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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2017, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11211/16, relativa a reclamar
la titularitat del domini o d'altres drets reals immatriculats a
favor de l'Església Catòlica a les Illes Balears, amb les
esmenes RGE núm. 2943/17, 2944/17, 2990/17 i 2974/17, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recaptar del Deganat dels Registradors de la Propietat
totes les immatriculacions realitzades per l'Església catòlica a
les Illes Balears des de 1946 fins avui.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini màxim de sis mesos, un llistat
de tots aquells béns que des de 1978 han estat immatriculats a
favor de l'Església catòlica a l'àmbit de les Illes Balears. Aquest
informe serà enviat a les administracions públiques afectades
i al Parlament de les Illes Balears amb la finalitat de facilitar les
actuacions que corresponguin. 

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme l'elaboració d'un estudi interinsular, en el
termini màxim de sis mesos des de què disposi del llistat a què
fa referència el punt 2, sobre els efectes de les immatriculacions
per part de l'Església catòlica en la gestió, la conservació i la
difusió dels béns inclosos als diferents Registres Insulars de
Béns de Interès Cultural.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb els consells insulars per prestar a les
entitats locals de les Illes Balears que així ho sol·licitin la 
informació jurídica i històrica relativa a l’origen i els drets del
seu patrimoni públic, així com a donar-los suport activament en
la recuperació dels béns immatriculats indegudament per
l’Església catòlica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir línies directrius per a una correcta presentació
i difusió del significat cultural i històric dels béns que hagi
pogut immatricular l'Església catòlica convertint-los en
privatius, entesa la protecció dels béns immatriculats com a part
integrant i fonamental de la pròpia activitat de conservació i
protecció del patrimoni històric i religiós. Aquestes línies
directrius hauran d'incloure els mecanismes públics necessaris
per a la supervisió d'aquests béns, amb la finalitat d'evitar els
canvis d'usos que, derivats de la conversió en béns de caràcter
privatiu, desvirtuïn la seva finalitat cultural originària.”

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de febrer de 2017, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2297/17, relativa a iniciativa
en suport a la democràcia i contra la judicialització del procés
sobiranista de Catalunya, amb les esmenes RGE núm.
2970/17, 2973/17 i  2988/17, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

El Parlament de les Illes Balears insta els governs espanyol
i català a cercar una solució política i no judicial a la situació
que viu Catalunya.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2017, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1929/17,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a línies
polítiques generals del Govern en matèria d'energia.

Actuà com a interpelAlant el diputat Carlos Saura i León i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-058.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702943
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702944
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702990
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702974
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-084.pdf#page=60
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702970
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702970
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702973
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702988
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-082.pdf#page=16
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
de febrer de 2017, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) 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, que
contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

B) 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 a Can Nebot, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.

C) 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, que
contestà la consellera de Salut.

D) RGE núm. 2535/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemes a la
depuradora de Binissalem, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

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, que contestà
la consellera de Presidència.

F) 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 passat 3 de desembre de 2015, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.

G) RGE núm. 2550/17, del diputat David Martínez i Pablo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ampliació del
port esportiu Alcudiamar, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

H) RGE núm. 2551/17, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a rampa de
can Misses, que contestà la consellera de Salut.

I) RGE núm. 2552/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a llei Montoro,
que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions
Públiques.

J) RGE núm. 2539/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat de l'aparcament
de Can Misses, que contestà la consellera de Salut.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21

de febrer de 2017, rebutjà la Moció RGE núm. 2398/17, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a la millora de la futura normativa d'estades turístiques en
habitatges, amb el resultat següent: 
• Punt 1: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra 33

i abstencions 2.
• Punts 2, 5 i 7: vots emesos 56, vots a favor 5, vots en contra

51 i abstencions 0.
• Punts 3 i 6: vots emesos 56, vots a favor 3, vots en contra

51 i abstencions 2.
• Punt 4: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra 33

i abstencions 0.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2548/17, 2553/17, 2534/17 i
2544/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2017, atès l'escrit del Govern RGE núm.
2997/17, quedaren ajornades les preguntes esmentades,
presentades per la diputada María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, pel diputat Alberto
Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, i per la diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relatives a bus
des de l'aeroport, a suport al CETA, a representant a la
comissió europea i a vagues en el transport públic,
respectivament.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de dia

21 de febrer de 2017.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2017, atès l'escrit del Govern RGE núm.
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2997/17 i a proposta del president de la cambra, aprovà per
assentiment l'alteració de l'ordre del dia en el sentit d'ajornar el
punt III relatiu a la Compareixença de la presidenta del Govern
sobre el contingut de la VI Conferència de Presidents.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2543/17.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de febrer de 2017, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a prestació de radioteràpia
a Menorca, atesa l'absència d'aquesta diputada.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11176/16, relativa a finançament dels partits polítics i les
seves fundacions, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats que, en el marc de la subcomissió relativa “al régimen
y financiación de los partidos políticos, la imparcialidad e
independencia de autoridades independientes y la protección de
los denunciantes de los casos de corrupción”, a impulsar una
nova llei de finançament de partits que doni compliment i
garanties a les demandes de transparència, control i
proporcionalitat dels recursos públics destinats a fins electorals
i de sosteniment dels partits polítics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les modificacions legislatives que calguin per tal
d’assegurar l’exclusió de qualsevol tipus d’ajut estatal a totes
aquelles fundacions o entitats que defensin o promoguin valors

o principis manifestament contraris al sistema democràtic i als
drets humans.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 11251/16, relativa a derogació de la llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a modificar la legislació vigent relativa al compliment
de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per
ampliar, de forma general, els casos en què es permeti destinar
l’estalvi obtingut pels ajuntaments, consells i altres organismes
públics en exercicis anteriors, a la prestació de serveis a la
ciutadania, a exercir les competències clau per assegurar-ne el
benestar i a activar l’economia per generar inversió i ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar immediatament i de manera urgent la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, que afecta de forma molt negativa dos
aspectes fonamentals per als municipis: l’autonomia local i el
repartiment competencial.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la comissió
Marta Maicas i Ortiz
La presidenta de la comissió
María José Camps i Orfila

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 17836/16, relativa a derogació de l'impost al sol, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
paralitzar urgentment qualsevol modificació del Reial Decret
900/2015 que suposi la inclusió de les illes d'Eivissa i
Formentera dins la llista de territoris subjectes a l'aplicació de
qualsevol tipus de peatge sobre les energies renovables
d'autoconsum.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
paralitzar urgentment qualsevol modificació del Reial Decret
900/2015 que suposi la modificació a l'alça del peatge sobre les
energies renovables d'autoconsum en els casos de les illes de
Mallorca i Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears reitera el seu rebuig al
Decret 900/2015, de 9 d'octubre, i demana la seva imminent
derogació pel fet que representa la normativa més restrictiva
pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el planeta, i
frena el necessari desenvolupament de les energies netes a les
nostres illes i a tot l'Estat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
complir amb l'estratègia UE 2020 en matèria energètica,
aplicant un pla integral d'incentius i bonificacions tributàries a
les energies renovables d'autoconsum, i a donar compliment als
compromisos adquirits respecte de l'objectiu que tot el territori
estatal arribi a produir un 20% del consum total amb energies
renovables.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 869/17, relativa a millora i agilitació de les previsions
del Pla Hidrològic de les Illes Balears en relació amb les zones
inundables, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la normativa de desenvolupament o els
canvis normatius en relació amb el Pla Hidrològic perquè els
estudis d’inundabilitat es puguin fer per zones o subzones,
podent ser-ne promotors l’ajuntament o els ajuntaments afectats
o les associacions legalment constituïdes.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
La secretària de la comissió
Sílvia Limones i Costa
El president de la comissió
Aitor Morrás i Alzugaray

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11246/16,
relativa a protecció del consumidor a l'àmbit dels contractes
d'assegurances i ordenació del sector, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

E)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les modificacions reglamentàries necessàries
per ordenar el sector d’assegurances i garantir la protecció dels
consumidors amb la finalitat que:

-La igualtat de tracte entre els operadors sigui real i
efectiva.
-El client estigui protegit amb independència del canal de
distribució de l’assegurança (agents, corredors, operadors
de “bancassegurança”, empreses d’assegurances, etc.)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que procedeixi a la transposició de la Directiva (UE) 2016/97
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener, en relació
amb la distribució d’assegurances, en el menor temps possible
–el termini per a la transposició establert en la Directiva és de
24 mesos.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
El president de la comissió
Enric Casanova i Peiro

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2017, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1725/17,
relativa a pagament de la PAC als agricultors de les Illes
Balears dins el mateix any que es concedeixen, per unanimitat,
la següent:

RESOLUCIÓ

F)

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a fer tot el
possible per efectuar els pagaments de la PAC als pagesos de
les Illes Balears dins el mateix any en què aquesta ajuda és
concedida per la Unió Europea.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern balear a fer tot el
possible per assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebin
l’avançament del percentatge màxim que permeti la Unió
Europea dels pagaments de la PAC corresponent a l’any 2017,
com a molt tard el 30 d’octubre de 2017.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern a fer tot el possible
per assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebin la
totalitat de les ajudes de la PAC de l’any 2017 abans de 31 de
desembre de 2017, sempre que la Unió Europea mantingui les
mateixes condicions.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la comissió
Alberto Jarabo i Vicente
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El president de la comissió
Enric Casanova i Peiro

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2017,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
765/17, relativa a deducció per cursar estudis superiors fora
de l'illa de residència, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

G)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la implantació d’una deducció a l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques lligada al fet de cursar
estudis universitaris oficials de grau o de cicle de grau mitjà o
de grau superior de Formació Professional, fora de l’illa de
residència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir els requisits que s’han de complir per
acollir-se a l’esmentada deducció.

A la seu del Parlament, 28 de febrer de 2017
El secretari de la comissió
Salvador Aguilera i Carrillo
La presidenta de la comissió
Conxa Obrador i Guzmán

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer de 2017, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació, que foren contestades pel
vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

A) RGE núm. 1869/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a lloguer turístic (I).

B) RGE núm. 1870/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a lloguer turístic (II).

C) RGE núm. 1871/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a lloguer turístic (III).

D) RGE núm. 1872/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a lloguer turístic (IV).

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de febrer de
2017, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 11176/16, dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca i
MÉS per Mallorca, relativa a finançament dels partits i les
seves fundacions, amb el resultat següent: vots emesos 13, vots
a favor 6, vots en contra 7 i abstencions 0.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2017,
rebutjà els la proposició no de llei RGE núm. 1893/17, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a places suficients per
acollir tots els alumnes que superin les proves d'accés per
accedir al programa British Council, amb el resultat següent:
vots emesos 13, vots a favor 5, vots en contra 8 i abstencions
0.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
De la Sra. Consellera de Salut, davant la Comissió de

salut, sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears (RGE núm. 1950/17).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de febrer de 2017, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Consellera de Salut, qui,
acompanyada del director general, del secretari general, del
director assistencials i del coordinador de llistes del Servei de
Salut i de l'assessor tècnic de la Conselleria, informà sobre el
tema indicat.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Modificació del pla de treball de la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.

 La Comissió no permanent d'investigació sobre les
autopistes d'Eivissa, en sessió de dia 17 de febrer de 2017,
aprovà la modificació del pla de treball de la dita comissió.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de març de 2017, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 3355/17, d'accessibilitat universal 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 de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.

Palma, a 8 de març 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
Territori, Energia i Mobilitat, en la sessió de dia 24 de
febrer de 2017, adoptà l'Acord següent:

19. Acord d'aprovació del Projecte de llei
d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

L'Estatut d'Autonomia disposa en l'article 12 que la
comunitat autònoma fonamental el dret a l'autogovern en els
valors del respecte a la dignitat humana, la llibertat, la igualtat,
la justícia, la pau i els drets humans, i reafirma els drets
fonamentals que emanen, entre d'altres, de la Constitució, com
ara la promoció de la igualtat entre els ciutadans.

Així, l'article 15 de l'Estatut inclou la no-discriminació i els
drets de les persones dependents i de les seves famílies a la
igualtat d'oportunitats, a la participació i protecció, i a la
integració i a l'accessibilitat universal, en qualsevol àmbit de la
vida pública, social, educativa i econòmica, com uns dels eixos
centrals de l'actuació de les administracions públiques de les
Illes Balears. I, en aquest sentit, el darrer apartat d'aquest article
recull el mandat a les administracions públiques de promoure
les condicions necessàries perquè els drets socials dels
ciutadans de les Illes Balears i dels grups i els col·lectius en
què s'integren siguin objecte d'una aplicació real i efectiva.

A més, l'article 19.2 de l'estatut recull el mandat a les
administracions públiques de les Illes Balears de procurar a les
persones dependents la seva integració per mitjà d'una política
d'igualtat d'oportunitats, desenvolupant mesures d'acció
positiva, i de garantir l'accessibilitat espacial de les
instal·lacions, els edificis i els serveis públics.

D'altra banda. l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia atorga a
la comunitat autònoma la competència exclusiva en diferents
matèries, algunes de les quals estan relacionades d'una manera
transversal amb l'accessibilitat universal: l'urbanisme i
l'habitatge (apartat 3r), el transport per ferrocarril i carreteres
(apartat 5è), el transport marítim entre ports o punts de les Illes
Balears (apartat 6è), la tercera edat (apartat 14è), les polítiques
de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques,
psíquiq1ues i sensorials (apartat 15è), i la defensa dels
consumidors i usuaris (apartat 47è).

En resposta a aquest a mandat estatutari, i fent ús de les
competències esmentades, es considera necessari establir un
nou marc legal que vagi més enllà de la vigent Llei 3/1993, de
4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de
les barreres arquitectòniques.

Aquest projecte de llei es redacta amb la voluntat d'orientar
el concepte d'accessibilitat vers un sentit universal, per evitar
recorreguts, accessos o espais alternatius per a persones amb
discapacitat; té en compte el fet que la discapacitat és, en molts
casos, una qüestió de grau que afecta la definició
d'accessibilitat com el conjunt de condicions de
comprensibilitat i usabilitat que han de complir l'entorn, els
processos, els espais, els edificis, els serveis, els mitjans de
transport, els processos, els productes, els instruments, els
aparells, les eines, els dispositius, els mecanismes i els elements
anàlegs perquè totes les persones els puguin emprar i en puguin
gaudir amb seguretat i comoditat i de la manera més autònoma
i natural possible.

Així, es pretén aconseguir una societat inclusiva i accessible
que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones,
propiciï la igualtat d'oportunitats per a tothom, especialment la
gent amb discapacitats, i eviti la discriminació, i també pretén
actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en
matèria d'accessibilitat, adequat a les directrius internacionals,
europees i estatals, en exercici de les competències del Govern
de les Illes Balears.

El projecte de llei s'estructura en set títols, tres disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, dues disposicions
derogatòries i dues disposicions finals.
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El títol I recull les disposicions generals, referides a
l'objecte de la llei, l'àmbit d'aplicació i les condicions bàsiques
d'accessibilitat.

El títol II fa referència a les competències de les
administracions públiques i defineix les de la comunitat
autònoma, les dels consells insulars i les dels municipis.

El títol III estableix els requisits i les condicions necessàries
per aconseguir un entorn global accessible. Aquest títol conté
nou capítols, en funció dels diferents àmbits d'actuació: els
espais d'ús públic, l'edificació, els sistemes de transport, la
targeta d'estacionament, els productes, els serveis, la
comunicació, el manteniment de l'accessibilitat i els plans
d'accessibilitat.

El títol IV regula els ajuts per a la promoció de
l'accessibilitat, les mesures per eliminar barreres, la modificació
de condicions urbanístiques a fi d'aconseguir la supressió de
barreres arquitectòniques, la intervenció administrativa als
edificis d'habitatges, la facilitat d'informació i assessorament
per part de l'Administració, així com les campanyes educatives
i de formació i l'accessibilitat en els plans d'estudis.

El títol V regula les mesures de control imprescindibles que
ha d'adoptar l'Administració per garantir l'aplicació correcta de
la normativa d'accessibilitat, tant prèvies com posteriors.

El títol VI estableix el règim sancionador. Classifica les
infraccions en lleus, greus i molt greus; regula les sancions;
determina la quantia mínima i la màxima corresponents a les
infraccions; i estableix els criteris de gradació de les sancions.
Així mateix, regula el procediment sancionador i determina
quines són les administracions i els òrgans competents.

El títol VII defineix el Consell per a l'Accessibilitat com a
òrgan de participació externa i de consulta en què es troben
representats els diversos sectors socials implicats en les
actuacions en matèria d'accessibilitat i n'estableix la composició
i les funcions.

Per tot això, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei d'accessibilitat
universal 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, a 24 de febrer de 2017
La secretària del Consell de Govern
Vistiplau, la presidenta

A)

PROJECTE DE LLEI D’ACCESSIBILITAT
UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Les Illes Balears han estat capdavanteres en la promoció de
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, la
importància de les quals es va reflectir per primera vegada en
la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat
i de la supressió de les barreres arquitectòniques. Amb
posterioritat, el Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret
20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de
supressió de barreres arquitectòniques, que va ser derogat pel
Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques. Darrerament, la Llei 1/2014, de 21
de febrer, de cans d’assistència, s’ha afegit al corpus normatiu
de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques de
la Comunitat Autònoma. Tota aquesta normativa ha suposat un
avenç important per a la integració de les persones amb
discapacitat de les Illes Balears; això no obstant, actualment
encara hi ha persones amb discapacitat física, sensorial,
intel·lectual o mental, i també persones amb altres tipus de
diversitat funcional o gent gran que viuen situacions de
desigualtat d’oportunitats i de discriminació, i que tenen
dificultats per participar en la societat i per exercir els seus
drets, a causa de l’existència de barreres físiques en la
comunicació o d’actituds que els la impedeixen.

