantenen.
3. Si el donatari no pot reintegrar els béns donats queda obligat
a reemborsar al donant el seu valor al temps d’interposició de
la demanda.
4. Si els béns que s’han de reintegrar estiguessin gravats, el
donant podrà exigir el seu valor d’acord amb el paràgraf
anterior o el reintegrament amb una compensació equivalent al
menor valor que suposa el gravamen.

2. S’han d’inscriure en el Registre civil i, si és el cas, en altres
registres públics.
Article 28
Capacitat
Tenen capacitat per atorgar capítols prenupcials els que
vàlidament poden contreure matrimoni, però necessiten, si és
el cas, els complements de capacitat que corresponguin.
Article 29
Pactes en previsió de ruptura matrimonial
1. Els pactes en previsió de ruptura matrimonial es poden
atorgar en capítols matrimonials o en escriptura pública. Quan
siguin prenupcials només són vàlids si s’atorguen almenys
trenta dies abans de la data de celebració del matrimoni.
2. Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir
caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que es
renuncien o limiten.
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Article 30
Modificació

Article 36
Contingut

1. Per modificar o deixar sense efecte els capítols cal el
consentiment de totes les persones que els han atorgat o dels
seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles
haguessin conferit.

1. Els espòlits hauran de contenir disposicions relatives a la
fixació, la modificació o la substitució del règim econòmic
matrimonial. L’estipulació d’un règim econòmic podrà fer-se
simple remissió a un dels regulats en les lleis o bé
acomodant-lo a les particulars circumstàncies dels interessats.

2. Els cònjuges poden modificar o substituir el règim econòmic
matrimonial i els pactes en previsió de ruptura matrimonial
sense la intervenció d’altres atorgants dels capítols.
Article 31
Ineficàcia
1. La nul·litat matrimonial, la separació judicial o el divorci
produeix la ineficàcia dels capítols. Aquesta no afectarà els
actes de reconeixement de fills, els pactes en previsió de
ruptura matrimonial, les donacions i els pactes successoris, que
seguiran el seu règim legal.

2. Podran convenir-se en espòlits totes aquelles estipulacions
referides institucions que, d’acord amb les seves pròpies
normes reguladores, admetin el seu atorgament en capítols
matrimonials. En particular, donacions propter nuptias, dot,
escreix, acolliment en una quarta part dels milloraments, pactes
sobre la forma i la quantia de contribució a l’aixecament de les
càrregues del matrimoni, donacions universals, pactes
successoris, usdefruit universal i fidúcia successòria, com
també qualsevol altres que els interessats considerin
convenients, fins i tot en previsió de ruptura matrimonial.

2. La ineficàcia dels capítols o d’algun dels seus pactes
produïda per causes alienes a les del paràgraf anterior, se
sotmetrà al règim propi de la ineficàcia declarada.

3. Les institucions contingudes en els espòlits es regiran pel que
hagin convingut les parts i, subsidiàriament, per la seva
regulació específica, tot interpretant-se d’acord amb els costum
i la tradició jurídica insular.

Capítol II
Dels espòlits

Article 37
Modificació

Article 32
Concepte

1. Els espòlits podran modificar-se en qualsevol temps
mitjançant escriptura pública. La modificació no perjudicarà els
drets adquirits de bona de per terceres persones.

Els espòlits, institució pròpia de les illes Pitiüses, són un
negoci jurídic i familiar i solemne mitjançant el qual s’estableix
el règim econòmic del matrimoni així com d’altres disposicions
per raó d’aquest.
Article 33
Moment d’atorgament
Els espòlits podran atorgar-se abans o després de
celebrar-se les núpcies. En el primer cas, només produiran
efectes una vegada contret el matrimoni, sempre que aquest es
celebri en el termini d’un any comptador des del dia de la firma
dels espòlits.
Article 34
Forma i inscripció
1. Per la seva validesa, els espòlits, així com les seves
modificacions, hauran d’atorgar-se en escriptura pública.
2. S’han d’inscriure en el Registre civil i, si és el cas, en altres
registres públics.
Article 35
Capacitat
Tenen capacitat per atorgar espòlits abans de contraure
matrimoni els que vàlidament els puguin celebrar, però
necessiten, si és el cas, els complements de capacitat que
corresponguin.

2. Per modificar o deixar sense efecte el règim econòmic
matrimonial, així com qualssevol altres clàusules convingudes
exclusivament entre els cònjuges, bastarà el consentiment
d’aquests.
3. Per modificar o deixar sense efecte clàusules en què hagin
intervingut qualssevol altres persones, es necessitarà, a més, la
seva concurrència o la dels seus hereus, si la modificació afecta
drets que aquelles haguessin conferit.
4. S’exceptuen del que disposen els dos paràgrafs anteriors les
estipulacions que, per pacte exprés o per la seva naturalesa,
sigui revocables.
Article 38
Ineficàcia per nul·litat, separació judicial i divorci
1. Els espòlits esdevindran ineficaços per nul·litat matrimonial,
separació judicial o divorci, llevat del que s’estableix en els
paràgrafs següents.
2. Es mantindrà l’eficàcia dels pactes convinguts en espòlits en
previsió de ruptura matrimonial, sens perjudici del que resolgui
la sentència.
3. Els heretaments i les donacions atorgats a favor del fill o de
la filla continguts en els espòlits signats amb ocasió de les seves
núpcies, conservaran l’eficàcia si hi ha descendència del
matrimoni anul·lats, separat judicialment o divorciat. Si el
matrimoni no ha tingut descendència, si el fill o la filla es torna
a casar o constitueix parella estable o de fet, l’heretament o la
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donació esdevindran revocables per la sola voluntat de
l’heretant o donant.

Article 43
Donacions entre cònjuges

4. Els heretaments convinguts a favor dels descendents del
matrimoni en consideració al qual s’haguessin atorgat els
espòlits, també conservaran l’eficàcia, però els heretaments
purs esdevindran revocables.

1. Les donacions entre cònjuges són revocables únicament per
incompliment de càrregues, per ingratitud i per nul·litat del
matrimoni.

5. L’acció de revocació prevista en els paràgrafs anteriors
caducarà en el termini d’un any des que el legitimat té
coneixement de la concurrència de la causa que la determina.
Capítol III
De l’usdefruit universal capitular
Article 39
Usdefruit universal capitular
1. L’usdefruit universal convingut en espòlits per a després de
la mort faculta l’usufructuari per regir i governar la casa i tots
els béns, el qual queda dispensat de formar inventari i de
prestar fiança.

2. L’acció de revocació caduca en el termini de tres anys a
comptar des que el donant té coneixement de l’incompliment de
càrregues o de la causa d’ingratitud. En el supòsit de nul·litat,
des de la fermesa de la sentència.
3. Aquesta acció ha de ser exercitada pel donant i, en el cas de
nul·litat del matrimoni, només pel declarat de bona fe en la
sentència de nul·litat. Els hereus es poden subrogar en l’acció
si aquesta va ser exercitada dins del termini i en la forma
escaient pel donant.
4. Les causes d’ingratitud i els efectes de la revocació són els
que disposen els articles 22.3 i 24 d’aquesta llei, en allò que
resultin d’aplicació.
Capítol II
Del règim de separació de béns

2. L’usufructuari queda obligat a prestar, amb càrrec a
l’usdefruit, aliments a l’hereu, al consort d’aquest i als fills del
cònjuge premort i de l’hereu que visquin a la casa, així com a
consentir que es facin en l’usdefruit les reduccions necessàries
per pagar les llegítimes i, si escau, per constituir el dot.
3. Aquest usdefruit és inalienable, sens perjudici que, amb el
consentiment del nu propietari, s’alienin béns determinats.
L’usdefruit sobre el producte de l’alienació que no es destini a
prestar aliments o a pagar deutes i llegítimes.
TÍTOL VI
DEL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL
Capítol I
Disposicions generals
Article 40
Determinació del règim
El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols
o espòlits, formalitzats en escriptura pública, abans o durant el
matrimoni i, en defecte d’aquests, el de separació de béns.
Article 41
Modificació
La modificació del règim econòmic matrimonial no
perjudica els drets adquirits per terceres persones.
Article 42
Lliure contractació
1. Els cònjuges poden celebrar entre ells tota classe de
contractes i transmetre’s béns i drets per qualsevol títol.
2. En cas d’impugnació judicial es presumirà que la transmissió
és gratuïta.

Secció primera
Disposicions generals
Article 44
Concepte
En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la
propietat de tots els seus béns i, per tant, el gaudi,
l’administració i la lliure disposició d’aquests, amb els límits
establerts per la llei.
Article 45
Béns propis
Són béns propis de cada cònjuge tots els que tenia en
establir el règim de separació de béns, de forma voluntària o
legal, i els que després ha adquirit per qualsevol títol durant la
seva vigència.
Article 46
Administració dels béns
1. Qualsevol dels cònjuges pot conferir a l’altre un
apoderament, exprés o tàcit, per administrar els seus béns.
També pot condicionar-lo, restringir-lo o revocar-lo en
qualsevol moment.
2. En l’exercici de l’administració s’han d’aplicar les normes
del mandat, però l’administrador no pot designar cap substitut
tret que, expressament, l’altre cònjuge l’hagi autoritzat a fer-ho.
Aquesta prohibició regeix en qualsevol apoderament entre
cònjuges.
3. En finalitzar l’apoderament, l’administrador ha de lliurar a
l’altre cònjuge els fruits existents i l’equivalent d’aquells amb
què s’hagi enriquit.
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Article 47
Adquisicions oneroses
1. Els béns adquirits onerosament durant el matrimoni són del
cònjuge que determina el títol adquisitiu vàlid. Si la
contraprestació va ser pagada, totalment o parcialment, per
l’altre cònjuge, s’aplicarà l’establert a l’article 34.2 d’aquesta
llei a la relació interna entre els cònjuges.
2. Tanmateix, els béns mobles d’ús familiar adquirits
onerosament durant el matrimoni es presumeix que pertanyen
a ambdós cònjuges per meitats indivises.
Article 48
Determinació de titularitats
1. A manca de títol, la pertinença d’un bé o dret a un o a l’altre
cònjuge es podrà determinar per qualsevol mitjà de prova. Si la
determinació no és possible, el bé o el dret correspon a ambdós
cònjuges per meitats.
2. Es presumeix que els béns mobles d’ús personal d’un dels
cònjuges i els que estiguin directament destinats al
desenvolupament de la seva activitat li pertanyen
exclusivament.
Secció segona
De l’extinció i liquidació del règim
Article 49
Extinció
1. El règim s’extingeix per acord entre els cònjuges documentat
en capítols o espòlits, per dissolució, nul·litat o separació
judicial del matrimoni.
2. L’extinció del règim obre el període de liquidació que, en
defecte d’acord, s’ha de dur a terme de conformitat amb els
capítols, espòlits o pactes en previsió de la ruptura matrimonial
i, subsidiàriament, segons les regles d’aquesta secció.
Article 50
Liquidació
1. La liquidació s’inicia amb la determinació dels crèdits de
l’un i l’altre cònjuge derivats de:
a) L’aixecament de les càrregues familiars, d’acord amb els
criteris fixats en els articles 8, 9 i 10.
b) Les accions de regrés que resultin de la responsabilitat
solidària o subsidiària regulada en els articles 12 i 13.
c) Els danys i perjudicis causats pels actes de disposició,
alienació o gravamen de l’habitatge familiar i el seu parament,
que preveu l’article 17.3.
d) La impossibilitat de restituir els béns donats per l’altre
cònjuge en cas de revocació de la donació o la compensació
equivalent al menor valor que suposa el gravamen d’acord amb
els articles 24.3 i 24.4.
e) La rendició de comptes procedent de l’administració dels
béns de l’altre cònjuge d’acord amb l’article 46.