A les Illes Balears, segons l’Enquesta de discapacitat,
autonomia personal i situacions de dependència (EDAD), de
l’any 2008, de l’Institut Nacional d’Estadística -que parteix de
l’experiència de l’Enquesta sobre discapacitats, deficiències i
estat de salut, de 1999-, hi ha prop de 68.800 persones amb
alguna discapacitat.

Les persones amb discapacitat constitueixen un sector de la
població heterogeni, però totes tenen en comú que, d’una
manera o d’una altra, necessiten garanties suplementàries per
viure amb plenitud de drets o per participar en igualtat de
condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica,
social i cultural del país.

II

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les
persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol i
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat del dia 21 d’abril de
2008, fixa el compromís de promoure, protegir i assegurar el
gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i
llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat,
i de promocionar el respecte de la seva dignitat inherent.
Aquesta Convenció ha esdevingut el primer instrument ampli
de drets humans del segle XXI amb caràcter vinculant per a tots
els estats que l’han ratificada.

Aquests drets i llibertats enunciats constitueixen avui un
dels eixos essencials en l’actuació sobre la discapacitat. Els
poders públics han d’assegurar que les persones amb
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discapacitat puguin gaudir del conjunt de tots els drets humans:
civils, socials, econòmics i culturals.

L’article 14 de la Constitució espanyola consagra el principi
d’igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler cap tipus de
discriminació. L’article 9.2, per la seva banda, estableix que
correspon als poders públics promoure les condicions per tal
que la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i
efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en
dificultin la plenitud, i facilitar la participació de tota la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. A
més, l’article 10 de la Constitució disposa que la dignitat de la
persona és, entre d’altres, fonament de l’ordre polític i de la
pau social. En conseqüència, l’article 49 del text constitucional
ordena als poders públics que prestin a les persones amb
discapacitat l’atenció especialitzada que requereixin i que les
emparin especialment perquè puguin gaudir dels seus drets.

El Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, advoca per garantir
l’exercici real i efectiu dels drets de les persones amb
discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la
ciutadania amb mesures com ara l’accessibilitat universal, que
defineix, en l’article 2, lletra k, de la manera següent: «És la
condició que han de complir els entorns, processos, béns,
productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i
dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per
totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la
forma més autònoma i natural possible. Pressuposa la estratègia
de “disseny universal o disseny per a totes les persones”, i
s’entén sens perjudici dels ajusts raonables que s’hagin
d’adoptar.»

L’Estatut d’autonomia disposa en l’article 12 que la
Comunitat Autònoma fonamenta el dret a l’autogovern en els
valors del respecte a la dignitat humana, la llibertat, la igualtat,
la justícia, la pau i els drets humans, i reafirma els drets
fonamentals que emanen, entre d’altres, de la Constitució, com
ara la promoció de la igualtat entre la ciutadania.

Així, l’article 16 de l’Estatut inclou la no-discriminació i els
drets de les persones dependents i de les seves famílies a la
igualtat d’oportunitats, a la participació i protecció, i a la
integració i a l’accessibilitat universal, en qualsevol àmbit de
la vida pública, social, educativa i econòmica, com un dels
eixos centrals de l’actuació de les administracions públiques de
les Illes Balears. I en aquest sentit, el darrer apartat d’aquest
article recull el mandat a les administracions públiques de
promoure les condicions necessàries perquè els drets socials de
la ciutadania de les Illes Balears i dels grups i els col·lectius en
què s’integren siguin objecte d’una aplicació real i efectiva.

A més, l’article 19.2 de l’Estatut estableix un mandat a les
administracions públiques de les Illes Balears, que han de
procurar a les persones dependents la seva integració per mitjà
d’una política d’igualtat d’oportunitats, desenvolupant mesures
d’acció positiva, i han de garantir l’accessibilitat espacial de les
instal·lacions, els edificis i els serveis públics.

D’altra banda, l’article 30 de l’Estatut d’autonomia atorga
a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en diferents
matèries, algunes de les quals estan relacionades d’una manera
transversal amb l’accessibilitat universal objecte d’aquesta Llei:

l’urbanisme i l’habitatge (apartat 3r), el transport per ferrocarril
i carreteres (apartat 5è), el transport marítim entre ports o punts
de les Illes Balears (apartat 6è), la tercera edat (apartat 14è), les
polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques i sensorials (apartat 15è), i la defensa dels
consumidors i usuaris (apartat 47è).

III

Aquesta Llei es redacta amb la voluntat d’orientar el
concepte d’accessibilitat vers un sentit universal, per evitar
recorreguts, accessos o espais alternatius per a persones amb
discapacitat; té en compte el fet que la discapacitat és, en molts
casos, una qüestió de grau que afecta, almenys temporalment o
circumstancialment, qualsevol persona, i accepta la definició
d’accessibilitat com el conjunt de condicions de
comprensibilitat i usabilitat que han de complir l’entorn, els
espais, els edificis, els serveis, els mitjans de transport, els
processos, els productes, els instruments, els aparells, les eines,
els dispositius, els mecanismes i els elements anàlegs perquè
totes les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb
seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural
possible.

Aquesta Llei pretén aconseguir una societat inclusiva i
accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les
persones, propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom,
especialment la gent amb discapacitats, i eviti la discriminació,
i també pretén actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més
àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius
internacionals, europees i estatals, en exercici de les
competències del Govern de les Illes Balears.

IV

La Llei s’estructura en set títols, tres disposicions
addicionals, dues disposicions transitòries, dues disposicions
derogatòries i dues disposicions finals.

El títol I recull les disposicions generals, referides a
l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i les condicions
bàsiques d’accessibilitat.

El títol II fa referència a les competències de les
administracions públiques i defineix les de la Comunitat
Autònoma, les dels consells insulars i les dels municipis.

El títol III estableix els requisits i les condicions necessàries
per aconseguir un entorn global accessible. Aquest títol conté
nou capítols, en funció dels diferents àmbits d’actuació: els
espais d’ús públic, l’edificació, els sistemes de transport, la
targeta d’estacionament, els productes, els serveis, la
comunicació, el manteniment de l’accessibilitat i els plans
d’accessibilitat.

El títol IV regula els ajuts per a la promoció de
l’accessibilitat, les mesures per eliminar barreres, la
modificació de condicions urbanístiques a fi d’aconseguir la
supressió de barreres arquitectòniques, la intervenció
administrativa als edificis d’habitatges, la facilitat d’informació
i assessorament per part de l’Administració, així com les
campanyes educatives i l’accessibilitat en els plans d’estudi.
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El títol V regula les mesures de control imprescindibles que
ha d’adoptar l’Administració per garantir l’aplicació correcta
de la normativa d’accessibilitat, tant prèvies com posteriors.

El títol VI estableix el règim sancionador. Classifica les
infraccions en lleus, greus i molt greus; regula les sancions;
determina la quantia mínima i la màxima corresponents a les
infraccions, i estableix els criteris de gradació de les sancions.
Així mateix, regula el procediment sancionador i dona
competència per a l’inici, la instrucció i la resolució dels
procediments sancionadors a la Comunitat Autònoma, als
consells insulars i als municipis.

El títol VII defineix el Consell per a l’Accessibilitat com a
òrgan de participació externa i de consulta en què es troben
representats els diversos sectors socials implicats en les
actuacions en matèria d’accessibilitat i n’estableix la
composició i les funcions.

Les disposicions addicionals fan referència a la normativa
d’aplicació; a la regulació bàsica de certs aspectes de la targeta
d’estacionament per a persones amb discapacitat; al
compliment, si escau, d’unes condicions d’accessibilitat
suficients, i a l’ambivalència de gènere de les denominacions
que apareixen en el text.

Les disposicions transitòries regulen les condicions
d’adaptació de la normativa de les administracions públiques
de les Illes Balears a la Llei d’accessibilitat i a la normativa de
desplegament d’aquesta Llei.

La disposició derogatòria primera deroga expressament: a)
la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat
i de la supressió de les barreres arquitectòniques; b) el Decret
110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per
a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres
arquitectòniques, amb l’excepció del capítol III del títol I
(«Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport»), en tot
allò que no s’oposi al Reial decret 1544/2007, de 23 de
novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització
de les formes de transport per a persones amb discapacitat, i del
títol II («Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat
i la Supressió de Barreres Arquitectòniques») mentre no entri
en vigor la disposició reglamentària que reguli la composició,
el funcionament i l’organització del Consell Assessor per a
l’Accessibilitat, i c) l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori d’1 d’octubre de 2012 per la qual es
desplega el procediment per concedir exempcions del
compliment del Reglament per a la millora de l’accessibilitat i
la supressió de barreres arquitectòniques.

Les disposicions finals contenen manaments explícits
relatius al desplegament reglamentari, al desenvolupament de
les condicions d’accessibilitat, a l’aplicació i a l’entrada en
vigor de la Llei.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i definicions

1. Aquesta Llei té per objecte garantir la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal
per permetre l’autonomia personal de totes les persones i,
particularment, de les persones amb discapacitat, perquè puguin
interactuar de manera plena i efectiva respecte de l’accés i la
utilització dels espais d’ús públic, de les edificacions, dels
transports, dels productes, dels serveis, de la informació i de les
comunicacions.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Accessibilitat: conjunt de condicions de comprensibilitat
i usabilitat que han de complir l’entorn, els espais, els edificis,
els serveis, els mitjans de transport, els processos, els
productes, els instruments, els aparells, les eines, els
dispositius, els mecanismes i els elements anàlegs perquè totes
les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb
seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural
possible.

b) Ajustos raonables: mesures d’adequació físiques, socials
i actitudinals que, d’una manera eficaç i pràctica, i sense que
comportin una càrrega desproporcionada, facilitin
l’accessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat
en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

c) Barreres a l’accessibilitat: impediments, traves o
obstacles per a la interacció de les persones amb l’entorn físic,
el transport, els productes, els serveis, la informació i les
comunicacions. 

d) Barreres arquitectòniques: barreres de caràcter físic que
limiten o impedeixen la interacció de les persones amb l’entorn.

e) Comunicació: procés en què s’intercanvia informació
entre una persona emissora i una receptora. En funció del sentit
per mitjà del qual es percep el missatge, la comunicació pot ser:

1r. Auditiva: comunicació en la qual el missatge es percep
per mitjà del sentit de l’oïda.
2n. Tàctil: comunicació en la qual el missatge es percep per
mitjà del sentit del tacte. Inclou el sistema de
lectoescriptura Braille, els símbols i gràfics en relleu, les
lletres majúscules al palmell de la mà, l’alfabet dactilològic
tàctil o al palmell de la mà i la llengua de signes amb suport
tàctil.
3r. Visual: comunicació en la qual el missatge es percep per
mitjà del sentit de la vista. Inclou el sistema gràfic alfabètic
i simbòlic, que és el sistema que es representa per mitjà de
signes, lletres, grafismes, símbols i altres representacions
similars en qualsevol tipus de suport material, electrònic o
telemàtic; els senyals lluminosos, que són els rètols
lluminosos o llums que avisen de perill o emergència al
territori, en l’edificació i en el transport, i la llengua de
signes.

f) Discapacitat física: discapacitat que dificulta o impedeix
la mobilitat o el moviment del cos, o part del cos, en les
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activitats bàsiques de la vida diària, incloses les discapacitats
d’origen orgànic.

g) Discapacitat intel·lectual: funcionament intel·lectual
inferior al de la mitjana de la població que pertorba
l’aprenentatge, l’assoliment de l’adultesa i l’ajustament social.

h) Discapacitat mental: trastorns cognitius, d’afectivitat o
de conducta que, per la seva intensitat o gravetat, determinen
la necessitat de la persona afectada de suports per al
funcionament psicològic i per a la socialització.

i) Discapacitat sensorial: discapacitat que afecta un sentit
o més d’un sentit a la vegada.

j) Discapacitat visual: disminució parcial o manca total de
la capacitat per veure-hi que dificulta o impedeix
l’acompliment normal de les tasques visuals i provoca
dificultats d’interacció entre la persona afectada i l’entorn;
inclou la ceguesa total i els diferents graus de baixa visió.

k) Elements d’urbanització: qualsevol component de les
obres d’urbanització referent al subministrament i la distribució
d’aigua, el sanejament, la captació i la distribució d’energia, les
telecomunicacions, la seguretat i la senyalització viàries, la
jardineria i la pavimentació, i tots els elements que
materialitzen les indicacions dels plans urbanístics i els
projectes d’urbanització.

l) Espais i zones d’ús comunitari: espais al servei d’un
edifici o un conjunt d’edificis i a disposició dels seus usuaris
d’una manera compartida.

m) Espais urbans d’ús públic: conjunt d’espais que formen
part del domini públic, que estan destinats a l’ús públic d’una
manera permanent o temporal i tenen la condició de sòl urbà
segons la normativa urbanística vigent. Comprenen els espais
següents:

1r. Espais viaris: espais urbans d’ús públic destinats a la
circulació de vehicles i persones.
2n. Espais lliures: àrees o recintes urbans d’ús públic no
edificats altres que els espais viaris.

n) Llengües de signes: sistemes lingüístics de modalitat
gestual i visual propis de les persones sordes signants, que
també usen, amb diferents adaptacions segons la seva situació
sensorial, les persones sordcegues.

o) Manteniment de l’accessibilitat: conjunt de
procediments de revisió, de detecció de problemes i d’actuació
perquè els espais, els serveis o les instal·lacions romanguin
accessibles al llarg del temps i hi hagi un manteniment
suficientment continuat dels elements necessaris perquè les
condicions d’accessibilitat no minvin o desapareguin. El
manteniment de l’accessibilitat ha de tenir caràcter preventiu i
correctiu.

p) Mesures d’acció positiva: suports específics destinats a
prevenir o compensar els desavantatges o les dificultats
especials que tenen les persones amb discapacitat per a la seva
participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de
condicions que la resta de persones, i per a la seva incorporació
en tots els àmbits de la vida política, econòmica, educativa,
cultural i social.

q) Mitjans de suport: ajudes que actuen com a
intermediàries entre l’entorn i les persones amb discapacitat i
els permeten millorar la qualitat de vida o d’incrementar
l’autonomia personal. Els mitjans de suport d’ús particular es
consideren elements necessaris i no se’n pot restringir la
utilització, excepte per motius de seguretat o de salubritat o per
les altres causes que siguin establertes per reglament. Els
mitjans de suport es classifiquen en:

1r. Producte de suport: instrument, aparell, eina, dispositiu,
mecanisme o element anàleg que permet a les persones amb
discapacitat dur a terme activitats que sense aquesta ajuda
no podrien fer, o que només podrien fer a costa d’un gran
esforç.
2n. Suport personal: persona preparada per facilitar o
garantir l’ús de productes i serveis, la comunicació o la
mobilitat a les persones amb discapacitat, com ara
l’intèrpret de la llengua de signes, el guia intèrpret o
l’assistent personal.
3r. Suport animal: animal ensinistrat especialment per
cobrir necessitats concretes d’una persona amb discapacitat,
com els gossos d’assistència.

r) Persones amb discapacitat: persones que presenten
dèficits funcionals de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o
mental que, en interaccionar amb barreres diverses, veuen
limitada la seva participació plena i efectiva en la societat en
igualtat de condicions que la resta de persones.

s) Persones amb mobilitat reduïda: persones que tenen
limitada la capacitat de desplaçar-se o d’interaccionar amb
l’entorn amb seguretat i autonomia per raó d’una determinada
discapacitat física, sensorial o intel·lectual.

t) Pla d’accessibilitat: instrument que identifica i planifica
les actuacions que cal dur a terme perquè en l’àmbit d’aplicació
del pla s’assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes
per aquesta Llei i per la corresponent normativa de
desplegament.

u) Pla de manteniment de l’accessibilitat: document que
estableix la programació de les actuacions necessàries per al
manteniment preventiu de l’accessibilitat dels espais i els
edificis, i prescriu les actuacions que s’han d’emprendre en cas
que en calgui un manteniment correctiu.

v) Productes de consum: béns mobles que poden ser
adquirits pels consumidors i que es destinen a l’ús particular.

w) Productes de suport a la comunicació visual: mètodes
específics per facilitar a les persones amb discapacitat visual la
percepció i la comprensió de la informació visual. S’hi inclouen
els productes següents:

1r. Productes de suport òptics i electrònics: dispositius
basats en un sistema òptic o electrònic que amplien o
apropen les imatges i permeten optimitzar el rendiment
visual de les persones amb baixa visió.
2n. Productes de suport que transformen la informació
visual en llenguatge sonor: dispositius, equips, instruments,
recursos tecnològics, programari i qualsevol altra ajuda que
transformi la informació visual en llenguatge sonor i faciliti
a les persones amb discapacitat visual l’accés a aquesta
informació.
3r. Productes de suport que transformen la informació
visual en informació tàctil: dispositius, equips, instruments,
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recursos tecnològics, programari i qualsevol altra ajuda que
transformi la informació visual en informació tàctil i faciliti
a les persones amb discapacitat visual l’accés a aquesta
informació.

x) Productes d’ús públic: béns mobles que poden ser
emprats en general per qualsevol persona, tant de pagament
com de franc. Inclou, entre altres elements, el mobiliari, les
màquines expenedores o automàtiques i els impresos en paper.

y) Proporcionalitat: qualitat d’una mesura de millora de
l’accessibilitat segons la qual els costs o les càrregues que
implica estan justificats, atenent els criteris següents:

1r. Els efectes discriminatoris que comportaria per a les
persones amb discapacitat que la mesura no es dugués a
terme.
2n. Les característiques de la persona, l’entitat o
l’organització que ha de dur a terme la mesura.
3r. La possibilitat d’obtenir finançament públic o altres
ajuts.

z) Serveis d’ús públic: serveis que, independentment de la
seva titularitat, es posen a disposició del públic i poden ser
contractats o se’n pot gaudir d’una manera individual o
col·lectiva, com ara els serveis de salut, els serveis socials, els
serveis educatius, universitaris i de formació
tecnicoprofessional, els serveis culturals, els serveis
d’hostaleria, els serveis comercials, els serveis d’emergències,
els serveis d’informació i de comunicació o els serveis
esportius.

aa) Serveis públics: serveis que presten les administracions
públiques, per mitjà de la gestió pròpia o aliena, exceptuant-ne
els mitjans de transport, que són objecte del capítol III, i els
serveis que, no necessàriament prestats per les administracions
públiques, s’ofereixen a la comunitat en general i són
considerats serveis essencials o d’interès general, entre els
quals s’inclouen el subministrament elèctric, d’aigua o de gas
i les telecomunicacions.

bb) Transport discrecional de persones viatgeres: servei de
transport de persones viatgeres no subjecte a uns itineraris, uns
calendaris i uns horaris prefixats.

cc) Transport públic de persones viatgeres: servei de
transport terrestre, marítim o aeri de persones viatgeres prestat
per altri susceptible de ser emprat per una pluralitat
determinada o no de persones o pel públic en general per poder
desplaçar-se d’un lloc a un altre, tant si és per mitjà del
pagament d’un preu, una taxa, una quota o una altra
contraprestació, com si no.