f) Els contractes o negocis entre cònjuges.
g) Qualsevol altre crèdit que un cònjuge tingui contra
l’altre.
2. En cas d’extinció del règim per mort o declaració de
defunció, queden exclosos de la liquidació els supòsits a) i b).
3. Una vegada determinats els crèdits d’ambdós cònjuges,
correspon compensar-los de manera que en resulti un únic
crèdit exigible.
4. El procediment per a la liquidació judicial és el que regulen
els articles 807 a 810 de la Llei d’enjudiciament civil.
Article 51
Divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa
1. Qualsevol dels cònjuges pot exercir, simultàniament al
procediment de liquidació, l’acció de divisió de cosa comuna
respecte dels béns que tingui en comunitat ordinària indivisa.
2. L’autoritat judicial competent, si ho demana un dels
cònjuges, pot formar lots de béns amb titularitat plena i
adjudicar-los als cònjuges.
Capítol III
Del règim convencional d’acolliment en la quarta part
dels milloraments
Article 52
Concepte
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
atribueix al cònjuge, en el moment de l’extinció, el dret a
participar en una quarta part de les millores compres i
adquisicions fetes per l’altre durant el temps que aquest règim
hagi estat vigent, segons les normes establertes en aquest
capítol.
2. En el moment de constituir el règim, els cònjuges poden
acordar una participació en els milloraments diferents de la
quarta part.
3. En aquest règim cada cònjuge té la propietat de tots els seus
béns i, per tant, el gaudi, l’administració i la lliure disposició
d’aquests béns, amb els límits establerts per la llei.
En tot cas, el cònjuge acollidor té el deure d’informar sobre
la gestió del seu patrimoni.
Article 53
Forma
El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
s’ha de convenir en capítols matrimonials o espòlits.
Article 54
Modalitats d’acolliment
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments pot
pactar-se amb caràcter unilateral o recíproc.

BOPIB núm. 84 - 17 de febrer de 2017
2. L’acolliment és unilateral quan s’estipula a favor d’un dels
cònjuges. En aquest cas, s’anomena acollidor el cònjuge que
atorga el dret a participar en els seus milloraments, i acollit el
cònjuge a favor del qual es constitueix aquest dret.
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4. Es consideren compres els béns adquirits durant la vigència
del règim per títol de compravenda que substitueixin en el
patrimoni del cònjuge acollidor en el moment de l’extinció.

3. L’acolliment és recíproc quan el dret a participar ens els
milloraments s’estableix a favor d’ambdós cònjuges
indistintament.

5. Es consideren adquisicions els béns adquirits durant la
vigència del règim per títol onerós distint de la compravenda
que subsisteixin en el patrimoni de cònjuge acollidor en el
moment d’extinció.

Article 55
Règim jurídic

Article 58
Regles de liquidació

1. L’acolliment es regeix pel que s’ha convingut en capítols
matrimonials o espòlits. Subsidiàriament, per les disposicions
del present capítol i, en allò no previst, pel costum.

1. En defecte de pacte, els milloraments es liquiden segons les
regles establertes en aquest article.

2. Durant la seva vigència li són d’aplicació les normes de la
secció primera del capítol II d’aquesta llei.
Article 56
Extinció del règim
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments
s’extingeix per:
a) La nul·litat del matrimoni, la dissolució o la separació
judicial.
b) La voluntat dels cònjuges manifestada en capítols
matrimonials o espòlits.
2. També s’extingirà per resolució judicial, a instància d’un
dels cònjuges, si concorre alguna de les circumstàncies
següents:
a) Separació de fet per un període superior a tres mesos.

2. En les millores es tenen en compte els augments de valor
referits a l’article 57.3, deduint-ne els costs actualitzats per
obtenir-les. En les compres i adquisicions es tindrà en compte
el valor dels béns al final del règim, amb deducció de les
càrregues que els afectin i de l'import actualitzat del preu o de
la contraprestació.
3. A la suma obtinguda segons el que disposa l’apartat anterior,
s’hi han d’afegir, tractant-se de béns disposats pel cònjuge
acollidor a títol gratuït durant la vigència del règim, els
següents valors:
a) Respecte dels béns adquirits abans de la constitució de
l’acolliment o, a títol gratuït, durant la seva vigència, la millora
experimentada, en els termes del paràgraf 2 d’aquest article,
des de la constitució del règim fins a la disposició del bé.
b) Respecte dels béns comprats o adquirits onerosament
durant l’acolliment, el valor que tenien aquests en sortir del
patrimoni del cònjuge acollidor, amb les deduccions que
s’indiquen en el paràgraf 2 d’aquest article.

b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del deure
d’informar sobre la gestió del patrimoni.

En ambdós casos, les liberalitats d’ús i les donacions
consentides per l’altre cònjuge en queden excloses.

c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna
circumstància personal o patrimonial en l’altre cònjuge que
comprometi greument els interessos de qui sol·licita l’extinció.

4. També s’ha d’afegir el valor obtingut de l’aplicació de les
regles anteriors en els casos en què el cònjuge acollidor hagi
destruït, deteriorat o alienat a títol onerós béns, durant la
vigència del règim, amb intenció de perjudicar els drets de
l’altre cònjuge.

Article 57
Inici de la liquidació
1. Una vegada extingit el règim d’acolliment s’han de
quantificar els milloraments obtinguts pel cònjuge acollidor o,
cas d’haver-ne pactat la reciprocitat, els obtinguts per cadascun
dels cònjuges.
2. Els milloraments són els increments de patrimoni obtinguts
durant la vigència del règim derivats de millores, compres i
adquisicions.
3. Es consideren millores els augments de valor produïts durant
la vigència del règim en els béns que tenia el cònjuge acollidor
en iniciar-se aquest i ens els adquirits amb posterioritat per títol
gratuït, sempre que els augments siguin deguts a la seva
indústria o inversió.

5. De la suma total s’ha de deduir l'import de les obligacions
del cònjuge acollidor encara no satisfetes.
6. Hi ha milloraments quan el resultat de les operacions
esmentades en els apartats anteriors sigui positiu.
Article 59
Crèdit resultant de l’acolliment
1. En l’acolliment unilateral, el cònjuge acollit té dret a la
quarta part dels milloraments que hagi obtingut el cònjuge
acollidor.
2. En l’acolliment recíproc, el crèdit es determina per les regles
següents:
a) Si només un dels cònjuges ha obtingut milloraments,
l’altre té dret a una quarta part d’aquests milloraments.
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b) Si tots dos cònjuges han obtingut milloraments, qui
n’hagi obtingut menys té dret a una quarta part de la diferència
entre ambdós milloraments.

d’aquesta llei s’ha de liquidar d’acord amb les disposicions
d’aquesta llei.
Disposició transitòria tercera

Article 60
Pagament del crèdit de milloraments
1. El crèdit de milloraments s’ha de pagar en diners llevat que
les parts acordin una altra cosa. No obstant això, per causa
justificada i a petició de qualsevol de les parts o dels seus
hereus, el jutge pot ordenar-ne el pagament total o parcial amb
béns del deutor.

1. Els processos de separació, divorci i nul·litat matrimonials
començats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regeixen per la normativa substantiva vigent en el moment
d’iniciar-los.
2. Els preceptes d’aquesta llei relatius a la liquidació del règim
econòmic matrimonial només s’han d’aplicar als règims
extingits amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

2. Per causa justificada i a petició del deutor o dels seus hereus,
el jutge pot ajornar-ne el pagament o ordenar que es faci a
terminis en un venciment màxim de tres anys, sempre que es
garanteixi el deute i es paguin els interessos legals.

Palma, 11 de gener de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló

Article 61
Accions en defensa del crèdit de milloraments
3.9. MOCIONS
1. Si en el patrimoni del deutor no hi ha béns suficients per
satisfer el crèdit de milloraments, el creditor pot demanar la
reducció de les donacions i altres transmissions gratuïtes fetes
pel cònjuge acollidor. També pot impugnar els actes realitzats
per aquest en frau del crèdit.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit la moció següent.

2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys comptats
des de la determinació del crèdit de milloraments i no són
procedents quan els béns són en poder de terceres persones
adquirents a títol onerós i de bona fe.

Palma, a 15 de febrer de 2017.
El president del Parlament:
Baltasar Picornell i Lladó.
A)

Article 62
Compatibilitat de drets
El crèdit de milloraments és compatible amb la pensió
compensatòria que preveu l’ordenament de l’Estat però no ho
és amb el crèdit indemnitzatori que preveu l’article 9.4
d’aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogats del Text refós de la Compilació del dret
civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990,
de 6 de setembre: el títol I del llibre I; l’article 65 del llibre II,
en allò que remet a l’esmentat títol I del llibre I, i el títol I del
llibre III.
Disposició transitòria primera
Les disposicions d’aquesta llei s’apliquen als matrimonis
contrets i subsistents en el moment de la seva entrada en vigor,
sens perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera
en relació amb els processos iniciats abans.
Disposició transitòria segona
1. Els règims econòmics matrimonials i els actes convinguts en
capítols matrimonials atorgats d’acord amb la legislació
anterior produeixen els efectes resultants de la dita legislació.
2. El règim convencional d’acolliment en la quarta part dels
milloraments pactat amb anterioritat a l’entrada en vigor

RGE núm. 2398/17, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, relativa a millora de la
futura normativa d'estades turístiques en habitatges,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 895/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 895/17, relativa a millora de la futura
normativa d'estades turístiques en habitatges, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges deixi clar amb una disposició transitòria o addicional
que les places ja autoritzades o d'alta a la Conselleria de
Turisme no es veuen afectades per l'exigència dels nous
requisits per la normativa que s'aprovarà.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges permeti a l'organisme gestor de places, si així ho
considera, la creació de tres borses de places diferents: una per
places hoteleres, una per estades en habitatges unifamiliars i
una per estades turístiques en habitatges plurifamiliars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges atorgui als ajuntaments un paper clau i vinculant a
l'hora d'establir les zonificacions.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
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habitatges defineixi què s'ha d'entendre per un canal de
comercialització turística.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges faci una regulació separada de les estades que es
realitzen en habitatges unifamiliars i les que es realitzen en
habitatges plurifamiliars.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges estableixi un règim específic més simple i senzill
perquè aflori l'oferta existent d'estades en habitatges
plurifamiliars sempre que es compleixin uns estàndards de
qualitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el projecte de llei sobre estades turístiques en
habitatges estableixi uns requisits que per habitatges d'una
antiguitat superior a 10 anys sigui possible complir, per tant,
que s'exigeixi un mecanisme per conèixer el consum d'aigua de
l'habitatge que no necessàriament ha de ser un comptador
individual, o que s'exigeixi el compliment de la normativa
d'accessibilitat aplicable quan es va construir l'edifici però
l'actualment en vigor.
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B)
RGE núm. 2291/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
destinació de la recaptació en concepte de cànon de
sanejament d'aigua.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A què s'ha destinat la recaptació en concepte de cànon de
sanejament d'aigua dels anys 2015 i 2016?
Palma, a 6 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

C)
RGE núm. 2318/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a incompliment de
la normativa respecte d'espais mortuoris.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
El portaveu
Jaume Font i Barceló

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Ateses les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb el fet que un cadàver va estar 12
hores en el centre de salut de Sant Antoni per una discrepància
sobre qui havia de signar el certificat de defunció. Atès que no
es disposa d'una cambra frigorífica es va habilitar un espai a
part.
Pot explicar per què es va donar aquesta situació? Qui era
el responsable de la signatura d'aquest document? Considera
que es va incomplir la normativa respecte d'espais mortuoris?
Palma, a 7 de febrer de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 15 de febrer de 2016
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
D)
A)
RGE núm. 2290/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recaptació en concepte de cànon de sanejament d'aigua.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la recaptació en concepte de cànon de
sanejament d'aigua dels anys 2015 i 2016?
Palma, a 6 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

RGE núm. 2327/17, de la diputada Sílvia Limones i
Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casos de
planta invasora Pennisetum sataceum.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants casos de la planta invasora Pennisetum sataceum
han estat detectats per la Conselleria de Medi Ambient a les
nostres illes?
Palma, a 7 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Limones i Costa

4312

BOPIB núm. 84 - 17 de febrer de 2017

E)
RGE núm. 2328/17, de la diputada Sílvia Limones i
Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de eradicar la planta invasora Pennisetum sataceum.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures es duen a terme o quin protocol se segueix
per tractar d'eradicar la presència de la planta invasora
Pennisetum sataceum a les nostres illes?
Palma, a 7 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Limones i Costa

F)
RGE núm. 2331/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ambulàncies al
PAC de la Colònia de Sant Jordi.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té constància la Conselleria de Salut que el passat dimecres
1 de febrer el PAC de la Colònia de Sant Jordi es va quedar
sense servei d'ambulàncies per al trasllat urgent?
Palma, a 7 de febrer de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

I)
RGE núm. 2346/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes de la PAC.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Hi ha agricultors que encara no han cobrar ajudes de la
PAC. Quan té previst pagar la conselleria?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes ambulàncies té a disposició el PAC a la Colònia de
Sant Jordi?
Palma, a 7 de febrer de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

G)
RGE núm. 2332/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps de
resposta de les ambulàncies al PAC de la Colònia de Sant
Jordi.