Article 2
Titulars dels drets

Totes les persones físiques són titulars dels drets que es
deriven d’aquesta Llei en igualtat de condicions quan
interactuen amb diverses barreres.

Article 3
Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei són les actuacions i
mesures específiques que ha de dur a terme qualsevol persona

física o jurídica, pública o privada, per garantir la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal en
l’accés i la utilització dels espais d’ús públic, de les
edificacions, dels transports, dels productes, dels serveis, de la
informació i de les comunicacions en l’àmbit territorial de les
Illes Balears.

Article 4
Condicions d’accessibilitat

1. S’han d’establir reglamentàriament les condicions
d’accessibilitat que han de tenir els espais d’ús públic, les
edificacions, els transports, els productes, els serveis, la
informació i les comunicacions, i també els criteris per
determinar els ajusts raonables que, si escau, siguin exigibles
en funció de les circumstàncies que es donin.

2. El Govern de les Illes Balears ha de regular les condicions
d’accessibilitat i no-discriminació que garanteixin els mateixos
nivells d’igualtat d’oportunitats a totes les persones, sens
perjudici de les competències atribuïdes als municipis i als
consells insulars.

Aquesta regulació ha d’incloure tots els àmbits i àrees que
esmenta l’apartat 1 d’aquest article.

3. Les condicions d’accessibilitat i no-discriminació han
d’establir, per a cada àmbit o àrea, mesures concretes per
prevenir o suprimir discriminacions, i també han de compensar
els desavantatges o les dificultats. Almenys s’hi han d’incloure
disposicions sobre els aspectes següents:

a) Exigències d’accessibilitat en els espais d’ús públic, les
edificacions, els transports, els productes, els serveis, la
informació i les comunicacions; en particular, la supressió de
barreres en les instal·lacions i l’adaptació d’equips i
instruments, així com la senyalització apropiada d’aquests.

b) Condicions més favorables en l’accés, la participació i
la utilització dels recursos de cada àmbit o àrea i condicions de
no-discriminació en normes, criteris i pràctiques.

c) Suports complementaris, com ara ajudes econòmiques,
productes i tecnologies de suport, serveis o tractaments
especialitzats, altres serveis personals, i també altres formes de
suport.

4. Les condicions d’accessibilitat i no-discriminació s’han
d’establir tenint en compte les diferents diversitats funcionals
que han d’orientar tant el disseny inicial com els ajusts
raonables en els àmbits i les àrees esmentats abans.

TÍTOL II
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

Article 5
Competències de l’Administració de la Comunitat
Autònoma

1. Correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
exercir les competències per garantir les condicions
d’accessibilitat adequades per fer efectiva la igualtat
d’oportunitats, la no-discriminació, la integració i
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l’accessibilitat universal, que permetin l’autonomia personal i
la inclusió i l’exercici dels drets de totes les persones i,
particularment, de les persones amb discapacitat.

2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears exerceix, en l’àmbit de les competències que té
assignades cada conselleria, sens perjudici de les competències
que corresponen als municipis i als consells insulars, d’acord
amb la legislació urbanística i la de règim local, les
competències següents:

a) Desplegar i executar aquesta Llei i la normativa
sectorial relacionada amb l’accessibilitat universal.

b) Dur a terme l’activitat de foment en matèria
d’accessibilitat universal, i també establir mesures d’acció
positiva.

c) Establir criteris i mecanismes per garantir l’aplicació
coordinada de la normativa d’accessibilitat en tot el territori de
les Illes Balears.

d) Vetlar per l’aplicació d’aquesta Llei, col·laborant amb
les administracions públiques i els altres òrgans implicats.

e) Participar i donar orientació en la resolució de dubtes
interpretatius sobre l’aplicació de la normativa d’accessibilitat
vigent. A aquest efecte, a petició de les parts interessades, pot
emetre informes mitjançant l’òrgan que tengui assignada
aquesta funció.

f) Elaborar el pla autonòmic d’accessibilitat i les revisions
corresponents, i també els plans d’actuació i gestió referits a
àmbits concrets que tenguin afectacions en matèria
d’accessibilitat.

Article 6
Competències dels municipis i dels consells insulars

1. Correspon als municipis en l’àmbit de les seves
competències:

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat d’acord amb la
normativa urbanística i la de règim local, sens perjudici de les
normes específiques que estableixi la legislació sectorial
corresponent.

b) Incloure en els instruments de planejament les
determinacions de caràcter detallat sobre les mesures pertinents
per garantir l’accessibilitat universal, tenint en compte aquesta
Llei i el seu desplegament reglamentari.

c) Establir i coordinar els serveis de transport adaptat per
a la ciutadania que no pot fer servir el transport públic ordinari.

d) Elaborar el pla municipal d’accessibilitat i les revisions
corresponents, així com els plans d’actuació i gestió referits a
àmbits concrets que tenguin afectacions en matèria
d’accessibilitat.

e) Controlar el compliment del que estableix aquesta Llei,
i també dur a terme la funció inspectora i la potestat
sancionadora, en l’àmbit de les seves competències.

2. Correspon als consells insulars en l’àmbit de les seves
competències:

a) Establir criteris i mecanismes per garantir l’aplicació
coordinada de la normativa d’accessibilitat en tot el territori
insular.

b) Dur a terme l’activitat del foment de la matèria
d’accessibilitat universal.

c) Controlar el compliment del que estableix aquesta Llei,
i també dur a terme la funció inspectora i la potestat
sancionadora, en l’àmbit de les seves competències.

TÍTOL III
CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT I

NO-DISCRIMINACIÓ

Capítol I
Accessibilitat en els espais d’ús públic

Article 7
Accessibilitat en els espais urbans d’ús públic

1. La planificació i urbanització dels espais urbans d’ús públic
s’ha d’efectuar de manera que siguin accessibles, en els termes
i les condicions bàsics d’accessibilitat establerts
reglamentàriament.

A aquest efecte, tant el planejament general i derivat com
els instruments d’execució urbanística han de garantir
l’accessibilitat universal dels espais urbans d’ús públic, d’acord
amb els criteris bàsics fixats en aquesta Llei i segons les
condicions bàsiques establertes reglamentàriament.

2. Els espais urbans d’ús públic existents s’han d’adaptar
progressivament per assegurar l’accessibilitat universal. Les
intervencions d’accessibilitat que es facin als espais esmentats
han de complir els ajusts raonables en els terminis i els termes
establerts reglamentàriament.

Article 8
Accessibilitat en els espais naturals d’ús públic

1. En els espais naturals on es desenvolupin activitats
destinades a l’ús públic, s’hi han de preveure itineraris i serveis
accessibles, en els casos i de la forma que sigui tècnicament
possible, de manera que es combini el respecte al medi ambient
amb el dret de totes les persones a gaudir de la naturalesa, en
les condicions bàsiques d’accessibilitat establertes
reglamentàriament.

2. Els ens i organismes encarregats de la seva gestió han
d’elaborar plans d’accessibilitat que indiquin i planifiquin les
mesures que s’han d’adoptar per adaptar gradualment els espais
d’ús públic.

Article 9
Elements d’urbanització i mobiliari urbà

1. Els elements d’urbanització i el mobiliari urbà que
s’instal·lin en el sistema viari i en els espais d’ús públic han de
complir les condicions d’accessibilitat establertes
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reglamentàriament i respectar sempre la zona d’itinerari
accessible.

2. S’han de determinar reglamentàriament la proporció
d’unitats accessibles i les característiques amb criteris de
disseny per a tothom, d’ubicació i de l’espai d’interacció lliure
d’obstacles que han de tenir els elements d’urbanització i el
mobiliari urbà, per tal que el nombre més elevat possible de
persones pugui gaudir d’un entorn accessible.

Article 10
Ocupació provisional d’espais d’ús públic

1. Els elements que, provisionalment, s’ubiquin en els espais
d’ús públic s’han de situar i senyalitzar de manera que es
garanteixi la seguretat i l’accessibilitat universal.

2. Les obres que afectin la via pública han de disposar dels
mitjans de protecció i senyalització necessaris, sense envair els
itineraris accessibles sempre que sigui possible, i han de
proporcionar itineraris o passos alternatius.

Article 11
Reserva de places per a persones amb discapacitat en actes
públics culturals, esportius i d’oci

Amb l’objectiu de garantir la inclusió i l’exercici dels seus
drets a les persones amb discapacitat, s’ha de reservar un
percentatge de places que no sigui inferior al que s’estableixi
reglamentàriament en tots els actes públics de caire cultural,
esportiu i d’oci.

Capítol II
Accessibilitat en les edificacions

Article 12
Accessibilitat en les edificacions de nova construcció

1. Les edificacions de nova construcció d’ús públic, tant de
titularitat pública com privada, han de ser accessibles i han de
disposar d’itineraris accessibles que comuniquin els diferents
espais d’ús públic entre si i amb la via pública, en les
condicions d’accessibilitat establertes reglamentàriament.

2. Les edificacions de nova construcció d’usos privats
diferents del d’habitatge han de ser accessibles i han de
disposar d’itineraris que permetin la connexió dels elements
privatius amb la via pública i amb les dependències d’ús
comunitari, en els casos i les condicions d’accessibilitat
establerts reglamentàriament.

3. Les edificacions de nova construcció amb ús d’habitatge
plurifamiliar han de disposar d’itineraris accessibles que
permetin la connexió entre la via pública, l’entrada a cada
habitatge i les dependències i zones d’ús comunitari, en els
casos i en les condicions d’accessibilitat que s’estableixin
reglamentàriament.

4. Els conjunts residencials formats per habitatges unifamiliars
es consideren edificis plurifamiliars pel que fa a les condicions
d’accessibilitat que han de complir les seves zones comunes.

5. Els complexos formats per un conjunt d’edificis connectats
entre si han de ser accessibles i disposar d’itineraris que

permetin el trànsit entre els edificis, en les condicions
d’accessibilitat establertes reglamentàriament.

Article 13
Accessibilitat en les edificacions existents

1. En les edificacions existents que siguin objecte d’actuacions
de rehabilitació integral o d’ampliació o reforma que afectin un
50 % de la superfície inicial superior, o que siguin objecte de
canvi d’ús o d’activitat, s’hi han de dur a terme les obres
necessàries per adequar-les a les condicions d’accessibilitat que
es determinin reglamentàriament per a cada supòsit, en funció
de l’ús, la superfície i la intervenció, i tenint en compte les
possibilitats d’actuació i obligacions imposades per la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl; el Text refós
de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i la Llei 8/2013, de 26 de
juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

2. Tenen caràcter obligatori i no requereixen acord previ de la
junta de propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de
constitució o dels estatuts com si no n’impliquen, i siguin
obligades per les administracions públiques o sol·licitades a
instància dels propietaris:

a) Les obres i actuacions que siguin necessàries per al
manteniment i compliment adequat del deure de conservació de
l’immoble i dels serveis i de les instal·lacions comuns, amb
inclusió, en tot cas, de les necessàries per satisfer els requisits
bàsics d’accessibilitat universal.

b) Les obres i actuacions que siguin necessàries per
garantir els ajusts raonables en matèria d’accessibilitat
universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris
de l’habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis
persones amb discapacitat o persones més grans de setanta
anys, amb l’objecte d’assegurar un ús adequat a les seves
necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes,
ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que
afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior,
sempre que l’import repercutit anualment, una vegada
descomptades les subvencions o ajudes públiques, no superi
dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. No
eliminarà el caràcter obligatori d’aquestes obres el fet que la
resta del seu cost, més enllà de les mensualitats esmentades,
sigui assumit per qui les hagi requerides.

3. Quant a les edificacions existents que no siguin objecte de
cap de les actuacions que indica l’apartat 1, el reglament que
desplegui aquesta Llei ha de determinar els terminis i els termes
de les seves condicions bàsiques d’accessibilitat.

Article 14
Edificacions de valor historicoartístic

En cas de no poder complir les condicions d’accessibilitat
establertes, en les edificacions declarades béns d’interès
cultural o béns catalogats inclosos en els catàlegs insulars i
municipals o en els plans especials de protecció per raó del seu
valor historicoartístic particular, s’hi han d’adoptar les
solucions alternatives que permetin assolir les millors
condicions d’accessibilitat possibles, sense incomplir la
normativa específica reguladora d’aquests béns.
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Article 15
Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat

1. Amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge a les
persones amb discapacitat, d’acord amb el que estableix el Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, s’ha de programar un
mínim d’un quatre per cent d’habitatges amb les
característiques constructives i de disseny adequades que
garanteixin l’accés i el desenvolupament còmode i segur de les
persones amb discapacitat, tant en les programacions anuals
d’habitatges de promoció pública com en els projectes que
presentin els promotors privats d’habitatges de protecció
oficial, en què, com a mínim, hi ha d’haver una quantitat
d’habitatges accessibles per a persones amb mobilitat reduïda,
d’acord amb la proporció següent:

Entre 25 i 66 habitatges
projectats 1 habitatge accessible

Entre 67 i 100 habitatges
projectats 2 habitatges accessibles

Entre 101 i 200 habitatges
projectats 3 habitatges accessibles

2. Els promotors privats d’habitatges protegits poden substituir
les adaptacions interiors de l’habitatge reservat a persones amb
discapacitat per un dipòsit de garanties econòmiques que ha
d’assegurar l’acompliment de les obres d’adaptació. En aquest
supòsit, els habitatges reservats han de tenir previstes les
solucions constructives que permetin dotar-los de les
condicions d’accessibilitat adequades, d’acord amb el que
s’estableixi reglamentàriament.

3. Els col·lectius de persones amb discapacitat han de disposar
de la informació adequada, necessària i actualitzada tant de
l’oferta disponible d’habitatges reservats com dels
procediments de les administracions públiques per reservar-los,
adquirir-los o llogar-los, d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament.

Capítol III
Accessibilitat en els sistemes de transport

Article 16
Accessibilitat en el transport de persones viatgeres

1. Les administracions públiques han d’assegurar que el
sistema de transport de persones viatgeres reuneixi les
condicions d’accessibilitat necessàries que permetin a totes les
persones fer-ne ús en igualtat d’oportunitats i no-discriminació,
tenint en compte especialment les necessitats de les persones
amb discapacitat, la gent gran o altres situacions de
vulnerabilitat.

2. Els sistemes de transport de persones viatgeres han de
garantir l’accessibilitat en les edificacions, les infraestructures
i els espais interiors d’ús públic que en formen part, així com
l’accessibilitat en els mitjans de transport i en les zones
habilitades en el seu interior, i també en els elements d’ús
públic que en formen part, tant si és el material mòbil com si
són les infraestructures o els sistemes d’informació i de

comunicació amb les persones usuàries, tot això d’acord amb
el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es
regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i
no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de
transport per a persones amb discapacitat; el Reglament (UE)
núm. 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
febrer de 2011, sobre els drets de les persones viatgeres en
autobús i autocar, i el Reglament (UE) núm. 1371/2007 del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007,
sobre els drets i les obligacions de les persones viatgeres de
ferrocarril o la normativa que el substitueixi.

3. Els proveïdors del servei de transport públic han de formar
el personal, incloses les persones conductores, tant en el tracte
adequat com en la utilització dels mitjans de suport vers les
persones amb discapacitat, d’acord amb el que disposi la
normativa vigent.

4. Els mitjans de transport públic de les persones viatgeres
urbans i interurbans, de caràcter regular o discrecional, i de
transport de persones viatgeres en ferrocarril discrecional i de
transport marítim de persones viatgeres han de tenir accessibles
les infraestructures, disposar d’un percentatge mínim d’unitats
de transport i complir les condicions mínimes d’accessibilitat.

Capítol IV
Targeta d’estacionament

Article 17
Conceptes generals

1. La targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
que tenguin mobilitat reduïda o greus problemes de mobilitat
és un document públic que acredita el dret de qui n’és la
persona titular a estacionar el vehicle que el transporta en el
lloc més pròxim possible a aquell al qual es desplaça, d’acord
amb les condicions establertes reglamentàriament.

2. Les places d’aparcament reservades són espais
d’aparcament destinats a l’ús de les persones titulars d’aquesta
targeta. Aquestes places han de tenir les característiques, la
senyalització i les dimensions adequades establertes
reglamentàriament.

Article 18
Persones beneficiàries

1. Poden obtenir la targeta d’estacionament les persones
físiques que tenguin reconeguda oficialment la condició de
persona amb discapacitat, de conformitat amb el que estableix
l’article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i que
estiguin en una de les situacions següents:

a) Que presentin mobilitat reduïda, de conformitat amb
l’annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de
procediment per al reconeixement, la declaració i la
qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips
multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de
discapacitat.

b) Que mostrin en el millor ull una agudesa visual igual o
inferior al 0,1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10
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graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de
qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

c) Excepcionalment, s’ha de concedir una targeta
d’estacionament de caràcter provisional a les persones que, a
causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que suposi
fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida,
presentin una mobilitat reduïda, encara que aquesta no hagi
estat dictaminada oficialment i quan raonablement no es pugui
tramitar al seu temps la sol·licitud ordinària de la targeta
d’estacionament. La concessió d’aquesta targeta s’ha de fer
d’acord amb allò que estableix el Reial decret 1056/2014, de
12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a les persones
amb discapacitat.