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

J)
RGE núm. 2347/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes de la PAC (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'agricultors que han solAlicitat la PAC estan
pendents de rebre els pagaments?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el temps de resposta de les ambulàncies en el PAC
a la Colònia de Sant Jordi?
Palma, a 7 de febrer de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

K)
RGE núm. 2348/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes de la PAC (III).

H)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2333/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
d'ambulàncies al PAC de la Colònia de Sant Jordi.

Quants d'agricultors que han solAlicitat la PAC no han pagat
una part?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
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Quantes solAlicituds han rebut de joves agricultors per a
ajudes econòmiques?

L)
RGE núm. 2349/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes de la PAC (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat queda per pagar de les ajudes de la PAC de
2016?
Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

P)
RGE núm. 2353/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a joves agricultors (III).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds d'ajudes de joves agricultors s'han
aprovat?

M)
RGE núm. 2350/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a ajudes de la PAC (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Queden pagaments pendents de la PAC de convocatòries
anteriors a la de 2016?
Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

Q)
RGE núm. 2354/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a joves agricultors (IV).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds d'ajudes de joves agricultors s'han
adjudicat?

N)
RGE núm. 2351/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a joves agricultors.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'han convocat ajudes a joves agricultors durant el 2016?
Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

O)
RGE núm. 2352/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a joves agricultors (II).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

R)
RGE núm. 2355/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a joves agricultors (V).
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes solAlicituds d'ajudes de joves agricultors s'han pagat
fins al dia d'avui?
Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
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S)

V)

RGE núm. 2399/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a polígons industrials de l'IDI.

RGE núm. 2405/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la participació a FITUR 2017.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Enumeració de quants de polígons industrials té en propietat
de desenvolupament industrial (IDI) i quin és el percentatge de
la seva propietat en relació amb el total de polígons de les Illes
Balears.

Quin és el cost per al Govern i ens públics que en depenen
de la participació de les Illes Balears a FITUR de l'any 2017?
Se solAlicita relació de proveïdors i quanties pagades així com
també les despeses de desplaçament.

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

T)

W)

RGE núm. 2402/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la participació a la World Travel Market de 2016.

RGE núm. 2406/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la participació a ITB de Berlín de 2016.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost per al Govern i ens públics que en depenen
de la participació de les Illes Balears a la World Travel Market
de l'any 2016? Se solAlicita relació de proveïdors i quanties
pagades així com també les despeses de desplaçament.

Quin és el cost per al Govern i ens públics que en depenen
de la participació de les Illes Balears a la ITB de Berlín de l'any
2016? Se solAlicita relació de proveïdors i quanties pagades així
com també les despeses de desplaçament.

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

U)
RGE núm. 2404/17, del diputat Álvaro Gijón i
Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
de la participació a FITUR 2016.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, ratifica l'admissió per delegació de
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple
següent.

Quin és el cost per al Govern i ens públics que en depenen
de la participació de les Illes Balears a FITUR de l'any 2016?
Se solAlicita relació de proveïdors i quanties pagades així com
també les despeses de desplaçament.
Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Álvaro Gijón i Carrasco

Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 2477/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acceptació dels 43 milions d'euros de sobrecost de les
dessaladores d'Eivissa i Ciutadella.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
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Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la Sra. Presidenta que el seu govern acceptés
assumir els 43 milions d'euros de sobrecost de les dessaladores
d'Eivissa i de Ciutadella?
Palma, a 13 de febrer de 2017.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 2535/17, de la diputada Olga Ballester i
Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemes
a la depuradora de Binissalem.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Sr. Conseller, ens pot explicar quins problemes té la
depuradora de Binissalem?
Palma, a 15 de febrer de 2017
La diputada
Olga Ballester i Nebot

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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E)
RGE núm. 2538/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació del
Govern en els acords per elegir el president del Parlament.

B)
RGE núm. 2533/17, de la diputada Maria Antònia
Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a reforma de l'Hospital de
Manacor.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
En quina mesura ha participat el Govern en els acords per
elegir el president del Parlament?
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez

Quin calendari d'actuació té previst la conselleria per a la
reforma de l'Hospital de Manacor?
Palma, a 14 de febrer de 2017
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

C)
RGE núm. 2534/17, del diputat Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a representant a la comissió europea.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina relació manté el Govern amb el representant de
Catalunya i Balears a la comissió europea?
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

F)
RGE núm. 2539/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat de
l'aparcament de Can Misses.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Es pot comprometre la Sra. Consellera de Salut que al final
de legislatura l'aparcament de Can Misses serà gratuït?
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer
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G)

J)

RGE núm. 2540/17, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen del
Consell Consultiu en relació amb el tractament de residus
a Eivissa.

RGE núm. 2543/17, de la diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prestació de radioteràpia a Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com pensa el Govern de les Illes Balears que pot afectar a
l'illa d'Eivissa el dictamen emès pel Consell Consultiu pel que
fa al tractament dels fangs de les depuradores d'aquesta illa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Quan pensa el Govern posar en funcionament la prestació
de radioteràpia a Menorca?
Palma, a 14 de febrer de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
K)
H)
RGE núm. 2541/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis que té previst signar el Govern en relació amb el
protocol d'intencions signat el 3 de desembre de 2015.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 2544/17, de la diputada Margarita Prohens
i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vagues en
el transport públic.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Presidenta del Govern, pensa que les contínues vagues
en el transport públic són una bona forma de fomentar-se l'ús
entre els ciutadans?

Quins convenis té previst signar el Govern de les Illes
Balears amb el Govern de l'Estat, dins l'any 2017, a fi de donar
compliment al protocol d'intencions signat el passat 3 de
desembre de 2015?
Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

Palma, a 14 de febrer de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

L)
RGE núm. 2548/17, de la diputada María Consuelo
Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a bus des de l'aeroport.