2. Així mateix, poden obtenir la targeta d’estacionament les
persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats
exclusivament al transport col·lectiu de persones amb
discapacitat que prestin serveis socials de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a la dependència a què es
refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, així com els serveis socials als quals es refereix
el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Article 19
Àmbit d’aplicació

1. Els drets que acredita la targeta d’estacionament
corresponen a totes les persones que circulen pel territori de les
Illes Balears i que són titulars de targetes d’estacionament,
segons el model comunitari europeu uniforme que estableix la
Recomanació 98/376/CE del Consell, de 4 de juny de 1998,
sobre la creació d’una targeta d’estacionament per a persones
amb discapacitat.

2. Les persones titulars d’una targeta d’estacionament
expedida a les Illes Balears poden gaudir de les facilitats
d’estacionament a altres comunitats autònomes, estats o regions
de la Unió Europea, d’acord amb la normativa aplicable.

Article 20
Competències de les administracions públiques

1. El Govern de les Illes Balears ha d’establir
reglamentàriament el procediment i els requisits per obtenir,
renovar, i prorrogar la targeta d’estacionament i també ha de
regular-ne la utilització.

2. Els municipis han de concedir la targeta d’estacionament a
les persones que la sol·licitin i que, d’acord amb el que
estableix l’article 18, en puguin ser beneficiàries, per tal
d’utilitzar les places d’aparcament reservades i gaudir dels
drets de circulació i estacionament del vehicle. Així mateix, els
municipis poden establir condicions addicionals en la regulació
de les places d’aparcament reservades, sempre que no suposin
una vulneració dels drets i beneficis que estableix la normativa
bàsica estatal, recollida en el Reial decret 1056/2014, de 12 de
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a les persones
amb discapacitat.

3. L’Administració municipal ha de vetlar, mitjançant les
accions de seguiment i vigilància que es considerin oportunes,
per evitar l’ús indegut de les targetes d’aparcament.

Article 21
Ús de la targeta

1. La targeta d’estacionament és personal i intransferible, i no
és vàlida la seva reproducció. La targeta només es pot utilitzar
quan la persona titular condueix el vehicle o sigui transportada
per aquest.

2. L’ús de la targeta d’estacionament està condicionat al
manteniment dels requisits que varen ser exigits a la persona
titular per atorgar-la-hi.

3. No es pot utilitzar una targeta d’estacionament en absència
de la persona titular sense causa justificada, ni tampoc utilitzar
una targeta d’estacionament reproduïda, manipulada,
falsificada o caducada.

4. La utilització indeguda de la targeta d’estacionament pot
donar lloc a la retirada temporal d’aquesta i a la suspensió dels
seus efectes, i el seu ús fraudulent, a la seva cancel·lació, sens
perjudici de les sancions establertes en l’ordenament jurídic.

5. En el cas de defunció de la persona titular de la targeta, l’ús
indegut d’aquesta o la no devolució a l’Administració
corresponent pels seus familiars o cuidadors tindrà la
consideració d’ús fraudulent, amb l’aplicació de les sancions
corresponents que estableix aquesta Llei.

Article 22
Drets de les persones titulars de la targeta d’estacionament

1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament, sempre
que l’exhibeixin a l’interior del vehicle de manera visible i
llegible des de l’exterior, tenen els drets següents:

a) Gaudir de la reserva de plaça d’aparcament en un lloc
proper al seu domicili o lloc de treball, amb la sol·licitud prèvia
a l’Administració corresponent i la justificació de la necessitat,
d’acord amb les condicions que s’estableixin
reglamentàriament. Aquesta plaça ha d’estar senyalitzada amb
el símbol internacional d’accessibilitat.

b) Aparcar a les places d’aparcament reservades a les
persones amb discapacitat.

c) Aparcar a les zones d’aparcament limitat durant el temps
necessari, en les condicions que estableixin les ordenances
municipals.

d) Aparcar a les zones reservades per a càrrega i
descàrrega, d’acord amb el que disposin les ordenances
municipals i sempre que no es causin perjudicis a les persones
vianants o al trànsit.

e) Aparcar en qualsevol lloc de la via pública, per motius
justificats i pel temps indispensable, sempre que no s’ocasionin
perjudicis a les persones vianants o al trànsit, d’acord amb les
instruccions de la policia urbana.
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f) Accedir a vies, àrees o espais urbans amb la circulació
restringida a residents, sempre que la destinació es trobi a
l’interior d’aquesta zona.

2. El fet de disposar de targeta d’estacionament no implica, en
cap cas, l’autorització per aparcar en zones i passos de persones
vianants, llocs i espais on estigui prohibit aturar-s’hi, llocs que
obstrueixin guals o sortides d’emergències, zones acotades per
raó de la seguretat pública i espais que redueixin els carrils de
circulació.

Article 23
Deures de les persones titulars de la targeta
d’estacionament

1. Les persones titulars de la targeta d’estacionament tenen les
obligacions següents:

a) Fer l’ús correcte de la targeta, d’acord amb les
condicions que estableix l’article 21 d’aquesta Llei.

b) Col·locar la targeta d’estacionament a la part de davant
del vehicle o adherir-la al parabrisa davanter per l’interior,
sempre amb el document original, de manera que resulti
clarament visible i llegible des de l’exterior.

c) Identificar-se quan així els ho requereixi un agent de
l’autoritat acreditant la identitat amb el document nacional
d’identitat, el número d’identificació fiscal, la targeta de
residència o qualsevol altre document oficial identificatiu sense
el qual no es pot fer ús de la targeta d’estacionament. Els
menors de 14 anys poden acreditar la seva identitat amb el
document de reconeixement del grau de discapacitat.

d) Col·laborar amb els agents de l’autoritat per evitar, al
màxim possible, els problemes de trànsit que es puguin
ocasionar amb motiu d’exercitar els drets que els atorga la
utilització de la targeta d’estacionament.

e) Retornar la targeta d’estacionament caducada, tant en el
moment de la renovació com en acabar-ne la vigència.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions pot donar lloc a la
retirada temporal o definitiva de la targeta d’estacionament,
sens perjudici de les sancions establertes en l’ordenament
jurídic.

Capítol V
Accessibilitat en els productes

Article 24
Accessibilitat en els productes

1. Les administracions públiques han de garantir
l’accessibilitat en els productes en els serveis públics que
ofereixen i han d’exigir que aquests productes també estiguin
disponibles en els serveis que hagin externalitzat. En aquest
darrer cas, els que prestin aquests serveis públics han de
garantir l’accessibilitat en els productes que posen a disposició
del públic.

2. S’han d’establir per reglament les condicions
d’accessibilitat i els criteris de disseny universal respecte als
productes d’ús públic i per als productes de consum.

Capítol VI
Accessibilitat en els serveis d’atenció al públic i en els

prestadors de serveis públics

Article 25
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació en
els serveis

1. Totes les persones físiques o jurídiques que, en el sector
públic, prestin serveis disponibles per al públic estan obligades,
en les seves activitats i en les transaccions consegüents, a
complir el principi d’igualtat d’oportunitats de les persones
amb discapacitat i a evitar discriminacions per raó de
discapacitat.

2. Els mitjans de comunicació audiovisual han d’incorporar
gradualment els sistemes d’audiodescripció, subtitulació i
interpretació en llengua de signes per fer accessible la seva
programació, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2013, d’1
d’octubre, audiovisual de les Illes Balears.

3. Les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació
perquè les persones amb discapacitat puguin accedir als serveis
a disposició del públic i utilitzar-los són exigibles en els termes
establerts reglamentàriament.

4. Les administracions públiques i els proveïdors de serveis
públics han d’informar a les seves pàgines web sobre quines
són les condicions d’accessibilitat i quins són els mitjans de
suport disponibles en els serveis que ofereixen, i han de
promoure l’ús de les tecnologies de la informació i
comunicació en tots els àmbits, com a element facilitador de les
relacions amb les persones amb discapacitat que tenen
dificultats per desplaçar-se o rebre atenció personal.

5. Els prestadors de serveis han de proporcionar, amb mitjans
i sistemes adequats, a les persones usuàries que ho requereixin
la informació clara referent als seus serveis, i han de tenir
disponible la informació més rellevant en format de lectura
fàcil.

6. Els prestadors de serveis que, per les característiques de
l’activitat, han de disposar d’una proporció de places, unitats o
elements accessibles, han de preveure els mecanismes de gestió
adequats per garantir que aquestes places o elements restin
disponibles per a les persones a les quals s’adrecen fins que no
s’hagi exhaurit la resta de la capacitat de l’establiment. La
ubicació d’aquestes reserves de places, unitats o elements
accessibles no pot representar cap greuge comparatiu amb la
resta d’usuaris, amb l’objectiu de prestar el servei de forma
inclusiva i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. En tot cas,
l’exercici del dret d’admissió no pot utilitzar-se per impedir,
restringir o condicionar l’accés de ningú per motiu de
discapacitat.

7. Les administracions públiques que ofereixin serveis
d’atenció al públic han de disposar d’intèrprets en llengua de
signes, especialment en l’àrea de sanitat (hospitals, urgències)
en la proporció que s’estableixi reglamentàriament.
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Article 26
Formació del personal d’atenció al públic

1. Les administracions públiques han de preveure la formació
necessària perquè el personal d’atenció al públic dels serveis
que ofereixen o que en depenen tengui els coneixements
adequats per adreçar-se a les persones amb discapacitat i
donar-los suport.

2. Els serveis d’ús públic que disposin de plans de formació
per al personal d’atenció al públic han d’incloure la formació
relativa a l’atenció a les persones amb discapacitat i la
utilització dels productes de suport que tenguin disponibles.

Article 27
Dret a rebre atenció personalitzada

El personal d’atenció al públic ha de prestar orientació i ajut
personalitzats a les persones amb discapacitat en cas que ho
sol·licitin i es requereixi per utilitzar el servei.

Capítol VII
Accessibilitat en les comunicacions i en la transmissió

d’informació

Article 28
Condicions d’accessibilitat i no-discriminació en les
comunicacions

1. Les condicions d’accessibilitat i no-discriminació per a
l’accés i la utilització de les tecnologies, dels productes i dels
serveis relacionats amb la societat de la informació i de
qualsevol mitjà de comunicació social són exigibles en els
terminis i els termes establerts per reglament.

2. Les campanyes de publicitat i sensibilització de
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat garantiran la
igualtat de gènere.

Article 29
Informació a disposició del públic

1. Les administracions públiques o, si escau, els prestadors de
serveis públics han de facilitar a les persones amb discapacitat
l’accés i la utilització de la informació a disposició del públic,
mitjançant l’ús adequat de sistemes i mitjans que combinin la
comunicació auditiva, tàctil i visual. Així mateix, han de
promoure que els texts d’interès públic rellevants i els
formularis d’utilització freqüent s’ofereixin en format de
lectura fàcil i vídeos en llengua de signes.

2. Les administracions públiques o, si escau, els prestadors de
serveis públics han de fer accessible la informació que
proporcionen a través de les seves pàgines web. Les pàgines
han de complir, com a mínim, el nivell d’accessibilitat establert
reglamentàriament i han de contenir la informació referent a
aquest nivell i la data en què es va fer la darrera revisió de les
condicions d’accessibilitat. A les tecnologies de la informació
i comunicació que s’utilitzin, s’hi han d’incorporar
progressivament els avenços i els nous sistemes que afavoreixin
l’accés i la utilització en les comunicacions.

Article 30
Accessibilitat en els elements d’informació i senyalització

1. Els espais d’ús públic i els serveis públics han de disposar
dels elements d’informació i senyalització a l’interior i a
l’exterior que permetin a totes les persones usuàries percebre
la informació rellevant de manera autònoma, així com dels
mitjans de suport adequats per facilitar-los la comunicació i la
interacció bàsiques i essencials per usar l’espai o el servei
esmentat.

2. Els estudis de seguretat i els plans d’emergències dels
espais i serveis han d’incloure els procediments d’avís i els
mitjans de suport a les persones amb discapacitat.

3. S’han de desplegar reglamentàriament les condicions
d’accessibilitat que estableix aquest article.

Article 31
Accessibilitat en la comunicació en activitats obertes al
públic

Les activitats culturals, d’oci i d’esport, com ara actes
públics, conferències, cinema, teatre, visites guiades o
competicions esportives, han de preveure les condicions
d’accessibilitat en la comunicació perquè, si escau, les persones
amb discapacitat sensorial en gaudeixin, les comprenguin i hi
participin.

Capítol VIII
Manteniment de l’accessibilitat

Article 32
Manteniment suficient i continuat

1. Els espais públics, les edificacions, els transports, els
productes, els serveis i les comunicacions han de romandre
accessibles al llarg del temps, mitjançant un manteniment
suficient i continuat dels elements necessaris perquè les
condicions d’accessibilitat no minvin o desapareguin.

2. El pla de manteniment consisteix en el calendari
d’actuacions programades que inclou la revisió dels elements
físics i d’ús, les accions preventives concretes i el conjunt de
prescripcions per al manteniment correctiu en els casos en què
sigui necessari.

Article 33
Manteniment dels edificis i espais de titularitat pública

1. Les administracions públiques responsables dels edificis i
espais naturals i urbans d’ús públic de titularitat pública han de
mantenir en estat correcte els elements que hi permeten
l’accessibilitat, d’acord amb la normativa en aquesta matèria.

2. Els plecs de clàusules dels contractes de manteniment
d’aquests edificis i espais que elaborin les administracions
públiques han d’establir la necessitat de tenir un programa que
especifiqui les condicions de manteniment, pel que fa als
elements que garanteixin les condicions d’accessibilitat
adequades.
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Article 34
Manteniment dels edificis i espais de titularitat privada

El propietari únic o la comunitat de propietaris dels espais,
activitats o edificacions d’ús privat de titularitat privada ha de
mantenir en estat correcte els diferents elements dels espais tant
d’ús públic com d’ús comunitari que possibiliten el compliment
de les condicions d’accessibilitat establertes legalment i
reglamentàriament.

Article 35
Manteniment dels mitjans de transport d’ús públic

Les administracions públiques i les empreses proveïdores
de serveis de transport públic de persones viatgeres han
d’incloure en els seus plans de gestió les actuacions necessàries
per garantir el manteniment de les condicions d’accessibilitat
que correspongui.

Article 36
Manteniment dels productes i serveis d’ús públic

Els propietaris i proveïdors de productes i serveis d’ús
públic han d’adoptar les mesures oportunes per mantenir-ne les
condicions d’accessibilitat establertes reglamentàriament.

Capítol IX
Plans d’accessibilitat

Article 37
Contingut dels plans

1. Les administracions públiques han d’elaborar plans
d’accessibilitat que prevegin les actuacions necessàries perquè
el territori, els edificis, els mitjans de transport, els productes,
els serveis i la comunicació que siguin competència seva i
siguin susceptibles d’ajusts raonables assoleixin les condicions
d’accessibilitat establertes en aquesta Llei i la normativa que la
desplegui.

2. Els plans d’accessibilitat elaborats pels ens locals i pels
departaments del Govern de les Illes Balears han de contenir
una diagnosi de les condicions existents; determinar les
actuacions necessàries per fer accessibles els àmbits esmentats
en l’apartat anterior que siguin competència seva; establir
criteris de prioritat que permetin decidir quines actuacions
s’han d’executar en diferents períodes; definir les mesures de
control, seguiment, manteniment i actualització necessàries per
garantir que, un cop assolides les condicions d’accessibilitat,
perdurin al llarg del temps, i fixar el termini màxim per
revisar-los, d’acord amb els criteris establerts
reglamentàriament, i s’hi ha de fomentar i garantir la
participació ciutadana.

3. Cada municipi ha de tenir un pla d’accessibilitat municipal
que ha d’incloure tots els àmbits i territoris de competència
municipal. En cas que l’ens local ho consideri oportú, aquest
pla d’accessibilitat es pot integrar en altres documents de
naturalesa anàloga, tant de tipus general, com ara el pla
d’actuació municipal, com de tipus sectorial, com ara el pla de
mobilitat urbana. El pla d’accessibilitat municipal pot
incorporar el pla de manteniment dels espais i edificis de
titularitat pública o fer referència al seu desenvolupament en

documents específics, en funció de la complexitat del
contingut.

4. Els plans d’accessibilitat han d’incloure la perspectiva de
gènere, d’acord amb l’article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes.

Article 38
Execució i revisió dels plans

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha de destinar anualment una part del seu pressupost
d’inversió directa a la supressió de les barreres existents en els
edificis d’ús públic de la seva titularitat o sobre els quals
disposi, per qualsevol títol, del dret d’ús.

2. Cada conselleria ha d’incloure en la seva memòria anual les
actuacions destinades a aquest concepte, les quals s’han de
recollir en un informe que s’ha de presentar al departament
competent en matèria de promoció de l’accessibilitat.

3. Els ens locals han de destinar una part del seu pressupost
anual a les actuacions de supressió de barreres previstes en el
pla d’accessibilitat respectiu i, si disposen de pla d’actuació
municipal, aquest ha d’incloure aquestes actuacions.

4. El pla d’accessibilitat ha de ser objecte de revisió quan es
produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) D’acord amb el termini que prevegi el mateix pla.

b) Quan s’aprovin modificacions legislatives que n’afectin
significativament el contingut.

c) Quan sigui necessari per complir-ne els objectius.

5. El pla d’accessibilitat pot ser objecte de modificacions
parcials amb la incorporació de noves actuacions o la
modificació de la programació, en cas que es consideri
necessari.

6. El pla d’accessibilitat municipal també ha de ser revisat
quan es produeixi una revisió global del planejament urbanístic
general.

Article 39
Publicitat i informació dels plans

1. Les administracions públiques han de fer públics els seus
plans d’accessibilitat universal per Internet o, en cas de
dificultat motivada, per qualsevol altre mitjà que permeti
accedir-hi a les persones interessades, així com a les entitats de
representació dels col·lectius de persones amb discapacitat.

2. Les administracions locals han d’informar el departament
competent en matèria de promoció de l’accessibilitat sobre
l’aprovació dels plans d’accessibilitat i les revisions
corresponents, així com sobre les dades que els siguin
requerides per fer el seguiment de l’execució dels plans.
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TÍTOL IV
MESURES DE FOMENT

Article 40
Ajuts per a la promoció de l’accessibilitat

1. Les administracions públiques, d’acord amb les seves
possibilitats pressupostàries, han de destinar en cada exercici
partides finalistes per a actuacions de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres existents i de millores
d’ajusts raonables en matèria d’accessibilitat universal.

2. Poden ser persones beneficiàries d’aquestes mesures de
foment les persones físiques o jurídiques i els ens locals.

3. En el cas de programes específics destinats a finançar
actuacions dels ens locals, han de tenir prioritat en la concessió
dels ajuts les actuacions contingudes en els plans
d’accessibilitat.

4. Les conselleries del Govern de les Illes Balears, en l’àmbit
de les seves competències, han de determinar l’assignació i la
gestió dels recursos a què fa referència aquest article.

5. Cada conselleria ha d’incloure en la seva memòria anual les
actuacions destinades a aquest concepte.

Article 41
Mesures per eliminar barreres

1. Les administracions públiques han de promoure mesures de
suport i establir mesures d’acció positiva a favor de les
persones amb discapacitat per a l’eliminació de barreres
físiques, de comunicació i d’altres.

2. Les administracions públiques han de facilitar i promoure
el desenvolupament de sistemes i tecnologies que permetin més
accessibilitat, autonomia i seguretat, especialment en relació
amb l’ús de la via pública.

Article 42
Condicions urbanístiques aplicables

En l’autorització de les obres que tenguin per finalitat la
supressió de barreres arquitectòniques en edificacions existents,
els elements necessaris per a la instal·lació d’ascensors no són
computables als efectes d’ocupació del sòl i volum edificable,
ni els són aplicables les distàncies mínimes a llindars, a altres
edificacions o a la via pública, sempre que es donin
simultàniament les circumstàncies següents:

a) No hi hagi alternatives tècnicament i econòmicament
viables per fer accessible l’habitatge o els habitatges segons la
normativa aplicable.

b) Les obres siguin proporcionals amb la causa que les
motiva, tenint en compte les circumstàncies de l’edificació.

Serà possible ocupar les superfícies d’espais lliures o de
domini públic que resultin indispensables per instal·lar
ascensors o altres elements que garanteixin l’accessibilitat
universal, així com les superfícies comunes d’ús privatiu, tals
com vestíbuls, replans, sobrecobertes, voladissos i pòrtics, tant
si estan situats en el sòl o el subsòl, com en la volada, quan no

sigui viable tècnicament o econòmicament cap altra solució i
sempre que quedi assegurada la funcionalitat dels espais lliures,
de les dotacions i d’altres elements del domini públic.

Els instruments d’ordenació urbanística han de garantir
l’aplicació de la regla bàsica establerta en el paràgraf anterior.

Article 43
Informació, assessorament, campanyes educatives i
formació

Les administracions públiques han de facilitar a les
persones amb discapacitat, als agents socials i a les altres
persones que ho requereixin, l’assessorament i la informació
referents a l’àmbit de l’accessibilitat i l’adequació dels mitjans
de suport a les necessitats específiques.

En el marc de les seves competències, han de dur a terme
campanyes informatives i educatives orientades a conscienciar
de la importància d’assolir els objectius d’accessibilitat en tots
els àmbits, adreçades a la població en general i a les persones
empresàries, projectistes, dissenyadores i estudiants dels
ensenyaments universitaris tècnics relacionats amb
l’accessibilitat en particular.

Les administracions públiques han d’adoptar les mesures de
formació necessàries perquè els gestors i tècnics que hi presten
servei tenguin els coneixements adequats en matèria
d’accessibilitat.

Article 44
Accessibilitat en els plans d’estudi

En l’àmbit de les seves competències, l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de vetlar perquè
els plans d’estudi dels diferents ensenyaments universitaris i de
formació professional relacionats amb el territori, l’edificació,
els transports, els productes, els serveis i les comunicacions
incorporin els continguts que garanteixin el coneixement en
matèria d’accessibilitat universal.

TÍTOL V
MESURES DE CONTROL

Article 45
Control administratiu previ

1. La concessió de llicències i autoritzacions s’ha de subjectar
als preceptes d’aquesta Llei i a la normativa de desplegament
quant al compliment dels paràmetres d’accessibilitat.

2. La verificació del compliment de les condicions
d’accessibilitat establertes en la normativa s’ha d’efectuar en el
mateix procediment i l’ha de fer el mateix òrgan competent que
ha de resoldre els tràmits administratius corresponents per
concedir llicències, autoritzacions o concessions.

3. Els instruments bàsics del control que han d’exigir el
compliment de les normes d’accessibilitat són els següents:

a) Els col·legis professionals competents o, si escau, les
oficines de supervisió de projectes, que han de comprovar la
correcció i integritat formal de la documentació del treball
professional d’acord amb la normativa aplicable.
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b) Les llicències i autoritzacions atorgades per les
administracions públiques.

c) Els plecs de condicions tècniques dels contractes
administratius, que han de contenir les clàusules específiques
necessàries per al compliment de les normes d’accessibilitat.

4. En el cas d’activitats sotmeses al règim de comunicació
prèvia, els documents que subscriguin els interessats han
d’incloure l’acreditació o la declaració responsable del
compliment de les condicions establertes per la normativa
d’accessibilitat aplicable.

Article 46
Control administratiu posterior

Les administracions públiques competents per efectuar
actuacions de control administratiu posterior han de comprovar
el compliment de la normativa d’accessibilitat.

Article 47
Denúncies

Qui tengui coneixement de l’existència d’alguna infracció
de l’ordenament en matèria d’accessibilitat pot interposar una
denúncia pel que fa al cas davant l’òrgan competent.

TÍTOL VI
RÈGIM SANCIONADOR

Article 48
Infraccions

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions
administratives les accions i omissions que ocasionin
vulneracions del dret a la igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal en els àmbits als
quals es refereix l’article 3 d’aquesta Llei, quan es produeixin
discriminacions directes o indirectes, assetjaments,
incompliment de les exigències d’accessibilitat i de dur a terme
ajusts raonables, així com incompliment de les mesures d’acció
positiva legalment establertes, especialment quan en derivin
beneficis econòmics per a la persona infractora.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus,
segons la naturalesa del deure infringit i l’entitat del dret
afectat, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Article 49
Tipificació de les infraccions lleus

Tenen la consideració d’infraccions lleus:

a) No adoptar les exigències d’accessibilitat o els ajusts
raonables establerts en aquesta Llei i les normes que la
despleguin, però que no impedeixen la utilització de l’espai,
l’equipament, l’habitatge, el mitjà de transport o el servei per
persones amb discapacitat de manera segura.

b) L’absència dels mitjans de senyalització necessaris per
identificar els elements accessibles o els itineraris accessibles
alternatius.

c) La manca de manteniment dels elements necessaris per
garantir les condicions d’accessibilitat previstes en aquesta Llei
i les normes que la despleguin, quan no generen situacions de
risc o perill.

d) L’ús indegut d’una targeta d’estacionament per a
persones amb discapacitat, d’acord amb l’article 21 d’aquesta 
Llei.

e) L’incompliment dels deures i de les obligacions formals
i materials que preveu aquesta Llei, sempre que no tengui el
caràcter d’infracció greu o molt greu.

Article 50
Tipificació de les infraccions greus

Tenen la consideració d’infraccions greus:

a) Els actes discriminatoris i d’assetjament o les omissions
que comportin directament o indirectament un tracte menys
favorable a la persona amb discapacitat en relació amb una
altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable en
l’àmbit de l’accessibilitat.

b) La pressió o imposició abusiva a la persona amb
discapacitat perquè renunciï als seus drets, així com qualsevol
acte de represàlia per l’exercici d’una acció legal en l’àmbit de
l’accessibilitat.

c) L’incompliment de les exigències d’accessibilitat o de
les mesures d’ajusts raonables establertes en aquesta Llei i les
normes que la despleguin, que obstaculitzi o limiti l’accés de
les persones amb discapacitat als espais d’ús públic, a les
edificacions, als transports, als productes, als serveis i a les
comunicacions.

d) L’incompliment d’un requeriment administratiu
específic que formulin els òrgans administratius competents per
a l’exercici de les competències necessàries per donar
compliment a les exigències d’aquesta Llei i les normes que la
despleguin.

e) L’incompliment, en la proporció mínima requerida, de
la reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat.

Article 51
Tipificació de les infraccions molt greus

Tenen la consideració d’infraccions molt greus:

a) Qualsevol conducta d’assetjament relacionada amb la
discapacitat d’una persona, que tengui com a objectiu o
conseqüència atemptar contra els seus drets fonamentals.

b) Qualsevol forma de pressió exercida sobre els òrgans
competents en l’exercici de les potestats administratives que
s’exerceixin en compliment de les exigències d’aquesta Llei.

c) L’incompliment reiterat dels requeriments administratius
específics que formulin els òrgans competents per al
compliment de les prescripcions d’aquesta Llei o de la
normativa de desplegament.
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d) Les accions o omissions que, quan es desatenguin les
instruccions donades per les administracions públiques, generin
situacions de risc o dany greu per a la integritat o la salut de les
persones amb discapacitat.

e) Les conductes qualificades com a greus quan els seus
autors hagin actuat moguts, a més, per odi o menyspreu racial
o ètnic, de gènere, orientació sexual, edat, discapacitat greu o
no possibilitat de representar-se a si mateix.

f) L’incompliment d’adoptar les exigències d’accessibilitat
o les mesures d’ajusts raonables establertes en aquesta Llei i les
normes que la despleguin, que impedeixi el lliure accés a les
persones amb discapacitat als espais d’ús públic, a les
edificacions, als transports, als productes, als serveis i a les
comunicacions i la seva utilització segura i sense perill.

g) L’incompliment, per les persones obligades, de les
normes legals sobre accessibilitat que impedeixi o dificulti
greument a les persones amb discapacitat exercir els drets
fonamentals i gaudir de les llibertats públiques.

h) La comissió de tres faltes greus en el termini d’un any.

Article 52
Sancions

Les infraccions són sancionades amb multes que van des
d’un mínim de 300 euros fins a un màxim de 300.000 euros,
d’acord amb la gradació següent:

a) Les infraccions lleus, en el seu grau mínim, amb multes
des d’un mínim de 300 euros fins a un màxim de 6.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb multes des d’un mínim de
6.001 euros fins a un màxim de 30.000 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb multes d’un mínim de
30.001 euros fins a un màxim de 300.000 euros.

Article 53
Criteris de gradació de les sancions

1. Per concretar les sancions que sigui procedent imposar i, si
escau, per graduar-ne la quantia, els òrgans competents han de
mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet
constitutiu de la infracció i la sanció o les sancions que
s’imposin, i han d’aplicar el grau mínim, mitjà i màxim d’acord
amb els criteris següents:

a) Intencionalitat de la persona infractora.

b) Negligència de la persona infractora.

c) Frau o connivència.

d) Incompliment dels advertiments previs.

e) Xifra de negocis o ingressos de l’empresa o entitat.

f) Nombre de persones afectades.

g) Permanència o transitorietat de les repercussions de la
infracció.

h) Reincidència, per comissió en el termini d’un any de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi
estat declarat mitjançant una resolució ferma.

i) Alteració social produïda per la realització de conductes
discriminatòries i d’assetjament o l’incompliment de les
exigències d’accessibilitat i d’eliminació d’obstacles i de fer
ajusts raonables.

j) Benefici econòmic que s’hagi generat per a la persona
autora de la infracció.

k) Reconeixement o accions reparadores efectuades per la
persona responsable.

2. Quan de la comissió d’una infracció se’n derivi
necessàriament la comissió d’una altra o unes altres, s’haurà
d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.

Article 54
Sancions accessòries

1. Quan les infraccions siguin greus o molt greus, els òrgans
competents podran proposar, a més de la sanció que
correspongui, la prohibició de participar en procediments
d’atorgament d’ajuts oficials, consistents en subvencions o
qualsevol altre ajut en el sector de l’activitat de l’àmbit en què
es produeix la infracció, que siguin promoguts o hagin estat
concedits per l’Administració sancionadora, per un període
màxim d’un any, en el cas de les greus, i de dos, en el cas de les
molt greus.

2. Quan les infraccions siguin molt greus, els òrgans
competents podran proposar, a més de la sanció que resulti
procedent, la supressió, cancel·lació o suspensió total o parcial
d’ajuts oficials concedits per l’Administració sancionadora,
consistents en subvencions i qualsevol altre ajut que la persona
sancionada tengui reconegut o hagi sol·licitat dins el sector
d’activitat en l’àmbit del qual es produeixi la infracció.

3. La comissió de tres infraccions, indistintament, per ús
indegut de la targeta d’estacionament o per incompliment dels
deures establerts en l’article 23 en un període d’un any pot
comportar, addicionalment a la sanció econòmica corresponent,
la retirada de la targeta i la suspensió dels seus efectes durant
un període de 12 a 24 mesos. La duració de la retirada s’ha de
determinar d’acord amb els criteris de gradació de les sancions
que estableix l’article 53.

La comissió de sis infraccions per ús indegut de la targeta
d’estacionament en un període de dos anys es considera ús
fraudulent d’aquesta i s’ha de procedir a la cancel·lació de la
targeta, sense que el seu titular pugui obtenir-ne una de nova en
un període de cinc anys.

El procediment per retirar la targeta d’estacionament i
suspendre’n els efectes, o per cancel·lar-la, en tot cas, s’ha de
substanciar dins el procediment sancionador que produeixi
aquests efectes.

En la resolució de l’expedient sancionador i, si escau, en la
resolució del recurs que posi fi a la via administrativa, s’ha de
donar un termini de quinze dies, comptadors des de l’endemà
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de la data en què finalitzi el període de pagament voluntari de
la multa, per entregar la targeta.

Transcorregut aquest termini sense que l’interessat hagi
entregat la targeta d’estacionament a l’Administració, els
terminis de retirada o cancel·lació d’aquesta computen des de
l’endemà de la data de finalització d’aquest.  En aquest cas, la
seva utilització s’ha de considerar ús indegut de la targeta
d’estacionament i  ha de donar lloc a l’expedient sancionador
corresponent.

4. Les sancions accessòries també s’han de graduar d’acord
amb els criteris que estableix l’article 53.

Article 55
Compliment de les obligacions en matèria d’accessibilitat

1. L’abonament de les sancions, imposades d’acord amb les
prescripcions d’aquesta Llei, no eximeix les persones
responsables del compliment de totes les exigències en matèria
d’accessibilitat que imposa la normativa.

2. La persona, la comunitat, l’entitat o l’empresa sancionades
han de presentar a l’organisme competent, si escau, la proposta
de compliment en què s’indiqui el termini per dur-la a terme.
Finalitzat el termini, un cop efectuada la inspecció
corresponent, es podrà incoar un nou expedient en cas de
persistència de les causes objecte de sanció.

Article 56
Persones responsables

1. Aquesta Llei s’aplica als responsables de la infracció,
persones físiques o jurídiques, o persones que legalment en
siguin responsables, que incorrin en les accions o omissions
tipificades com a infracció en la mateixa Llei.

2. La responsabilitat és solidària quan siguin diverses les
persones responsables i no sigui possible determinar el grau de
participació de cadascuna en la comissió de la infracció.

Article 57
Persones interessades

1. Les persones amb discapacitat, les seves famílies i les
organitzacions representatives i associacions en les quals
s’integren tenen la consideració de persones interessades en
aquests procediments, d’acord amb el que estableix la
legislació normativa vigent.

2. Contra l’acord d’arxivament de les actuacions o la resolució
desestimatòria, expressa o tàcita, de la denúncia o posada en
coneixement de l’Administració de possibles infraccions
previstes en aquesta Llei, les organitzacions i associacions
esmentades estan legitimades per interposar els recursos o, si
escau, les accions que considerin procedents com a
representants d’interessos socials.

Article 58
Procediment sancionador

1. Les infraccions i sancions en matèria d’accessibilitat es
regeixen pel procediment sancionador que estableix el
Reglament del procediment que ha de seguir l’Administració de

la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat
sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, en
els àmbits de competència de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

2. Quan l’òrgan competent, en el transcurs de la fase
d’instrucció, consideri que la potestat sancionadora en relació
amb la presumpta conducta infractora correspon a una altra
administració pública, ha de posar aquest fet en coneixement
d’aquesta administració i li ha de trametre l’expedient
corresponent.

3. En la mateixa fase d’instrucció, si s’aprecia l’existència
presumpta d’un possible delicte o falta, cal trametre les
actuacions al ministeri fiscal i suspendre l’expedient fins que
l’autoritat judicial dicti la resolució corresponent.

4. Abans d’iniciar un procediment sancionador per infraccions
relatives a l’incompliment de les exigències d’accessibilitat o
de les mesures d’ajust raonable, així com relatives a la manca
de manteniment dels elements necessaris per garantir les
condicions d’accessibilitat, l’Administració competent pot
requerir formalment a l’interessat que esmeni la deficiència, per
a la qual cosa li ha d’atorgar un termini. En cas que l’interessat
no acompleixi el requeriment, s’ha d’incoar el procediment
sancionador corresponent.