I)
RGE núm. 2542/17, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura
de l'escoleta de 0 a 3 anys de Can Nebot.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
Com té previst el Govern dur a terme l'obertura de l'escoleta
de 0 a 3 anys de Can Nebot a Eivissa?
Palma, a 14 de febrer de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins beneficis obtenen els residents amb la implantació
del bus des de l'aeroport a les zones turístiques?
Palma, a 15 de febrer de 2017
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

BOPIB núm. 84 - 17 de febrer de 2017
M)
RGE núm. 2550/17, del diputat David Martínez i Pablo,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
ampliació del port esportiu Alcudiamar.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.
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sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dóna suport aquest govern a un acord que afavoreix
únicament a les grans corporacions com el CETA?
Palma, a 15 de febrer de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

En quina situació es troba el permís d'autorització del
projecte d'ampliació del port esportiu Alcudiamar?
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 14 de febrer de 2017
El diputat
David Martínez i Pablo

N)
RGE núm. 2551/17, de la diputada Marta Maicas i
Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a rampa de Can Misses.

Ordre de Publicació
La Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 9 de febrer de 2017, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant aquesta
comissió següents.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Palma, a 15 de febrer de 2017.
El president del Parlament:
Baltasar Picornell i Lladó.

A)
En quin procés es troba el projecte d'accessibilitat del
pàrquing de l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 14 de febrer de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

O)
RGE núm. 2552/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Llei
Montoro.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

RGE núm. 2032/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura dels
Informatius a Formentera, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Amb el nou contracte d'externalització dels Serveis
Informatius d'IB3, en quins aspectes es preveu el reforç de
l'equip d'informatius a Formentera per garantir cobertura
presencials els set dies de la setmana?
Palma, a 3 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

Què pensa el Govern del vot del Partit Socialista en contra
de la derogació de la Llei Montoro al Congrés dels Diputats?
B)
Palma, a 15 de febrer de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

P)
RGE núm. 2553/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a suport al CETA.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

RGE núm. 2391/17, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
calendari per a la proposta de model d'IB3, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
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Un cop constituït el consell assessor, quin és el calendari
previst per tenir enllestida la proposta del model de
radiotelevisió pública?
Palma, a 8 de febrer de 2017
El diputat
Josep Castells i Baró

C)
RGE núm. 2394/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informes en relació amb Quindrop, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 8 de febrer de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

F)
RGE núm. 2397/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteris a l'hora d'encomanar una minesèrie de ficció,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quins criteris s'han seguit a l'hora d'encomanar la minisèrie
de ficció basada en la denúncia d'un ciutadà contra l'exbisbe de
Mallorca?

Quins informes va solAlicitar per tal de comprovar que el Sr.
Alberto Jarabo no forma part de la productora Quindrop?

Palma, a 8 de febrer de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

Palma, a 8 de febrer de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera
G)
D)
RGE núm. 2395/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adjudicació dels Informatius a Mediapro, davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Creu que afavorirà la indústria illenca que els Informatius
s'hagin adjudicat a Mediapro?

RGE núm. 2420/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de
selecció d'una sèrie de ficció, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina valoració fa el Sr. Director general de l'EPRTVIB
sobre el procés de selecció per part dels espectadors d'IB3
d'una sèrie de ficció que haurà de ser emesa pels canals de l'ens
que vostè dirigeix?
Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber

Palma, a 8 de febrer de 2017
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

E)

H)

RGE núm. 2396/17, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig
del documental "Llorenç Moyà, dard brillant", davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

RGE núm. 2421/17, del diputat Damià Borràs i Barber,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incidència al
sector audiovisual de la convocatòria de producció d'obres,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quins són els motius pels quals es va rebutjar el documental
"Llorenç Moyà, dard brillant"?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina incidència considera el Sr. Director general de
l'EPRTVIB que pot tenir per al sector audiovisual de les Illes
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balears la convocatòria per finançar anticipadament la
producció d'obres audiovisuals que ha fet l'ens que vostè
dirigeix?
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Té previst la direcció general obrir una delegació d'IB3 a
Manacor?
Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Damià Borràs i Barber
L)
I)
RGE núm. 2422/17, de la diputada Sílvia Cano i Juan,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retransmissió
de la presa de possessió del nou bisbe de Mallorca, davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.

RGE núm. 2454/17, del diputat David Abril i Hervás,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
adjudicació del contracte dels Serveis Informatius d'IB3,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Troba el director general proporcionada, d'interès televisiu
i conforme al principi de laïcitat que ha de regir una ràdio i
televisió públiques, la retransmissió de la presa de possessió del
nou bisbe de Mallorca?

S'han introduït millores pel que fa a clàusules socials,
mediambientals i lingüístiques amb la recent adjudicació del
contracte dels Serveis Informatius d'IB3?
Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
David Abril i Hervás

Palma, a 9 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Cano i Juan

Ordre de Publicació
J)
RGE núm. 2452/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a nova contractació en l'externalització dels
informatius, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quines millores hi haurà amb la nova contractació per part
de Liquid Media en l'externalització dels informatius respecte
de la que existia fins ara?
Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió següents.
Palma, a 15 de febrer de 2017.
El president del Parlament:
Baltasar Picornell i Lladó.
M)
RGE núm. 2401/17, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
contra el ciberassetjament escolar, davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears pe
tal de lluitar contra el ciberassetjament escolar?