Article 59
Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions lleus prescriuen a l’any; les greus, als tres
anys, i les molt greus, als quatre anys.

2. Les sancions imposades per faltes lleus prescriuen a l’any;
les imposades per faltes greus, als quatre anys, i les imposades
per faltes molt greus, als cinc anys.

Article 60
Deure de col·laboració

Totes les persones físiques i jurídiques tenen el deure de
facilitar la tasca dels òrgans i autoritats per aplicar el que
disposa aquesta Llei, de manera que han d’aportar els
documents i les dades relacionades amb l’objecte del
procediment que els siguin sol·licitats per aclarir els fets.
També han de facilitar, amb l’avís previ, l’accés a les seves
dependències, llevat que aquestes coincideixin amb el seu
domicili, cas en què caldrà l’obtenció del consentiment exprés
o de l’autorització judicial corresponent.

Article 61
Garantia d’accessibilitat dels procediments

Els procediments sancionadors que s’incoïn d’acord amb el
que estableix aquesta Llei han d’estar documentats en suports
que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat i és
obligació de l’autoritat administrativa facilitar a les persones
amb discapacitat el ple exercici dels drets prevists en els
procediments esmentats.
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Article 62
Publicitat de les resolucions sancionadores

La resolució ferma en la via administrativa dels expedients
sancionadors per faltes greus i molt greus s’ha de fer pública
quan ho disposi l’autoritat administrativa que l’hagi adoptat,
una vegada notificada als interessats, després de resoldre, si
escau, sobre els aspectes confidencials del seu contingut i amb
la dissociació prèvia de les dades de caràcter personal a què es
refereix l’article 3 a de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, excepte
en relació amb el nom dels infractors. A aquest efecte, s’ha de
recollir amb caràcter previ l’informe oportú de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat autonòmica que
correspongui.

Article 63
Òrgans competents

1. Són competents per iniciar, tramitar i imposar sancions els
òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears o de l’Administració municipal i insular en l’àmbit
de les seves competències.

2. Correspon a l’Administració municipal l’exercici de la
potestat sancionadora de les infraccions tipificades per
incompliment de les condicions d’accessibilitat en les
edificacions de noves construccions i en les actuacions en
edificacions ja existents.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma
correspon l’exercici de la potestat sancionadora a la conselleria
competent per raó de la matèria. Són òrgans competents per a
la iniciació, instrucció i resolució dels procediments
sancionadors les unitats administratives i els òrgans
administratius als quals legalment o reglamentàriament
s’atribueixen aquestes competències.

TÍTOL VII
CONSELL PER A L’ACCESSIBILITAT

Article 64
Definició

El Consell per a l’Accessibilitat és l’òrgan col·legiat de
participació externa i de consulta en matèria d’accessibilitat.

Article 65
Composició

El Consell està integrat pels representants de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, per mitjà de les
diferents conselleries, de l’Administració General de l’Estat,
dels consells insulars, de la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears, de les associacions que agrupen els diferents
col·lectius de persones amb discapacitat, dels col·legis
professionals, dels promotors i dels constructors. Se n’ha
d’establir reglamentàriament la composició, la participació i el
funcionament. Les persones que s’hagin de designar compliran
amb el principi de presència equilibrada de dones i homes,
excepte per raons fonamentades i objectives degudament
motivades, d’acord amb l’article 4 de la Llei 11/2016.

Article 66
Funcions

El Consell té les funcions següents:

a) Informar sobre els projectes de decret que tenguin
incidència directa en l’accessibilitat.

b) Debatre sobre l’estat de l’accessibilitat i les mesures per
fomentar-la.

c) Fer propostes d’actuació en matèria d’urbanisme,
edificació, transport, comunicació, productes i serveis, així com
dur a terme qualsevol altra actuació informativa o assessora que
es consideri convenient.

d) Exercir les que li atribueixin les lleis o els reglaments.

Article 67
Desplegament reglamentari

S’ha de regular reglamentàriament la composició, el
funcionament i l’organització del Consell per a l’Accessibilitat,
d’acord amb el que estableix aquest títol i tenint en compte la
normativa sobre òrgans col·legiats.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera
Normativa d’aplicació

Sens perjudici del corresponent desplegament reglamentari
són aplicables les condicions d’accessibilitat que estableix la
normativa següent:

a) El Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret
314/2006, de 17 de març, i modificat pel Reial decret
173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i
no-discriminació de les persones amb discapacitat, i les
modificacions posteriors corresponents, entre les quals hi ha
l’adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat en
edificis existents i de nova construcció.

b) L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques de
l’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats.

c) El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual
es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i
no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de
transport per a persones amb discapacitat.

Disposició addicional segona
Targeta d’estacionament

En relació amb la targeta d’estacionament, és aplicable com
a normativa bàsica el Reial decret 1056/2014, de 12 de
desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb
discapacitat.
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Disposició addicional tercera
Gènere de les denominacions

Totes les denominacions que en aquesta Llei apareixen en
gènere masculí s’han d’entendre referides indistintament al
gènere masculí o femení.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera
Adaptació al que disposa aquesta Llei

Els plans, les normes, les ordenances i les altres
disposicions de les administracions públiques de les Illes
Balears, quan siguin objecte de revisió, s’han d’adaptar al que
disposa aquesta Llei i al que estableixin els reglaments que la
despleguin, sens perjudici de l’obligat compliment un cop
aquests entrin en vigor.

Disposició transitòria segona
Adaptació de la normativa municipal a l’article 42
d’aquesta Llei

Els ajuntaments disposen de sis mesos, des de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, per adaptar els plans, les normes i les
ordenances al que disposa l’article 42, referent a les condicions
urbanístiques aplicables.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Disposició derogatòria primera
Normes que es deroguen

1. Es deroga la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de
l’accessibilitat i de la supressió de les barreres
arquitectòniques.

2. Es deroga expressament:

a) El Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques, excepte:

1r. El capítol III del títol I («Barreres arquitectòniques en
els mitjans de transport»), en tot allò que no s’oposi al Reial
decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen
les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació
per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a
persones amb discapacitat.
2n. El títol II («Consell Assessor per a la Millora de
l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres
Arquitectòniques») mentre no entri en vigor la disposició
reglamentària que reguli la composició, el funcionament i
l’organització del Consell Assessor per a l’Accessibilitat.

b) L’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori d’1 d’octubre de 2012 per la qual es desplega el
procediment per concedir exempcions del compliment del
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques.

Disposició derogatòria segona

Resten derogades totes les disposicions de rang normatiu
igual o inferior que s’oposin a aquesta Llei o la contradiguin.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera
Desplegament reglamentari

1. El Govern de les Illes Balears pot dictar les disposicions
reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i aplicar
aquesta Llei, dins l’àmbit de les seves competències.

2. En el termini d’un any, la Conselleria de Presidència ha de
coordinar els departaments de les diferents conselleries
competents en la matèria als efectes del desplegament
d’aquesta Llei.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, a 24 de febrer de 2017
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Pons i Pons
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de febrer de 2017, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 8 de febrer de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 3345/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política general del Govern en matèria de
transparència, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
16107/16.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
16107/16, relativa a política general del Govern en matèria de
transparència, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment per
part del Govern de les Illes Balears de l'acord del Ple del
Parlament de dia 22 de setembre de 2015 que afirmava
textualment:

"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears al
cessament del Sr. Juli Fuster, com a director general del
Servei de Salut de les Illes Balears i del Sr. Pau Thomàs,
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com a assessor de la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, ambdós casos clars de nepotisme". 

I insta el Govern de les Illes Balears a complir de manera
immediata l'acord assolit pel Ple de la cambra.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la pàgina de transparència en un termini
màxim de dos mesos la següent informació:

a) Tots els càrrecs unipersonals dependents d'organismes
autònoms o del sector instrumental, de forma que hi consti la
següent informació: nom i cognoms, organisme, data del
nomenament, remuneració i funcions.

b) Relació de tots els càrrecs de lliure designació (LD), de
forma que consti, de forma clara i entenedora: nom i cognoms,
lloc de treball, data del nomenament, funcions i remuneració.

c) Relació de tots els assistents tècnics educatius que
presten els seus serveis en les oficines administratives de la
Conselleria d'Educació i Universitat, essent docents. Tot
indicant: nom i cognoms, funcions, data del nomenament i
remuneració.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir amb el que preveu la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i el bon govern de les Illes
Balears, en el termini màxim de dos mesos, en concret a:

a) Que a la pàgina web de l'administració consti en un
apartat específic, les condicions d'accés al conjunt d'arxius i
registres; i que de forma progressiva s'hi pugui tenir accés
mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

b) Que tots els organismes públics, serveis i entitats tenguin
aprovada la seva carta ciutadana i aquestes figurin publicades
en les seves respectives pàgines web i de transparència.

c) Que es reguli i es facin efectius els premis a la qualitat i
a les bones pràctiques previstos en l'article 28 de la Llei
4/2011.

d) Que es redacti i aprovi el reglament del Govern en
funcions.

e) Que el Projecte de Pressuposts per a 2018 es publiqui en
fase d'informació pública amb un termini ampli i suficient
perquè hom se'n pugui pronunciar.

Palma, a 3 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 3290/2017, de la diputada Sandra Fernández

i Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes de la renda social garantia.

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.

Quin és el nombre d'ajudes solAlicitades de la renda social
garantida en els mesos de gener i febrer de 2017? Indicau-ne el
nombre i l'import de les concedides i separades per municipis.

Palma, a 28 de febrer de 2017
La diputada
Sandra Fernández i Herranz

B)
RGE núm. 3291/2017, del diputat Santiago Tadeo i

Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts als
agents econòmics i socials prevists en els pressuposts 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.

Amb quins criteris té previst el Govern distribuir els ajuts
als agents econòmics i socials, sindicats i patronals, que estan
prevists en els pressuposts del 2017?

Palma, a 28 de febrer de 2017
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

C)
RGE núm. 3309/2017, de la diputada Sílvia Limones i

Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a càncer de
mama en dones menors de 50 anys.

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.

Existeixen dades del nombre de casos de càncer de mama
en dones menors de 50 anys, que s'han donat a les Illes Balears
en els últims anys? En cas afirmatiu, quines són aquestes dades
des de l'any 2011 dins l'any 2016?

Palma, a 28 de febrer de 2017
La diputada
Sílvia Limones i Costa
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de març de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 3636/17, del diputat Xavier Pericay i Hosta,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a vaga d'estibadors.

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.

Quines mesures ha pres el Govern davant la vaga
d'estibadors?

Palma, a 9 de març de 2017
El diputat
Xavier Pericay i Hosta

B)
RGE núm. 3637/17, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a contractacions per als informatius d'IB3.

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.

Creu la presidenta que aquest govern impulsa la igualtat
d'oportunitats i la transparència a les contractacions per als
informatius d'IB3?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Jaume Font i Barceló

C)
RGE núm. 3638/17, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a CES.

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.

Quan té pensat constituir el Consell Econòmic i Social?

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

D)
RGE núm. 3639/17, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a ITB de Berlín.

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.

Quin pressupost ha destinat el Govern a la promoció
turística de les nostres illes a la ITB de Berlín?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

E)
RGE núm. 3640/17, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pujada
de preus de l'habitatge a les Illes Balears.

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.

Quines polítiques públiques està fent el Govern per tal
d'aturar la dramàtica pujada de preus de l'habitatge a les Illes
Balears?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Carlos Saura i León

F)
RGE núm. 3641/17, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a pràctiques abusives a l'FP dual.

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.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears davant les denúncies realitzades per CCOO on posen
de manifest pràctiques abusives d'empresaris amb l'alumnat
d'FP dual?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
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G)
RGE núm. 3642/17, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a Hospital Psiquiàtric de Palma.

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.

Què pensa el Govern de la situació de l'Hospital Psiquiàtric
de Palma?

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

H)
RGE núm. 3643/17, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres del port antic de Ciutadella.

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.

Quan creu el Govern de les Illes Balears que hauran acabat
les obres de condicionament del port antic de Ciutadella?

Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Antoni Camps i Casasnovas

I)
RGE núm. 3644/17, de la diputada Sara Ramón i

Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció
als alumnes amb altes capacitats.

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.

Considera el Sr. Conseller d'Educació i Universitat que
s'està donant l'atenció adeq2uada als alumnes amb altes
capacitats?

Palma, a 7 de març de 2017
La diputada
Sara Ramón i Roselló

J)
RGE núm. 3645/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a exclusió de
l'al·lergologia de la cartera de serveis de l'Ibsalut.

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.

Sra. Consellera de Salut, durant aquesta legislatura
continuarà excloent de la cartera de serveis de l'Ibsalut, és a dir,
de la sanitat pública, un servei d'al·lergologia?

Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

K)
RGE núm. 3646/17, del diputat Juan Manuel Lafuente

i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de la
ITB de Berlín.

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 valora el vicepresident i conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme la fira de la ITB de Berlín?

Palma, a 7 de març de 2017
El diputat
Juan Manuel Lafuente i Mir

L)
RGE núm. 3647/17, del diputat Antonio Gómez i Pérez,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a interès general
del rescat del Túnel de Sóller.

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.

Considera el Govern que respon a l'interès general el rescat
de la concessió del Túnel de Sóller en aquests moments?

Palma, a 8 de març de 2017
El diputat
Antonio Gómez i Pérez
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M)
RGE núm. 3648/17, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dispositiu
d'emergència desplegat per a l'extinció de l'incendi de Ses
Feixes a Vila.

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.

Quin ha estat el dispositiu d'emergència desplegat per a
l'extinció de l'incendi declarat el passat dia 6 de març a Ses
feixes de Vila?

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
María José Ribas i Ribas

N)
RGE núm. 3649/17, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'habitatge.

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.

Creu la Sra. Presidenta del Govern que la seva política
d'habitatge a les Illes Balears està resultant efectiva?

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

O)
RGE núm. 3663/17, de la diputada María Montserrat

seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
protocol de prevenció del suïcidi.

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.

S'ha desenvolupat el protocol de prevenció de suïcidis?

Palma, a 8 de març de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 8 de març de 2017, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d'expressió i de
la derogació de la llei mordassa, davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

En els darrers mesos s'han anat alçant veus que manifesten
la seva preocupació pel retrocés en la protecció de la llibertat
d'expressió a Espanya. El 17 gener 2017 Amnistia Internacional
va presentar l'informe "UE: Las orwellianas leyes antiterroristas
privan de derechos bajo el pretexto de defenderlos", on
indicava sobre Espanya que les reformes de 2015 per ampliar
la llei sobre l'enaltiment del terrorisme han ofegat ja opinions
i comentaris legítims, i va posar com a exemple el cas dels
titellaires a Madrid (detinguts per un espectacle satíric de
titelles que feia referència a ETA i Al Qaida), que ha qualificat
com una "limitació absolutament desproporcionada de la
llibertat d'expressió". El Relator especial de les Nacions Unides
per a la llibertat d'expressió ha alertat que amb aquesta reforma
del Codi Penal es podrien penalitzar comportaments que fins
aleshores no constituïen delictes de terrorisme.

Aquesta aplicació del Codi Penal, juntament amb una
interpretació ampla a causa de l’ambigüitat de la reforma, ja
està causant alarma. El gener de 2017 el Tribunal Suprem va
condemnar a 1 any de presó el cantant del grup "Def con Dos"
arran d'unes piulades que el Tribunal considera constitutives
del delicte d'enaltiment del terrorisme. El febrer de 2017 la
Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó, una pena
d'inhabilitació absoluta per 8 anys i mig i una mesura de
llibertat vigilada per 3 anys, per a una tuitare per haver fet
acudits sobre la mort de Luis Carrero Blanco, successor de
Francisco Franco a la presidència del Govern en els últims
temps de la dictadura franquista, ha causat perplexitat.

Sembla ser la primera vegada que es pretén condemnar
penalment a algú únicament i exclusivament per fer humor
satíric sobre la mort d'un governant de la dictadura, i la reacció
ha estat contundent: a 23 de febrer de 2017, 261 professors i
professores de dret penal de les universitats espanyoles han
signat un manifest on mostren la seva preocupació perquè "a
Espanya s'hagi passat a detenir, jutjar com a terroristes i a
empresonar (si més no provisionalment) artistes de carrer,
músics, regidors o altres ciutadans pels seus teatrets, les seves
cançons o els seus acudits. Es tracta de persones sense cap
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connexió amb organitzacions terroristes, els missatges de les
quals mai no podrien ser interpretats com a provocacions a la
comissió de delictes sinó, a tot estirar, com acudits d'humor
negre o bromes o cançons de mal gust. És simptomàtic
d'aquesta situació que un percentatge preocupantment elevat
del terrorisme que investiga a hores d'ara l'Audiència Nacional
són "piulades" i acudits. En aquest manifest, es qualifica
aquesta petició de Fiscalia, en un context de major repressió de
la llibertat d'expressió, de desproporcionada i no conforme amb
els drets humans".

El col·lectiu de professors de dret penal afirma en el seu
manifest, en referència al tuit sobre Carrero Blanco: "ens
sentim alarmats per aquesta perillosíssima deriva en la
interpretació de les lleis, i la jutgem també profundament
errada. No només tècnicament equivocada, sinó directament
incompatible amb els límits que la Constitució imposa al poder
punitiu de l'Estat. (...) Parlem aquí en tot moment de sàtires
polítiques (de millor o pitjor gust, però això és una cosa
irrellevant per al dret penal) sobre la mort d'un personatge
històric de la dictadura franquista. Sàtires que sota cap
perspectiva raonable contenen una amenaça terrorista per a la
societat; que no constitueixen provocacions a la violència ni al
terrorisme; que no es dirigeixen al descrèdit ni al menyspreu a
les víctimes del terrorisme pel fet de ser-ho; que no contenen
apologies de la subversió violenta d'un règim democràtic; i que
no comporten fustigació de cap tipus".

Per altra banda, la detenció de cinc persones per la crema
de fotos dels reis en els darrers mesos a Catalunya, que van ser
portats a l'Audiència Nacional per declarar, i la recent
condemna a 3 anys i mig al jove músic mallorquí Josep Miquel
Arenas "Valtonyc" per enaltiment del terrorisme i injúries a la
Corona, tornen posar en qüestió la tutela sobredimensionada
que dispensa l’ordenament juridicopenal a la Corona, que
protegeix no tan sols qui n’és titular sinó que s’estén a un cercle
amplíssim de membres de la família reial, ascendents i
descendents, bona part dels quals ni tan sols exerceixen
funcions constitucionals. Així, l'article 490.3 del Codi Penal
preveu que "El que calumniare o injuriare al Rey o Reina a
cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina
consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún
miembro de la Regencia, o al Príncipe o Princesa de Asturias,
en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de
éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de
multa de seis a doce meses si no lo son". L'article 491 estableix
una multa de 4 a 20 mesos per insults a la Corona en casos no
previstos en el precepte anterior i també contempla sanció de
fins a 2 anys per utilitzar la imatge del rei per desprestigiar la
institució.

És difícil mantenir actualment que la monarquia
parlamentària, com a institució, o la figura del rei, com a
persona que l’encarna, puguin restar immunes a la crítica
política en un estat de dret que propugna el ‘pluralisme polític’
i que reconeix la llibertat ideològica com a dret fonamental. La
manifestació escrita, oral, cantada o "piulada" d’una opinió
crítica o dissident per motius ideològics pot expressar-se amb
actes i missatges que haurien d'estar emparats pel legítim
exercici de la llibertat d’expressió, consagrat en l’article 20.1.a)
de la Constitució. Així ho va entendre el Tribunal Europeu de
Drets Humans quan va condemnar l’Estat espanyol en el
denominat "cas Otegi", en què es castigava aquest dirigent

polític basc amb una pena d’un any de presó per haver-se
referit a l’anterior cap de l’Estat com a “Jefe de los
torturadores”: en sentència de 15 de març de 2011 afirmava
aquest Tribunal que “és precisament quan es presenten idees
que ofenen, xoquen o pertorben l’ordre establert quan la
llibertat d’expressió és més preciosa”.

L'Estat espanyol hauria de superar aquestes censures que
tipifiquen com a delictes la crema de banderes (article 543 CP)
o la injúria a la Corona des d'un concepte de sacralització de la
imatge del rei i de la seva família. Aquestes actuacions, més
enllà de les consideracions ètiques, morals, polítiques o fins i
tot artístiques que pugui tenir cadascú, no haurien de figurar en
el Codi Penal espanyol perquè haurien de ser considerades com
una mostra de la llibertat d'expressió contemplada com a dret
fonamental a la Constitució Espanyola.

Per tot això,

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment del
terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per
l'exercici de la llibertat d’expressió i per les recents condemnes
per aquest càrrec que fan retrocedir els ciutadans i les
ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a
modificar la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal i suprimir o bé modificar l'apartat 3 de l'article 490
i l'article 491.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i les Corts espanyoles a derogar la Llei Orgànica 4/2015, de
seguretat ciutadana, coneguda com llei mordassa.

Palma, a 27 de febrer de 2017
La diputada
Margalida Capellà i Roig
El portaveu
David Abril i Hervás

B)
RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació urgent de la taxa de reposició de
personal al servei de l'Administració Pública, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (procediment
d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Motivació del procediment d'urgència: La publicació de la taxa
de reposició és una condició a complir necessàriament abans de
poder convocar processos selectius de personal docent. Aquests
processos selectius s’han de desenvolupar durant el mes de
juliol per no interrompre ni distorsionar l'activitat docent de
l'alumnat. Per tot això, cal que s'insti de manera urgent per
complir aquest requisit el govern d'Espanya.
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La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2016, al seu article 20, estableix les
normes i els límits per poder composar les respectives ofertes
d’ocupació i estableix el nombre màxim de places que es poden
convocar als diferents sectors o cossos de personal al servei de
l’ administració pública.

En estar establerta per la llei de pressupostos de l´Estat
aquesta taxa de reposició d’efectius, per a l any 2016, mentre
estiguin prorrogats aquests pressupostos no es poden establir
noves taxes de reposició per a l’any 2017. Aquesta situació està
blocant la possibilitat de les administracions locals i
autonòmiques de fer les gestions oportunes per poder obrir
processos d’accés a la funció pública dels diferents cossos de
personal al servei de l´administració.

Aquesta situació genera un bloqueig important per a les
administracions locals i autonòmiques, les quals, a causa dels
processos naturals de renovació de personal, es veuen
obligades a prescindir d’un determinat nombre d’efectius i , per
la qual cosa, els serveis que es donen als ciutadans i a les
ciutadanes es veuen ressentits quant a la seva qualitat i la seva
quantitat. És a dir, el fet d’establir un nombre màxim de
treballadors a les diferents administracions, està fent que els
serveis públics es vegin minvats quant a la seva qualitat i
quantitat, en base a una idea d'estabilitat pressupostària
establerta en un moment determinat i amb unes condicions
determinades.

Ara aquestes condicions, i sembla que ja està superada i ,
des del mateix Govern de l’ Estat es diu a tort i dret que la crisi
ja està superada, per la qual cosa , aquesta taxa resulta obsoleta
i sense cap altra funció que bloquejar el funcionament de les
administracions i afavorir la necessitat d’externalitzar i
privatitzar determinats serveis. Per tant, resulta imprescindible,
en un moment real de millora de les condicions econòmiques
i una situació clara de superàvit de moltes administracions
locals, eliminar qualsevol entrebanc que limiti la consolidació
i l’expansió del personal al servei de les administracions per
poder adequar els serveis a les necessitats reals i millorar la
seva qualitat general.

Dintre d’aquesta situació es troba un col·lectiu molt
important que és el del personal dels centres educatius. Aquest
personal, per raons de caràcter organitzatiu, sols pot realitzar
processos de selecció el mes de juliol, per la qual cosa, resulta
una necessitat peremptòria la possibilitat de poder convocar
processos d’accés a la funció pública docent el més aviat
possible per poder determinar la possibilitat d’organitzar el
procés dintre dels terminis reglamentaris i que es realitzin en
els període adients per a aquest col·lectiu.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a fer les modificacions necessàries per eliminar la
taxa de reposició d’efectius de personal al servei de
l’Administració
Pública i alliberar, així, la possibilitat que les diferents
administracions públiques adaptin la seva oferta d’ocupació
pública en funció de les seves necessitats i possibilitats

financeres reals i adequades per poder donar uns serveis
públics de qualitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a publicar, mitjançant un reial decret, i de manera
independent a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat,
la taxa de reposició d’efectius al servei de les administracions
públiques per a  2017, de manera que els diferents governs de
les comunitats autònomes puguin engegar el seus processos
d’accés a la funció pública i més especialment de la funció
pública docent.

Palma, a 28 de febrer de 2017
El diputat
Enrique Casanova i Peiro
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

C)
RGE núm. 3343/17, del Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a repartiment del
fons de participació institucional, davant la Comissió
d'Economia.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

Els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (CAIB) per a l'any 2017 preveu una partida d'uns
950.000 euros per a participació institucional. La meitat
d'aquests recursos aniran a les patronals empresarials i l'altra
meitat aniran als sindicats.

Un dels principis rectors del nostre ordenament jurídic és la
pluralitat. En aquest sentit, la Llei 4/2011, de bona
administració i bon govern, estableix que l'administració de la
CAIB ha d'enfortir el teixit associatiu i la societat civil garantint
la pluralitat.

Atès que la CAIB ha de procedir a repartir els fons prevists
per a participació ciutadana i que aquest repartiment s'ha de fer
equitativament atenent el criteri de representació dels diferents
agents i sense que aquest repartiment en cap cas no pugui
suposar afavorir les grans associacions tot discriminant les més
petites.

El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el repartiment dels fons de la partida del
pressuposts 2017 dedicada a participació ciutadana es
reparteixi equitativament entre les associacions empresarials i
els sindicats, atenent únicament el criteri de representació que
marca la pluralitat existent.

Palma, a 3 de març de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques
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El portaveu
Jaume Font i Barceló

D)
RGE núm. 3348/17 (complementat amb l'escrit RGE

núm. 3572/17), dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS per
Menorca, relativa a actualització del mapa assistencial i la
cartera de serveis dels hospitals i centres de salut de les Illes
Balears, davant la Comissió de Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i MÉS per Menorca presenten la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Salut.

L'any 2007 l'Hospital de Formentera obrí les seves portes
als usuaris de l'illa posant a la seva disposició per primera
vegada i de forma combinada, els serveis propis d'un centre
d'atenció primària i els d'un hospital, amb un total de dotze llits
d'hospitalització, tres llits d'observació i tres més d'hospital de
dia. A més se'l dotà d'un quiròfan i d'una sala de parts, de
gimnàs de rehabilitació i d'altres espais d'atenció als pacients.

Aquest any tot just es commemora el desè aniversari de la
seva obertura i s'ha posat de manifest la transcendència i la
qualitat dels serveis que s'hi presten, especialment pel que fa a
la millora en la qualitat de vida dels residents de l'illa, així com
també pel que fa a la dels turistes que la visiten.

Els darrers deu anys han permès consolidar molts serveis
hospitalaris a l'illa, d'una forma molt especial gràcies a l'esforç
i el compromís dels professionals de la salut que hi han
treballat fins ara, i també per la implicació de la ciutadania i les
institucions que en són responsables.

En aquest context però, i amb la vocació d'aconseguir una
major consolidació dels serveis, ampliar-ne l'oferta existent, i
sobretot per millorar de forma continuada la qualitat
assistencial als pacients, convé incidir en la necessitat que
aquests tenen per accedir a la informació relativa als serveis
que s'ofereixen als hospitals i centres de salut.

En concret, la informació sobre la normativa interna, el
nombre i l'especialitat dels professionals que els atenen a
cadascuna de les unitats, així com les vies per obtenir
informació complementària com pot ser la relativa a serveis
que es presten a altres hospitals de les illes, serveis de
residència per a malalts i acompanyants, serveis de trasllat
mèdic o expedició de reclamacions al Servei Balear de Salut.

Amb caràcter general, l'instrument més accessible a aquesta
informació el trobam a internet per mitjà de la consulta a la
pàgina de l'IBSALUT, o bé a la de cada hospital i centre de
salut, i així mateix, de forma complementària als mostradors
d'atenció al públic o per via telefònica.

En el cas concret de Formentera però, la informació que els
pacients i usuaris de l'illa tenen dret a conèixer no es troba al
seu abast en les condicions previstes a la normativa d'aplicació.

Per tot això, i tenint en compte l'exposició de motius
anterior:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar els continguts dels webs dels hospitals i
centres d'atenció primària dels Sistema Balear de Salut, i en
concret el de l'Hospital de Formentera per tal d'actualitzar-ne
els continguts d'acord amb allò que preveu la normativa
d'aplicació, tot considerant els punts exposats anteriorment.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a homogeneïtzar els continguts disponibles als webs
amb la informació que es facilita als espais d'atenció
personalitzada al públic del conjunt dels hospitals i centres
d'atenció primària del conjunt de les Illes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar progressivament els estàndards
d'accessibilitat universal pel que fa l'accés a la informació
d'interès general que es proporciona al públic en cadascun dels
formats.

Palma, a 4 de març de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
El portaveu
Nel Martí i Llufriu

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 9745/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció del turisme de
congressos.

El Govern i la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
assistim de manera coordinada amb els consells insulars i
l’Ajuntament de Palma a diferents fires de MICE, com IMEX
i IBTM.

A aquestes fires hi tenim més de 30 expositors, és a dir,
empreses que exposen al nostre stand i que sumen un total de
230m2 d’exposició entre ambdues fires.

A més, es fa servir la imatge del Palau de Congressos de
Palma a les fires generalistes.

També duem a terme l’edició de diferents materials per
poder informar els visitants que ens visiten a les fires.

Finalment, organitzam accions promocionals tipus press
trips i workshops amb la intenció de promoure el turisme de
congressos.

Palma, 27 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-050.pdf#page=38
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 11961/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nous agroturismes.

S’han presentat 79 declaracions d’inici d’activitat turística
d’agroturismes amb un total de 1064 places. S’ha de tenir en
compte que una part d’aquestes encara es troba en tramitació.

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 11962/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliacions
d'agroturismes.

S’han presentat 50 ampliacions d’agroturismes amb un
augment de 404 places. S’ha de tenir en compte que una part
d’aquests expedients encara es troba en tramitació.

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 11963/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliacions
d'hotels rurals.

S’han presentat 4 ampliacions d’hotels rurals amb un
augments de 36 places. S’ha de tenir en compte que una part
d’aquestes encara es troba en tramitació.

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 11964/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a nombre de places
turístiques per municipis.

S’adjunta la documentació sol·licitada separant expedients
finalitzats dels expedients en tràmit: annex 1 i annex 2.

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 12548/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a sancions a
empreses de lloguer de cotxes.

Cap.

Palma, 27 de gener de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 12549/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a inspeccions a
empreses de lloguer de cotxes.

S’han realitzat un total de 5 actuacions, totes elles
concloses.

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13488/16, presentada pel
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a actuacions a la coberta i altres del
Pasqual Calbó.

Pel que fa a la substitució de la coberta de fibrociment,
aquesta no s’ha pogut iniciar ja que Endesa no ha retirat les
plaques fotovoltaiques de la coberta del poliesportiu.

Des de l’inici de la legislatura, s’han executat obres
d’adequació per poder implantar CFGB en Fabricació i
Muntatge i s’ha procedit al buidatge de la fosa sèptica del
centre.

Després els temporals soferts, el Govern està fent una
avaluació dels danys i el cost econòmic dels desperfectes.

Palma, 25 de gener de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 14962/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cartes nàutiques i dels
derroters de les Illes Balears.

A) La darrera actualització de les cartes de navegació fou
la referent a l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera, executada per l’Institut Hidrogràfic de la Marina,
que depèn de l’Armada Espanyola. L’IHM ha emès una sèrie

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=25
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=25
http://xip.parlamentib.es/frge-201703264-2
http://xip.parlamentib.es/frge-201703264-3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=88
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-060.pdf#page=88
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-064.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-070.pdf#page=25
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d’avisos als navegants amb informació per aquells que
naveguen per les aigües d’Eivissa i Formentera, i que afecten
les cartes nàutiques 479A i 4792, amb referència a les zones de
fondeig, on s’ha establert una zona de fondeig prohibit i una
altra de fondeig.

B) Romanen pendents posteriors actualitzacions per les
següents raons:

a) L’institut només considera cartografiable les cartes
nàutiques la informació que és oficial d’alguna forma o que
hagi sortit publicada en els butlletins oficials (ja sia de la
Comunitat Autònoma, del Ministeri o de la Capitania Marítima
del Port). Aleshores romanem pendents de remesa un cop
s’hagin realitzat noves delimitacions derivades de nova
normativa, com poder ser els Plans de gestió de les zones LIC
o del Decret Posidònia, perquè en el cas dels Plans de gestió
aprovats, roman pendent la determinació de la concreció de la
forma de representació o simbologia gràfica més adequada en
la cartografia, per tal que sigui prou esclaridora.

b) Cal dir que, tot i que existeixen Decrets d’aprovació de
LICS marins (2007), la sentència del Tribunal Suprem
RJ/2014/1656, declara nul·les les disposicions que afecten a
aigües exteriors o mar territorial. Per aquest motiu hem
demanat de forma reiterada la continuïtat ecològica al ministeri,
i un cop disposem d’aquest informe favorable, seran objecte de
revisió i nova aprovació. Un cop siguin les aprovacions
definitives i siguin publicades en el BOIB, aleshores es podrà
remetre la petició d’incorporació en les cartes nàutiques
quedant pendent d’aprovació els nous plans de gestió relatius
als àmbits dels decrets que afectaven a àmbits marins. Si bé ja
es disposa de la continuïtat ecològica en el  cas del LIC de
Cabrera, romanent pendents d’aprovació els altres marins, es va
plantejar com estratègia, disposar de tots els plans aprovats per
una remesa genèrica cap a l’IHM, pel que fa als plans de gestió
que afecten a àmbits marins.

c) Més enllà de la tramitació i aprovació dels plans de
gestió de Xarxa Natura 2000, no s’han generat ni aprovat noves
disposicions normatives que puguin justificar una actualització
de les cartes nàutiques, perquè no compleixen el requisit
d’haver estat declarats en un document públic i oficial, ja sia
del Ministeri, de la Conselleria o de la Capitania Marítima, per
a la seva publicació en la cartografia nàutica per part de l’IHM.

d) El passat dia 16 de desembre de 2016 es va realitzar una
reunió entre la Direcció General i la Comandància del Sector
Naval de Balears, amb presència de Capitania Marítima,
precisament als efectes de tractar la complexitat d’aquest tema
i les expectatives normatives i tècniques que es plantejaven. Es
varen abordar temes com la senyalització “in situ” dels
advertiments i es va establir un contacte per tal de fer
valoracions d’idoneïtat sobre la transmissió d’informació

Palma, 30 de gener de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 15214/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a plans de modernització i de qualitat de
la Platja de Palma.

A 10 de desembre de 2016 les dades recollides en
referència a la implementació dels Plans de Modernització de
Platja de Palma és el següent:

D’un total previst de 1.103 empreses, cens de l’any 2012,
a les que s’ha sol·licitat la seva adaptació als Plans de
Modernització, la resposta ha estat:

- 436 Plans de Modernització presentats.
- 128 empreses acompleixen amb el Pla de
Modernització.

Palma, 10 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 15216/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pròrroga de fons d'inversions
estatutàries de projectes a executar a la Platja de Palma.

A dia d’avui hi ha interposada una demanda judicial en data
5 de gener de 2017.