K)
RGE núm. 2453/17, del diputat Alberto Jarabo i
Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a delegació d'IB3 a Manacor, davant la Comissió
de Control parlamentari sobre la RTVIB.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 9 de febrer de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.
Palma, a 15 de febrer de 2017.
El president del Parlament:
Baltasar Picornell i Lladó.
A)
RGE núm. 2297/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a iniciativa en suport a la democràcia i
contra la judicialització del procés sobiranista de
Catalunya (procediment d'urgència RGE núm. 2537/17).
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
En dos anys Catalunya ha vist com s’obria un procés
judicial per haver organitzat, de manera pacífica i sense
violència, el que és l’expressió de la manera més pura de la
democràcia, una consulta popular, per voler demanar al poble,
als ciutadans que el votaren, la seva opinió; també hem pogut
veure com un president de la Generalitat declarava als tribunals
com a investigat; com regidors municipals són perseguits i
acusats penalment de provocació a la sedició quan l’únic que
havien fet era manifestar la seva opinió, en el legítim exercici
del dret fonamental a la llibertat d'expressió de l’article 20 de
la Constitució; i com alcaldes, diputats i altres representants de
diferents partits se sumaven a les manifestacions davant del
Palau de Justícia de Barcelona, posant en dubte la legitimitat i
la independència del poder judicial. I també hem pogut ser
testimonis que l’actual presidenta del Parlament de Catalunya,
Carme Forcadell, serà jutjada per haver permès un debat
parlamentari i la votació de les conclusions de la comissió del
procés constituent, quan precisament, un dels elements
essencials del sistema democràtic, la separació de poders, es
fonamenta que les opinions i discussions dutes a terme en el
Parlament mai no han de poder ser perseguides pels Tribunals
de Justícia i sota la idea unànimement sostinguda que totes les
idees poden ser defensades, sempre que sigui de manera
pacífica, en especial, si és en seu parlamentària.
Milions de persones s'han manifestat des de 2012 bé a favor
de la independència de Catalunya, bé a favor d'un referèndum.
2,3 milions de catalans varen votar en la consulta. La jornada
es va desenvolupar sense incidents i els jutjats van desestimar
les denúncies presentades per alguns partits i particulars.
Inicialment la fiscalia descartà querellar-se contra Artur Mas,
Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència, però el 21 de
novembre el fiscal superior de Catalunya es querellà contra ells,
per ordre directa del fiscal general -nomenat pel Govern de
l’Estat-, responsabilitzant els tres excàrrecs de desobediència,
prevaricació i malversació.
El 15 d'octubre de 2015 l'aleshores president de la
Generalitat, Artur Mas, va declarar com a investigat. El 2 de
febrer de 2016 l'exconseller de la Presidència Francesc Homs,

ja diputat al Congrés, també va ser imputat però assumí la
investigació el Tribunal Suprem per ser aforat. L'octubre de
2016, la fiscalia presentà l’escrit en què demana 10 anys
d’inhabilitació per a Mas i 9 per a Ortega i Rigau per
desobediència i prevaricació, i exclou la malversació.
El Parlament balear no pot quedar com un simple
espectador davant un moviment ciutadà que de forma
impecablement neta i democràtica ha manifestat en nombroses
ocasions i de diferents maneres la seva voluntat d'expressar la
seva opinió i de decidir el seu futur com a poble, ni tampoc pot
mirar cap a una altra banda mentre tres exdirigents polítics i
l'actual presidenta del Parlament són jutjats per complir un
mandat democràtic.
No ha de ser intenció del Parlament pressionar perquè hi
hagi una sentència o una altra, ni tampoc expressar una opinió
jurídica a favor d'una o una altra part del procés penal, però sí
defensar el principi de separació de poders i el principi
democràtic, tant rellevant com el mateix principi de legalitat,
que és l’al·legat per les acusacions. Si la Constitució, al seu
article primer, defineix Espanya com un estat social i
democràtic de dret, vol dir que el principi democràtic, com a
mínim, és tan important com el principi de legalitat. I el que és
clar és que fer prevaler el principi de legalitat per sobre el
principi democràtic -burlant un dels fonaments essencials del
sistema com és la separació de poders-, un atac tant directe al
principi democràtic com no havíem vist en molts d’anys obliga
a un pronunciament de rebuig.
Ens pertoca, doncs, demanar seny i que es prengui exemple
dels països civilitzats i de profunda tradició democràtica, com
Canadà i el Regne Unit, els quals, tots dos han donat una
solució política a distints processos sobiranistes. Al Canadà, un
dels casos més recents, s'han fet dos referèndums i la justícia ha
considerat que, malgrat que el valor de la llei és innegociable,
de vegades cedeix davant del principi democràtic. I al Regne
Unit també s’ha celebrat un referèndum per resoldre el procés
sobiranista d’Escòcia respectant escrupolosament el principi
democràtic.
I és que els problemes polítics no es resolen al jutjats, sinó
fent política, i en aquest cas, es fa precisa la política del més alt
nivell. Els conflictes polítics s’han de resoldre per la via
política, i la llei i els tribunals haurien de servir per protegir les
llibertats polítiques de les persones i els pobles, mai per
perseguir-les. Donar la veu a la ciutadania hauria de ser una
pràctica habitual, fomentada pels poders públics, mai un
delicte.
Per això,
El Parlament de les Illes Balears demana al Govern
espanyol i a les Corts generals que es deixi de judicialitzar
-vulnerant els principis democràtic i de separació de poders- el
conflicte polític que genera el procés sobiranista de Catalunya,
i que obrin un diàleg vertader, permanent i públic entre els
governs de Catalunya i Espanya amb l’objecte de donar una
solució pacífica al conflicte basada en el principi democràtic,
proclamat a l’article 1 de la Constitució.
Palma, a 6 de febrer de 2017
La diputada
Margalida Capellà i Roig
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El portaveu
David Abril i Hervás
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centrals d’aquí al 2022, el Govern d’Espanya sembla haver
optat per una altra via.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de febrer de 2017, admet a tràmit les proposicions no
de llei següents, a tramitar davant comissió.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Les Illes no podem romandre alienes davant aquesta
amenaça, d’una magnitud tan transcendent en termes humans
i ecològics com les prospeccions petrolíferes que de manera
reiterada i unànime hem rebutjat en aquest parlament. Sobretot,
quan una part de l’energia que arriba al nostre territori és
justament a partir del cable que aporta fins a un terç de
l’energia que consumim, sense comptar amb el nou cable que
s’hi pretén construir.
Per tot això, el Grup MÉS per Mallorca presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a no allargar sota cap concepte la vida útil de les centrals
nuclears espanyoles.

A)
RGE núm. 2476/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a no a l'energia nuclear, davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial
La posició del govern d’Espanya pel que fa a les
renovables, amb l’anomenat «impost al sol», no és l’única
demostració d’una política energètica erràtica i absolutament
subordinada als interessos de les multinacionals de l’energia.
Aquests dies el president del Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) ha sol·licitat al ministre d’Energia allargar la vida de la
central de Garoña, que ja era tancada des de 2012, tal i com
marcava la llei, que estableix que la vida de les centrals
atòmiques no pot anar més enllà dels 40 anys. És evident que
la voluntat d’allargar als 60 anys o fins i tot als 90 la vida útil
d’aquestes centrals no respon en absolut a l’interès general,
sinó a un interès particular que a més a més posa en risc la
seguretat tant del medi ambient com de les persones.
Allò que se sol·licita per part del CSN és ni més ni menys
que allargar les autoritzacions vigents de totes les centrals de
l’estat espanyol: Almaraz, Ascó I i II, Cofrentes, Trillo i
Vandellós II a criteri del govern de torn.
Cal recordar que la central de Vandellós II és a només 200
quilòmetres de les Illes Balears i que fa just uns mesos que
s’han complert 25 anys d’un dels accidents nuclears més greus
que s’han produït al sud d’Europa.
El CSN s’ha demostrat com un organisme clarament
polititzat, on el propi personal tècnic ha arribat a denunciar el
partidisme de les decisions que s’hi prenen i com el criteri
professional i expert és clarament marginat.
Avui per avui, malgrat el gruix de la societat europea en
general i la de les Illes en particular rebutgen l’energia nuclear,
i a països com Alemanya s’aposta per tancar totes les seves

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
i les Corts espanyoles a revisar la naturalesa i la composició del
Consell de Seguretat Nuclear, per tal que aquest organisme
sigui veritablement independent i tècnic, i la seguretat
mediambiental i humana siguin els criteris que el regeixin.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a no executar el segon cable elèctric entre la península i les
Illes mentre no es redueixi la generació nuclear.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
derogar de manera immediata l'anomenat "impost al sol".
5. El Parlament de les Illes Balears insta totes les institucions
de les Illes Balears a treballar activament per avançar cap a una
transició energètica fonamentada en les energies renovables i
la independència respecte de les energies brutes
Palma, a 13 de febrer de 2017.
El portaveu:
David Abril i Hervás.

B)
RGE núm. 2478/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a depuradores de Menorca, davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
El tractament terciari és imprescindible si es vol que les
aigües depurades siguin aprofitades per a altres usos i que no
siguin abocades a la mar.
Segons la Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR), Menorca desaprofita el 80% de les
aigües regenerades.
Atès que és un projecte demandat pels ajuntaments de Maó
i d’Es Castell on en diverses ocasions han manifestat tant al

4322

BOPIB núm. 84 - 17 de febrer de 2017

conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, com a la presidenta
del Govern, Francina Armengol, l’execució de les obres.
Atès que s’han de connectar, per una banda, el nucli urbà de
l’Argentina a la depuradora d’Alaior i, per l’altra, les
urbanitzacions de Cales Coves i Son Vitamina a la depuradora
de Cala’n Porter.
Atès que els Grups Parlamentaris Podem i Partit Popular
van presentar dues esmenes al projecte de pressuposts de 2017
per habilitar una partida específica a ABAQUA per executar les
obres de construcció de la depuradora Maó-Es Castell.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 845/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2450/17, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
revisió de les taxes aeroportuàries d'AENA i petició de baixada
d'aquestes.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Proposició no de llei
1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida específica per tal d’executar les
obres de millora per incloure els tractaments terciaris a les
depuradores d’Alaior i Cala’n Porter respectivament.

Ordre de Publicació
B)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida específica per tal d’executar les
obres de millora per incloure el tractament terciari a la
depuradora de Maó-Es Castell.
Palma, a 9 de febrer de 2017
La diputada
Margaret Mercadal i Camps
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Retirada de les preguntes amb sol·licitud de resposta
escrita RGE núm. 15938/16 a 15941/16.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2464/17, presentat per la diputada Sandra Fernández i Herranz,
del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a pressupost del rescat
energètic de l'any 2016, a modificacions pressupostàries
relatives a la renda social garantida, a sol·licituds de renda
social garantida 2016 i a ajudes concedides de renda social
garantida 2016.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 659/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Miquel
Vidal i Vidal, sobre les subvencions electorals
indegudament rebudes durant el 2007.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2017, conformement amb l'article 46.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts acordi la
compareixença urgent del Sr. Miquel Vidal i Vidal, per tal
d'informar sobre el tema indicat a l'enunciat.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
C)
Substitució de la pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2340/17.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2017, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebuig a l'avantprojecte de llei que regula el
lloguer turístic, inclosa a l'ordre del dia de la sessió plenària de
dia 14 de febrer de 2017, per la pregunta RGE núm. 2477/17,
relativa a acceptació dels 43 milions d'euros de sobrecost de les
dessaladores d'Eivissa i de Ciutadella.
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Designació dels membres del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears que formaran part de les diverses comissions
i de la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de febrer de 2017, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
2472/17, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
mitjançant el qual es comunica la designació següent:
Comissió de Salut
Marta Maicas i Ortiz (portaveu)
Carlos Saura i León
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
Marta Maicas i Ortiz (portaveu)
Laura Camargo i Fernández
Comissió d'Hisenda i Pressuposts
David Martínez i Pablo (portaveu)
Carlos Saura i León
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
Aitor Morrás i Alzugaray (portaveu)
David Martínez i Pablo
Comissió d'Economia
Carlos Saura i León (portaveu)
Alberto Jarabo i Vicente
Comissió de Turisme
Salvador Aguilera i Carrillo (portaveu)
Alberto Jarabo i Vicente
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
David Martínez i Pablo (portaveu)
Aitor Morrás i Alzugaray
Comissió de Cultura, Educació i Esports
Laura Camargo i Fernández (portaveu)
Salvador Aguilera i Carrillo
Comissió de Reglament
Marta Maicas i Ortiz
Comissió d'Assumptes Europeus
Carlos Saura i León
Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades
Aitor Morrás i Alzugaray
Diputació Permanent
Aitor Morrás i Alzugaray (titular)
Carlos Saura i León (titular)
Marta Maicas i Ortiz (suplent)
Alberto Jarabo i Vicente (suplent)
Laura Camargo i Fernández (suplent)

4323

Comissió de Control parlamentari sobre l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears
Alberto Jarabo i Vicente (portaveu)
Carlos Saura i León
Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes
d'Eivissa
Aitor Morrás i Alzugaray
Salvador Aguilera i Carrillo
Palma, a 15 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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