Palma, 22 de febrer de 2017
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 15836/16, presentada per la
diputada Sílvia Limones i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a proves esportives a espai o parc
natural.

Segons la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació
d’espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, els espais
naturals protegits i els llocs de la Xarxa Natura 2000.

1. Qualsevol sol·licitud per dur a terme una prova esportiva
dins la Xarxa Natura 2000 s’analitza de forma individualitzada,
avaluant les possibles repercussions que la celebració de la
mateixa pot produir sobre els hàbitats i les espècies d’interès
comunitari presents en aquest espai protegit.

2. Per a realitzar una prova esportiva en un espai natural
protegit (parc, reserva o paratge natural) no existeixen requisits
previs pròpiament dits, sinó que en les corresponents
autoritzacions que s’emeten en cada cas s’inclouen les
condicions en les que s’han de desenvolupar les proves
esportives, amb l’objecte d’evitar afeccions negatives sobre els
valors ambientals, paisatgístiques i etnològics de cada espai.
Per a facilitar la tramitació, existeixen un model estandarditzat
de sol·licitud i de declaració responsable de bones pràctiques
a la URL: http://www.caib.es/sites/M34/com sol·licitar una
autorització-22089.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-073.pdf#page=12
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3. L’experiència dels darrers anys en la recepció de
documentació i l’emissió d’informes des de la direcció general
confirma que habitualment s’adverteixen circumstàncies
especials que fan que aquestes activitats  tinguin una afecció
apreciable als espais de rellevància ambiental. Això, juntament
amb la heterogeneïtat de la documentació aportada pels
promotors, moltes vegades amb una manca clara d’informació
sobre totes les actuacions derivades de la celebració de la prova
que poden produir impactes sobre el medi, fa necessari que per
tal de poder avaluar adientment la possible afecció sobre els
espais de rellevància ambiental s’hagi de sol·licitar informació
complementària. Aquest fet endarrereix la tramitació
administrativa, així com l’emissió de l’informe final, que
normalment ha d’incloure un gran nombre de mesures
preventives i correctores per minimitzar els impactes previstos.

4. A més, el fet que la tramitació ambiental s’iniciï per part
dels promotors quan falten pocs dies per a l’execució de la
prova dificulta tant la seva avaluació ambiental com l’aportació
d’aquesta informació complementària necessària en molts casos
i finalment, les garanties necessàries per al compliment de les
mesures preventives i correctores definides en els informes
tècnics.

5. L’increment de sol·licituds per dur a terme proves
esportives en espais de rellevància ambiental ha generat un nou
escenari de pressions i impactes en espais naturals, en molts de
casos, d’especial sensibilitat i fragilitat, i objecte dels efectes
acumulatius de les activitats antròpiques sobre l’entorn.

6. La direcció general disposa de documentació tècnica que
posa en evidència els impactes que aquestes pràctiques poden
provocar en el medi i que defineix les mesures preventives
adients. Alhora, també hi ha publicats treballs de referència per
a la valoració i prevenció d’impactes en espais protegits, entre
la que s’inclou: la “Guía de buenas prácticas para el desarrollo
de  carreras por montaña en espacio protegido” d’Europarc, la
“Propuesta de medidas de gestión ambiental para la
sostenibilidad de las carreras por montaña en espacios naturales
protegidos” de la Universitat Autònoma de Madrid, la “Guía de
buenas prácticas ambientales para la celebración de eventos
deportivos” del Consell Superior d’Esports, així com el
document científic. “Minimización de los impactos
medioambientales en los eventos deportivos en el medio
natural: las marchas de bicicleta todo terreno (2015) de Farías
Torbidoni i “El impacto mediambiental de la pràctica MTB o
BTT. Implicaciones prácticas” (2010) de Farías Torbidoni, et
al., així com “El impacto ambiental de las actividades
físico-deportivas en el medio natural. El caso práctico del
Mountain Bike o bicicleta todo terreno” (2009) de Farías
Torbidoni, Estela I., i Sallent, O. Es disposa també de diferents
actes aixecades pels agents de medi ambient que posen de
manifest els impactes produïts per aquelles proves que han
incomplert els condicionants definits en els informes tècnics.

7. Segons el que disposa l’article 39.3 de la Llei 5/2005, de 26
de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears (LECO), modificat per la
disposició final segona de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, per tal d’iniciar
l’avaluació de les repercussions ambientals que una actuació
pot causar a la Xarxa Natura 2000, o bé per a obtenir
l’autorització de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit, és
necessari que l’òrgan gestor de l’espai natural protegit, és

necessari que l’òrgan promotor presenti davant l’òrgan
substantiu (que alhora ho remetrà a la DGENB) una sol·licitud
a la qual ha d’adjuntar una còpia del projecte o actuació i un
document ambiental que contengui, com a mínim, la informació
següent: la descripció i la localització del projecte i de totes les
accions susceptibles de produir impactes, la descripció del
medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el
medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de
l’espai i les mesures correctores o protectores per
minimitzar-los.

8. Per altra banda, s’ha de pagar una taxa per a la realització
d’activitats esportives autoritzables en l’àmbit dels espais
naturals protegits i finques públiques que siguin organitzades
per empreses o organitzacions esportives, recreatives,
turístiques o similars, segons l’article 343 nonies de Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el Règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. Per tal de facilitar la tramitació administrativa de les
sol·licituds per realitzar proves esportives en els espais de
rellevància ambiental, des de la direcció general d’Espais
Naturals i Biodiversitat, en el marc de les seves competències, 
ha treballat per disposar d’uns criteris tècnics per al
desenvolupament d’activitats esportives en aquests espais que
unifiquin tant la documentació a aportar els promotors
(contingut del document ambiental) com els criteris tècnics que
s’han de complir per evitar l’afecció als espais de rellevància
ambiental (espais naturals protegits i espais Xarxa Natura
2000).

10. Aquests criteris s’han consensuat amb la direcció
general d’Esports i Joventut i amb la Fundació per l’Esport
Balear, mitjançant la celebració de diferents reunions.

11. Actualment es disposa d’un document consensuat que en
breu serà aprovat per resolució de la direcció general d’Espais
Naturals i Biodiversitat. Tan bon punt com aquesta resolució
estigui signada es farà pública mitjançant la seva publicació en
la pàgina web de la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, així com a través d’altres mitjans que es
considerin oportuns.

12. El compliment d’aquests criteris per part dels
organitzadors de les proves facilitarà la seva avaluació de
repercussions, tot que l’obtenció de l‘informe positiu dependrà
de l’estudi individualitzat de cada prova sol·licitada, que es
durà a terme pels tècnics de la direcció general. Aquesta
avaluació individual es farà tenint en compte les possibles
interaccions de la realització de la prova amb els valors de
l’espai protegit, les espècies de flora i fauna presents, els
hàbitats d’interès comunitaris i els impactes acumulatius, entre
d’altres.

13. A més, per a cada espai natural existeix una regulació
específica i pròpia, que va des de la prohibició taxativa de
qualsevol tipus de competició esportiva en el parc natural de
Mondragó, fins a l’existència d’un articulat específic en el
PORN de la Serra de Tramuntana (article 60-63). Per exemple
en aquest darrer cas, espai que concentra la major part de les
proves sol·licitades, existeixen dos criteris bàsics molt clars,
com són la impossibilitat de realització de les proves en les
zones d’exclusió (les més importants o fràgils des del punt de
vista ambiental, article 61) i la obligatorietat de realitzar-les
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sempre per camins existents i mai camp a través (article 62).
Els altres requisits que s’inclouen en les autoritzacions fan
referència als compliment d’altres preceptes que imposa el
PORN i que es poden relacionar amb l’execució de les proves:
evitar el deteriorament de la vegetació (article 29.1) i
l’alteració de la fauna (article 33.1) o la generació de fems i
residus (article 97.1), entre altres qüestions. I, quan la prova
discorre per terrenys de titularitat privada, comptar amb
l’autorització per al corresponent pas amb els titulars de drets
(art. 62).

Palma, 30 de gener de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 15858/16, presentada per la
diputada Sara Ramon i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proves esportives a espais naturals
protegits.

Segons la Llei 5/2005, de 26 de maig, de conservació
d’espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, els espais
naturals protegits i els llocs de la Xarxa Natura 2000.

1. Qualsevol sol·licitud per dur a terme una prova esportiva
dins la Xarxa Natura 2000 s’analitza de forma individualitzada,
avaluant les possibles repercussions que la celebració de la
mateixa pot produir sobre els hàbitats i les espècies d’interès
comunitari presents en aquest espai protegit.

2. Per a realitzar una prova esportiva en un espai natural
protegit (parc, reserva o paratge natural) no existeixen requisits
previs pròpiament dits, sinó que en les corresponents
autoritzacions que s’emeten en cada cas s’inclouen les
condicions en les que s’han de desenvolupar les proves
esportives, amb l’objecte d’evitar afeccions negatives sobre els
valors ambientals, paisatgístiques i etnològics de cada espai.
Per a facilitar la tramitació, existeixen un model estandarditzat
de sol·licitud i de declaració responsable de bones pràctiques
a la URL: http://www.caib.es/sites/M34/com sollicitar una
autorització-22089.

3. L’experiència dels darrers anys en la recepció de
documentació i l’emissió d’informes des de la direcció general
confirma que habitualment s’adverteixen circumstàncies
especials que fan que aquestes activitats  tinguin una afecció
apreciable als espais de rellevància ambiental. Això, juntament
amb la heterogeneïtat de la documentació aportada pels
promotors, moltes vegades amb una manca clara d’informació
sobre totes les actuacions derivades de la celebració de la prova
que poden produir impactes sobre el medi, fa necessari que per
tal de poder avaluar adientment la possible afecció sobre els
espais de rellevància ambiental s’hagi de sol·licitar informació
complementària. Aquest fet endarrereix la tramitació
administrativa, així com l’emissió de l’informe final, que
normalment ha d’incloure un gran nombre de mesures
preventives i correctores per minimitzar els impactes previstos.

4. A més, el fet que la tramitació ambiental s’iniciï per part
dels promotors quan falten pocs dies per a l’execució de la
prova dificulta tant la seva avaluació ambiental com l’aportació

d’aquesta informació complementària necessària en molts casos
i finalment, les garanties necessàries per al compliment de les
mesures preventives i correctores definides en els informes
tècnics.

5. L’increment de sol·licituds per dur a terme proves
esportives en espais de rellevància ambiental ha generat un nou
escenari de pressions i impactes en espais naturals, en molts de
casos, d’especial sensibilitat i fragilitat, i objecte dels efectes
acumulatius de les activitats antròpiques sobre l’entorn.

6. La direcció general disposa de documentació tècnica que
posa en evidència els impactes que aquestes pràctiques poden
provocar en el medi i que defineix les mesures preventives
adients. Alhora, també hi ha publicats treballs de referència per
a la valoració i prevenció d’impactes en espais protegits, entre
la que s’inclou: la “Guía de buenas prácticas para el desarrollo
de  carreras por montaña en espacio protegido” d’Europarc, la
“Propuesta de medidas de gestión ambiental para la
sostenibilidad de las carreras por montaña en espacios naturales
protegidos” de la Universitat Autònoma de Madrid, la “Guía de
buenas prácticas ambientales para la celebración de eventos
deportivos” del Consell Superior d’Esports, així com el
document científic. “Minimización de los impactos
medioambientales en los eventos deportivos en el medio
natural: las marchas de bicicleta todo terreno (2015) de Farías
Torbidoni i “El impacto mediambiental de la pràctica MTB o
BTT. Implicaciones prácticas” (2010) de Farías Torbidoni, et
al., així com “El impacto ambiental de las actividades
físico-deportivas en el medio natural. El caso práctico del
Mountain Bike o bicicleta todo terreno” (2009) de Farías
Torbidoni, Estela I., i Sallent, O. Es disposa també de diferents
actes aixecades pels agents de medi ambient que posen de
manifest els impactes produïts per aquelles proves que han
incomplert els condicionants definits en els informes tècnics.

7. Segons el que disposa l’article 39.3 de la Llei 5/2005, de 26
de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears (LECO), modificat per la
disposició final segona de la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, per tal d’iniciar
l’avaluació de les repercussions ambientals que una actuació
pot causar a la Xarxa Natura 2000, o bé per a obtenir
l’autorització de l’òrgan gestor de l’espai natural protegit, és
necessari que l’òrgan gestor de l’espai natural protegit, és
necessari que l’òrgan promotor presenti davant l’òrgan
substantiu (que alhora ho remetrà a la DGENB) una sol·licitud
a la qual ha d’adjuntar una còpia del projecte o actuació i un
document ambiental que contengui, com a mínim, la informació
següent: la descripció i la localització del projecte i de totes les
accions susceptibles de produir impactes, la descripció del
medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el
medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de
l’espai i les mesures correctores o protectores per
minimitzar-los.

8. Per altra banda, s’ha de pagar una taxa per a la realització
d’activitats esportives autoritzables en l’àmbit dels espais
naturals protegits i finques públiques que siguin organitzades
per empreses o organitzacions esportives, recreatives,
turístiques o similars, segons l’article 343 nonies de Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el Règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-073.pdf#page=12
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9. Per tal de facilitar la tramitació administrativa de les
sol·licituds per realitzar proves esportives en els espais de
rellevància ambiental, des de la direcció general d’Espais
Naturals i Biodiversitat, en el marc de les seves competències, 
ha treballat per disposar d’uns criteris tècnics per al
desenvolupament d’activitats esportives en aquests espais que
unifiquin tant la documentació a aportar els promotors
(contingut del document ambiental) com els criteris tècnics que
s’han de complir per evitar l’afecció als espais de rellevància
ambiental (espais naturals protegits i espais Xarxa Natura
2000).

10. Aquests criteris s’han consensuat amb la direcció
general d’Esports i Joventut i amb la Fundació per l’Esport
Balear, mitjançant la celebració de diferents reunions.

11. Actualment es disposa d’un document consensuat que en
breu serà aprovat per resolució de la direcció general d’Espais
Naturals i Biodiversitat. Tan bon punt com aquesta resolució
estigui signada es farà pública mitjançant la seva publicació en
la pàgina web de la Direcció General d’Espais Naturals i
Biodiversitat, així com a través d’altres mitjans que es
considerin oportuns.

12. El compliment d’aquests criteris per part dels
organitzadors de les proves facilitarà la seva avaluació de
repercussions, tot que l’obtenció de l‘informe positiu dependrà
de l’estudi individualitzat de cada prova sol·licitada, que es
durà a terme pels tècnics de la direcció general. Aquesta
avaluació individual es farà tenint en compte les possibles
interaccions de la realització de la prova amb els valors de
l’espai protegit, les espècies de flora i fauna presents, els
hàbitats d’interès comunitaris i els impactes acumulatius, entre
d’altres.

13. A més, per a cada espai natural existeix una regulació
específica i pròpia, que va des de la prohibició taxativa de
qualsevol tipus de competició esportiva en el parc natural de
Mondragó, fins a l’existència d’un articulat específic en el
PORN de la Serra de Tramuntana (article 60-63). Per exemple
en aquest darrer cas, espai que concentra la major part de les
proves sol·licitades, existeixen dos criteris bàsics molt clars,
com són la impossibilitat de realització de les proves en les
zones d’exclusió (les més importants o fràgils des del punt de
vista ambiental, article 61) i la obligatorietat de realitzar-les
sempre per camins existents i mai camp a través (article 62).
Els altres requisits que s’inclouen en les autoritzacions fan
referència als compliment d’altres preceptes que imposa el
PORN i que es poden relacionar amb l’execució de les proves:
evitar el deteriorament de la vegetació (article 29.1) i
l’alteració de la fauna (article 33.1) o la generació de fems i
residus (article 97.1), entre altres qüestions. I, quan la prova
discorre per terrenys de titularitat privada, comptar amb
l’autorització per al corresponent pas amb els titulars de drets
(art. 62).

Palma, 30 de gener de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 15937/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a infraestructures hidràuliques de Palma.

Les inversions que el Govern té previst efectuar al terme
municipal de Palma l’any 2017 són les següents:

• Reformat núm. 1 de manteniment i millora de
l’endegament existent del Torrent de Na Bàrbara entre
Ma-15 i Avinguda. Mèxic, 500.000€.
• Projecte d’endegament del torrent Bàrbara. Tram Sant
Josep Obrer-Ctra. Sineu Ma 3081, 301.000€.
• Actuacions Badia de Palma (plurianual ABAQUA,
millores en la IDAM de Palma), 731.139€.

A part d’aquestes, es continuaran duent a terme les
actuacions de neteja i manteniment dels punts més conflictius
de la xarxa de drenatge de l’illa, per la qual cosa es preveu
actuar a diversos indrets del municipi, sempre en funció de
necessitats i urgència.

El llistat no és tancat i és molt possible que es duguin a
terme altres actuacions.

Aquestes no inclouen les que executaran altres
administracions a càrrec de cànon de sanejament ni les que es
puguin finançar amb l’impost d’estades turístiques.

Palma, 6 de gener de 2017
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la proposició no de llei

RGE núm. 15753/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3268/17, presentat
pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Menorca i MÉS
per Mallorca, i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a manteniment de l'actual sistema de descompte de
resident, es tramiti per aquest procediment.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-074.pdf#page=16
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-073.pdf#page=15
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Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei

RGE núm. 6607/16. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3344/17, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb els
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució de
Presidència reguladora del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a actuacions en relació amb la malaltia
celíaca i altres intoleràncies alimentàries, es tramiti per aquest
procediment.

Palma, a 8 de març de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 85, de 24 de febrer
de 2017.

-  Pàg. 4415. Informacions, apartat D)

Els portaveus corresponents al mes de febrer de 2018 són
els següents:

Portaveu: Xavier Pericay i Hosta
Suplent: María Consuelo Huertas i Calatayud

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-043.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-043.pdf#page=24
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